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DECISÃO

Cuida-se de demanda sob procedimento comum ajuizada por
MINASNET SERVIÇOS

DE

PROVEDOR

DE

INTERNET

LTDA

em

face

do

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, pelos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID 113055153.
Pugna ao final pela concessão da tutela provisória de urgência,
inaudita altera pars, para suspender, até o julgamento final da presente ação, a cobrança
expedida pelo réu com vencimento em 30.04.2020, no valor de R$ 70.668,86 (setenta mil
seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), bem como toda e qualquer
tentativa de cobrança, atual ou futura, lançada ou que venha ser lançada pelo réu que
tenha por objeto as ocupações das faixas de domínio pela autora aprovadas através do
Termo de Aprovação nº 129/2019 (Processo nº 96569-2301-2018) ou de outros Termos de
Aprovação a serem solicitados posteriormente com a mesma finalidade, sem que haja a
proibição ou paralisação nos procedimentos de formalização, autorização ou aprovação,
bem como que seja a Ré proibida de suspender ou impedir a realização de qualquer obra
que esteja com projetos devidamente aprovados, bem como seja suspensa toda e
qualquer tentativa do Réu de paralisar as obras, impedir o início da execução, multar,
cobrar ou autuar a parte Autora, sendo ainda suspensa qualquer ação ou medida
executiva, restritiva, ou de cobrança porventura já iniciada pela ré contra a autora.
DECIDO.
A concessão da tutela de urgência depende da demonstração, initio
litis, da probabilidade de que as alegações de fato demonstrem a existência do direito do
autor (art. 300 do Código de Processo Civil).
No caso, o autor indicou o perigo de dano ao especificar os prejuízos
que lhe seriam causados pela mora. Não obstante, demonstrou o iminente risco de
comprometimento ao preço final voltado aos usuários. Ademais, há a eminência de
ajuizamento de execução fiscal por parte da Fazenda Pública a fim de cobrar os valores
questionados.
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Quanto à possibilidade de cobrança da referida taxa, faz-se mister a
demonstração de efetiva fiscalização da atividade do particular para a cobrança de taxa
com base no poder de polícia do ente público. Nessa linha de raciocínio, conforme
reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é legal a cobrança da
Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias, em
razão do exercício regular do poder de polícia do Departamento de Estradas e Rodagens
do Estado de Minas Gerais – DER/MG no que tange à fiscalização e ao controle do uso
ou ocupação da faixa de domínio de rodovia estadual ou federal delegada ao Estado.
Todavia, apesar do reconhecimento da legalidade da cobrança do
TRDF, a Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que é ilegal a
cobrança da aludida taxa em face de concessionária de serviço Público. Nesse sentido,
atestando a probabilidade do direito, mister trazer à baila voto que contém os seguintes
julgados:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.696.634 - MG (2017/0228429-3)RECORRENTE :
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG ADVOGADOS : ANTÔNIO
VICTOR ASSED ESTEFAN GOMES E OUTRO(S) – RJ133780 GILMAR
CARVALHO PEREIRA JUNIOR - RJ147152 LEONARDO JOSÉ BEZERRA DE
SOUZA - RJ138533 MÔNICA FERNANDA NUNES DA CONCEIÇÃO - RJ101941
RECORRIDO : ESTADO DE MINAS GERAIS PROCURADOR : EDER SOUSA E
OUTRO(S) - MG062628
DECISÃO
Na origem, trata-se de ação ajuizada por Transportadora Associada de Gás S.A.
em desfavor do Estado de Minas Gerais, visando obstar acobrança de Taxa de
Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias –
TFDR.
Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados
improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a sentença foi
mantida em acórdão assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA
DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS
RODOVIAS - TFDR. CONSTITUCIONAL1DADE DECLARADA PELA ANTIGA
CORTE

SUPERIOR

DESTE

TRIBUNAL.

EXAÇÃO

FISCAL

REGULAR.

RECURSO NÃO PROVIDO.
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1. No julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n° 1.0024.05.8291253/011, a antiga Corte Superior deste Tribunal declarou a constitucionalidade do art.
120-A da Lei estadual n° 6.763, de 1975, que instituiu a Taxa de Licenciamento
Para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR.
2. Assim, concretizada a hipótese de incidência, revela-se regular a exação fiscal.
3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou a
pretensão inicial.
A Transportadora Associada de Gás S.A. interpôs recurso especial com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal por
ofensa aos arts. 77, 78 e 80 do CTN; ao art. 103 do Código Civil; e por divergência
jurisprudencial.
A parte alega em síntese que não é devido o pagamento da Taxa de
Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR
em decorrência da instalação de gasoduto de transporte de gás natural no
subsolo, pois não haveria nesse caso o fato gerador da taxa, o exercício do poder
de polícia. Aduz ainda que não é possível a cobrança pecuniária decorrente da
utilização de bens públicos. Apresentadas contrarrazões ao recurso especial, a
parte recorrida requereu o desprovimento do recurso especial.
É o relatório. Decido.
O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela legalidade da
cobrança da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio
das Rodovias - TFDR sobre a instalação de tubulações no subsolo para transporte
de gás natural, "em razão do exercício regular do poder de polícia do
Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais - DER/MG,
relativo à fiscalização e ao controle do uso ou ocupação da faixa de domínio de
rodovia estadual ou federal delegada ao Estado, inclusive a que for objeto de
concessão" (fl. 240).
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada
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, por exemplo) uma vez que: a) a utilização, neste
caso, se reverte em favor da sociedade - razão pela qual não cabe a fixação de
preço público; e b) a natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço
público prestado ou poder de polícia exercido.
Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
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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 1.246.070/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe 18/6/2012, grifei).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. BENS PÚBLICOS. USO DE SOLO, SUBSOLO E ESPAÇO
AÉREO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (IMPLANTAÇÃO DE
POSTES, DUTOS E LINHAS DE TRANSMISSÃO, P. EX.). COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses
levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as
decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em
obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC. Precedente.
2. 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.
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3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 863.577/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe 10/9/2010).
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - USO DO SOLO MUNICIPAL PARA SERVIÇO
DE UTILIDADE PÚBLICA - COBRANÇA.
1. Não pode o município cobrar pelo uso do solo, se o serviço se destina a
comunidade municipal.
2. Sem ser taxa (porque inexiste serviço prestado pelo Município) e sem ser
contraprestação pela utilização do solo, caracteriza-se como cobrança de um bem
público.
3. Ilegalidade da cobrança.
4. Recurso provido em parte.
(RMS 11.412/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ acórdão Min. ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJ 18.2.2002).
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DE
SOLO URBANO. INSTALAÇÃO DE POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENÇA
PARA

PUBLICIDADE

E

PELA

EXPLORAÇÃO

DE

ATIVIDADE

EM

LOGRADOUROS PÚBLICOS. ART. 155, § 3º, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE.
1. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra v. Acórdão que
denegou segurança ao entendimento de ser constitucional a cobrança, por parte
do Município recorrido, da taxa de exploração de logradouro público sobre a
utilização do solo urbano por equipamentos destinados à transmissão e
distribuição de energia elétrica para atendimento da rede pública.
2. "A intitulada 'taxa', cobrada pela colocação de postes de iluminação em vias
públicas não pode ser considerada como de natureza tributária porque não há
serviço algum do Município, nem o exercício do poder de polícia. Só se justificaria
a cobrança como PREÇO se se tratasse de remuneração por um serviço público
de natureza comercial ou industrial, o que não ocorre na espécie. Não sendo taxa
ou preço, temos a cobrança pela utilização das vias públicas, utilização esta que
se reveste em favor da coletividade." (RMS nº 12081/SE, 2ª Turma, Relª Minª
Eliana Calmon, DJ de 10/09/2001)
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3. É ilegítima a instituição de mais um tributo sobre o fornecimento de energia
elétrica, além dos constantes do art. 155, § 3º, da CF/88.
4. Recurso provido.
(MS 12.258/SE, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU 5.8.2002).
PROCESSUAL

CIVIL.

EXPLORAÇÃO

DO

ADMINISTRATIVO.
SERVIÇO

TELEFÔNICO.

RECURSO

ESPECIAL.

PREÇO

PÚBLICO.

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE PODER DE POLÍCIA OU SERVIÇO PÚBLICO. PREÇO PÚBLICO.
USO

DE

BEM

PÚBLICO.

CONCESSÃO.

INEXISTÊNCIA DE

SERVIÇO

COMERCIAL OU INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. A entitulada "taxa", cobrada pelo uso de vias públicas, inclusive, solo, subsolo e
espaço aéreo, para a instalação de equipamentos que permitem a prestação dos
serviços de telecomunicações, não pode ser considerada como de natureza
tributária porque não há serviço algum do Município, nem o exercício do poder de
polícia, além do fato de que somente se justificaria a cobrança como "preço" se se
tratasse de remuneração por um serviço público de natureza comercial ou
industrial, o que não ocorre na espécie. Precedentes da Corte: REsp 802.428/SP,
DJ 25.05.2006; Resp 694.684/RS, DJ 13.03.2006; RMS 12.258/SE, DJ
05.08.2002; RMS 11.910/SE, DJ 03.06.2002; RMS 12081/SE, DJ 10.09.2001.
2. Mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por
concessionária de serviço público de telefonia fixa, contra ato de Secretário da
Fazenda Municipal, consubstanciado na cobrança de retribuição pecuniária
mensal, instituída pela Lei Municipal nº 1964/01, editada em 31.12.2001, pelo uso
de vias públicas, inclusive, solo, subsolo e espaço aéreo, para a instalação de
equipamentos que permitam o cumprimento da prestação dos serviços de
telecomunicações.
3. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar
a decisão.
4. Recurso especial provido.
(REsp 881.937/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 14.4.2008)

Assinado eletronicamente por: MARIA LUIZA SANTANA ASSUNCAO - 26/08/2020 16:40:13
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082616401340000000454047498
Número do documento: 20082616401340000000454047498

Num. 455730050 - Pág. 6

Autos nº 5058481-58.2020.8.13.0024
Dessa forma, considerando que o acórdão regional recorrido está em
desconformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser reformado.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RI/STJ, dou
provimento ao recurso especial para reformar o acórdão regional e declarar
ilegal a cobrança da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa
de Domínio das Rodovias - TFDR. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se. Intimem-se.Brasília (DF), 08 de agosto de 2018. MINISTRO
FRANCISCO FALCÃO Relator (Ministro FRANCISCO FALCÃO, 16/08/2018)
(g.n).

É verdade que o col. Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária,
julgando repercussão geral sobre o tema, entendeu que não é possível exigir
remuneração, através de taxa, sobre o uso da faixa de domínio de rodovias (RE 581.947/
RO, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27/8/2010). No entanto, tal entendimento somente se aplica
hoje no que tange às concessionárias de serviço público, como no caso.
A título de esclarecimento, frise-se que foi a antiga Corte do Tribunal
Superior, em referência ao precedente vinculativo do STF, acima citado, que teria
declarado incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 120-A, da Lei Estadual nº
6.763/75, Código Tributário do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de
Licenciamento para Uso ou Ocupação de Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR.
Contudo, conforme já repisado, a mais recente jurisprudência da Corte Superior
demonstra que tal entendimento restou superado, na medida em que se concluiu pela
legalidade da cobrança da TFDR em razão do exercício regular do poder de polícia pelo
DER.
Impende salientar que segundo entendimento recente da Corte
Superior, a cobrança em face de concessionária de serviço público pelo uso de solo,
subsolo ou espaço aéreo é ilegal, uma vez que a utilização reverte em favor da
sociedade, razão pela qual não é devida fixação de preço público. Destarte, conclui-se
pela ilegalidade da cobrança pois não há serviço público prestado ou poder de polícia
exercido.
Nesse eito, considerando que presente o "periculum in mora" e, tendo
em vista que há julgados que sustentam os argumentos expostos pela parte autora,
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identifico a probabilidade do direito, pelo que a concessão da tutela provisória é medida
que se impõe.
Nessa ordem de ideias, DEFIRO a antecipação de tutela para
suspender toda e qualquer cobrança, atual ou futura, lançada ou que venha ser lançada,
que tenha por objeto a ocupação das faixas de domínio pela autora, oriundas do Termo de
Aprovação nº 129/2019 (Processo nº 96569-2301-2018), até julgamento final da lide.
Determino ainda que o réu se abstenha de praticar quaisquer atos
executórios, judiciais ou administrativos contra a autora em razão da TFDR.
Intime-se o requerido para cumprir a tutela antecipada e cite-se na forma da
lei.
Cumpra-se.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.
Maria Luíza Santana Assunção
Juíza de Direito
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Nº 1.0000.20.568571-2/001

<CABBCAADDAABCCBBADCABCCBACACBBCBAADAADDADAAAD>

<ACBBCACBBCAADDACBAADDACBABCACBDAAAD>
2020001258911

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV
Nº 1.0000.20.568571-2/001
AGRAVANTE(S)
AGRAVADO(A)(S)

3ª CÂMARA CÍVEL
BELO HORIZONTE
GUARA DIGITAL LTDA - ME
DER MG

DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 460/466-PJE, que indeferiu o pedido de tutela de
urgência requerida por Guará Digital LTDA-ME. em face do
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DEER.
Em suas razões recursais, o agravante sustentou a
ilegalidade da cobrança de taxa de licenciamento realizada pelo DEER
para, depois da aprovação do projeto, formalizar a autorização de uso
e ocupação das faixas de domínio para instalação da infraestrutura de
suporte necessária à exploração dos serviços de telecomunicações,
contrariando a Lei n.º 13.116/15 e o Decreto n.º 10.480/2020.
Aduziu que a cobrança, ilegal e arbitrária, já inscrita em
dívida ativa, gera consequências gravosas ao exercício de suas
atividades, podendo ser proibida de participar de novas licitações e
terem suspensos os pagamentos de outros contratos administrativos.
Apontou a existência de tese fixada pelo STF (tema 261),
que afasta a possibilidade de cobrança em face de concessionária de
serviço público pelo uso de solo, subsolo e ou espaço aéreo e citou
jurisprudência do STF e STJ reconhecendo a inconstitucionalidade da
cobrança de taxa de licenciamento para uso ou ocupação da faixa de
domínio das rodovias, com base na Lei n.º 6.763/75.
Pediu a concessão de tutela de evidência ou antecipação da
tutela recursal para suspender a cobrança expedida contra o
agravante, com vencimento em 30/04/2020, bem como toda e qualquer
cobrança com fundamento idêntico; suspender a exigibilidade de
débito, com cancelamento ou retirada do apontamento de débito em
dívida ativa para fins de emissão de CDN ou CDN-EN; e proibir
qualquer tentativa de suspender ou impedir a realização de obras com
projetos já aprovados ou sua execução. Pediu a aplicação de multa por
dia de descumprimento.

Fl. 1/2
Número Verificador: 1000020568571200120201258911
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É o relatório.
Conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015,
inciso I do CPC/15.
A antecipação da tutela recursal ou a suspensão da eficácia
da decisão agravada, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, estão
condicionadas à demonstração, de plano, dos requisitos do artigo 995,
parágrafo único, do CPC.
E da análise sumária do feito, verifica-se a presença desses
requisitos, em especial o perigo de dano, diante da própria força
executiva do crédito tributário e dificuldade de posterior restituição.
Isso posto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para
suspender a exigibilidade de pagamento da taxa de licenciamento para
uso ou ocupação da faixa de domínio das rodovias, com vencimento
em 30/04/2020, bem como toda e qualquer cobrança com fundamento
idêntico, resguardando a emissão de certidão positiva de débito com
efeitos negativos e proibir qualquer tentativa de suspender ou impedir a
realização de obras para implantação de infraestrutura de suporte com
projetos já aprovados ou em execução nas faixas de domínio do
agravado, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00 (hum
mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).
Oficie-se com urgência o juiz da causa, requisitando-lhe
informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Belo Horizonte, 05 de novembro de 2020.
DESA. ALBERGARIA COSTA
Relatora

Documento assinado eletronicamente, Medida Provisória nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: Desembargadora MARIA DAS GRACAS SILVA ALBERGARIA DOS SANTOS COSTA,
Certificado: 0086F707DFA9267E5C4DCAAEA7561625B9, Belo Horizonte, 13 de novembro de 2020 às
15:01:20.
Verificação da autenticidade deste documento disponível em http://www.tjmg.jus.br - nº verificador:
1000020568571200120201258911

Fl. 2/2
Número Verificador: 1000020568571200120201258911

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
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16/06/2020

Número: 5074964-66.2020.8.13.0024
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Órgão julgador: 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte
Última distribuição : 04/06/2020
Valor da causa: R$ 60.000,00
Assuntos: Taxa de Ocupação
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
MAX WIFI TELECOM EIRELI - ME (AUTOR)

Procurador/Terceiro vinculado
ALAN SILVA FARIA (ADVOGADO)
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KATIA LEANDRA DOS SANTOS (ADVOGADO)

DER MG (RÉU)
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0759

Tipo
Decisão

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de BELO HORIZONTE / 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte

PROCESSO Nº 5074964-66.2020.8.13.0024
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Taxa de Ocupação]
AUTOR: MAX WIFI TELECOM EIRELI - ME
RÉU: DER MG

DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de ação ajuizada pela MAX WIFI TELECOM EIRELI em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, com pedido de tutela de urgência “para fins de SUSPENDER, até o julgamento final da
presente ação, toda e qualquer tentativa de cobrança, atual ou futura, lançada ou que venha a ser
lançada pelo Réu que tenha por objeto as ocupações das faixas de domínio pela Autora
aprovadas através do TCRnº 95/2020 (Processo nº 8364-2301-2020) ou de outros Termos de
Aprovação a serem solicitados posteriormente com a mesma finalidade, sem que haja a proibição
ou paralisação nos procedimentos de formalização, autorização ou aprovação, bem como que
seja o Réu proibida de suspender ou impedir a realização de qualquer obra que esteja com
projetos devidamente aprovados” e para que seja suspensa “toda e qualquer tentativa do Réu de
paralisar as obras, impedir o início da execução, multar, cobrar ou autuar a parte Autora, sendo
ainda suspensa qualquer ação ou medida executiva, restritiva, ou de cobrança porventura já
iniciada pelo Réu contra a Autora, produzindo tal decisum efeitos em favor da Autora, atuais ou
futuras”.
Passo a decidir o pedido de tutela de urgência.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Encontram-se presentes os requisitos para o deferimento parcial da tutela de
urgência.
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A Taxa de Licenciamento Para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das
Rodovias - TFDR, cobrada no âmbito do Estado de Minas Gerais, foi instituída pela Lei Estadual
6.763, de 1975, alterada pela Lei Estadual 14.938, de 2003:
“Art. 120-A – A Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de
Domínio das Rodovias – TFDR – é devida pelo exercício regular do poder
de polícia do DER-MG relativo à fiscalização e ao controle do uso ou
ocupação da faixa de domínio de rodovia estadual ou federal delegada ao
Estado, inclusive a que for objeto de concessão, visando a garantir a
segurança do trânsito rodoviário e a preservação do meio ambiente e do
patrimônio público, nas seguintes hipóteses:
I – realização de análise ou parecer técnico sobre projeto para obtenção de
autorização de acesso a propriedade lindeira à faixa de domínio;
II – ocupação de faixa transversal ou longitudinal ou de área para a
instalação de linha ou rede transmissão ou distribuição de energia elétrica
ou de comunicação, inclusive cabo de fibra ótica ou assemelhados e base
para antena de comunicação, de correia transportadora de minério e afins,
de rede adução, emissão ou distribuição de água e esgoto, de gasoduto,
oleoduto e tubulações diversas;
III – instalação de dispositivo visual por qualquer meio físico, tal como
“outdoor”, placa, painel, letreiro, cartaz ou pintura nas faixas de domínio;
IV – (Revogado pelo art. 19 da Lei nº 17.247, de 27/12/2007.)
V – ocupação pontual na faixa de domínio para instalação de torre ou
antena.
§ 1º – O fato gerador da TFDR ocorre:
I – no início do uso ou ocupação;
II – anualmente, no dia 1º – de janeiro, relativamente aos exercícios
posteriores ao início do uso ou ocupação.
§ 2º – A receita proveniente da arrecadação da TFDR fica vinculada ao
Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes – Funtrans –, gerido
pelo DER-MG, especialmente para custear o exercício do poder de polícia a
que se refere o caput deste artigo.
§ 3º – A taxa prevista no caput será lançada e o sujeito passivo será
notificado mediante publicação no diário eletrônico da Secretaria de Estado
de Fazenda e disponibilização, na página dessa secretaria na internet, de
consulta individualizada contendo os respectivos valores e demais
elementos necessários”.
De acordo com Constituição Federal, insere-se na competência tributária dos
entes federados a instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou
disponíveis ao contribuinte (artigo 145, inciso II, da CFRB).
Todavia, não se permite aos Estados e Municípios cobrar taxa, pelo uso da
faixa de domínio público, de prestadoras de serviços de telecomunicações, a quem também se
concede a prerrogativa/dever de usar o espaço público necessário à execução do serviço.
É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido à
sistemática da repercussão geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO
E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO
PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI
MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o
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dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder
concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do
serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele,
poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias
públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 3.
Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a
intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que
ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela
Administração. 4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não
tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos
efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à
prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de
direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência
exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII,
b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se
nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002,
do Município de Ji-Paraná.
(STF - RE 581947/RO - TP - Rel. Min. EROS GRAU, j. 27.5.2010, pub. 27.8.2010).

Ademais, importa consignar, o Supremo Tribunal Federal, incidentalmente,
declarou a inconstitucionalidade dos artigos 120-A a 120-H da Lei Estadual nº 6.763/1973,
assentando o entendimento de que a cobrança da taxa de licenciamento em questão seria ilegal
porquanto decorreria do uso e ocupação de solo e espaço aéreo públicos, em função da
instalação de equipamentos necessários à prestação de serviços, sem que, contudo, houvesse
caráter contraprestacional pelo exercício do poder de polícia.
Presente, portanto, a probabilidade do direito em relação à suspensão da
cobrança da taxa de licenciamento pelo uso da faixa de domínio.
Entretanto, não há nada que indique nos autos que o DEER está tentando
paralisar as obras que serão realizadas pela empresa autora ou impedir o início da execução.
Dessa forma, o pedido de tutela relativo a tal ponto não deve prosperar.
Sendo assim, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a
suspensão, até o julgamento final da presente ação, da cobrança da taxa de licenciamento pela
ocupação das faixas de domínio pela empresa autora.
Como a probabilidade de acordo nos presentes autos é remota ou mesmo
inexistente, deixo de designar audiência de conciliação (artigo 334 do CPC), o que faço com
fulcro na cláusula pétrea da celeridade e razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII
da Constituição da República) e artigo 4º do CPC, motivo pelo qual determino a citação do réu
para apresentar defesa no prazo legal.
Apresentada contestação, manifeste-se a parte autora em réplica, no prazo
de 15 dias.
Após o decurso daquele prazo, intimem-se as partes para, no prazo de 05
dias, dizerem se pretendem o julgamento antecipado da lide ou indicarem as provas que
pretendem produzir, de modo objetivo e fundamentado, sob pena de indeferimento, voltando após
conclusos.
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Intime-se. Cumpra-se.

Alexandre C. Bandeira
JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS, EM SUBSTITUIÇÃO

BELO HORIZONTE, 16 de junho de 2020

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-900
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Nº 1.0000.20.462261-7/001

<CABBCAADDAABCCBAADCBADCABADBACCAABDAADDADAAAD>

<ACBBCACBBCAADDAAACDBACABDCADBABCACB>
2020000727509

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV
Nº 1.0000.20.462261-7/001
AGRAVANTE(S)

8ª CÂMARA CÍVEL
BELO HORIZONTE
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA. ME
DERMG DEPARTAMENTO DE
EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

AGRAVADO(A)(S)

DECISÃO

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Faxt
Telecomunicações Ltda. ME, objetivando reformar a decisão que, nos
autos da Ação Declaratória que move em face do DER/MG,
Departamento de Edificações e Estradas e Rodagem do Estado de
Minas Gerais, indeferiu o pedido de tutela de urgência (documento
eletrônico n. 30).
Sustentou a recorrente que “TODA e QUALQUER COBRANÇA
direcionada a Agravante oriunda dos TCR e TLU nºs 076/2019 e
453/2019 (Processos nºs 172490-2301/2018 e 99956.2301.2019),
relativa a permissão de uso e ocupação de faixa de domínio são
completamente IRREGULARES, ILEGAIS, e caracteriza flagrante
tentativa de enriquecimento ilícito do Agravado em face da Agravante”,
ressaltando “o entendimento do STF, mesmo antes da proibição
taxativa da Lei de Antenas já havia declarado inconstitucional a
cobrança dos valores a título de uso e ocupação das faixas de
domínio”.
Afirmou que “mesmo diante da determinação expressa contida
na Lei nº 13.116, o Agravado, mesmo aprovando os projetos da
Agravante

está

condicionando

a

efetividade

dos

contratos

formalizados, ao pagamento desta suposta anuidade no valor de R$
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64.173,56 (sessenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e
sessenta e nove centavos)24, que na realidade trata-se de valores
ilegais e inconstitucionais. Desta forma, a Agravante vem sendo
cobrada por valores abusivos pelo Agravado, estabelecidos ao seu bel
prazer, com o iminente risco de ter suas obras impedidas, ou mesmo
estagnadas até que a Agravante realize o respectivo pagamento. Não
obstante isso, tendo em vista a inscrição positiva em dívida ativa26 (já
lançada pelo Agravado), a Agravante está perdendo clientes sendo
proibida de participar de novas licitações e em eminente risco de ter
seus pagamentos suspensos em relação as licitações que já se sagrou
vencedora”.
Requereu a “concessão de tutela provisória recursal de urgência
em favor da Agravante, para que sejam suspensas até o julgamento
final da presente ação, todas e quaisquer tentativas de cobrança,
atuais ou futura, lançadas ou que venha ser lançada pelo Agravado
que tenha por objeto as ocupações das faixas de domínio pela
Agravante aprovadas através dos TCRs e TLUs nºs 076/2019 e
453/2019 (Processos nºs 172490-2301/2018 e 99956.2301.2019) ou
de

outros

Processos

Administrativos

a

serem

solicitados

posteriormente com a mesma finalidade, principalmente a cobrança do
absurdo valor de R$ 64.173,56 (sessenta e quatro mil, cento e oitenta
e

quatro

reais

e

sessenta

e

nove

centavos),

DAE

nº

653780600010832, sem que haja a proibição ou paralisação nos
procedimentos de formalização, autorização ou aprovação” e, ao final,
o provimento do recurso.
Conheço do recurso, posto que tempestivo, atacando decisão
referente a tutela de urgência, na forma do artigo 1.015, inciso I do
CPC, tendo sido, ademais, quitado o preparo.
Passando à análise do pedido de efeito suspensivo ativo, trago
a lume a dicção do artigo 995 do CPC/15, no sentido de que os
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recursos não impedem a eficácia da decisão, que pode, contudo, ser
suspensa por decisão do Relator, quando a imediata produção de seus
efeitos resultar em risco de dano grave ou de difícil ou impossível
reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso (parágrafo único), estabelecendo o inciso I do artigo 1.019 do
Novo Estatuto Processual que o Relator “poderá atribuir efeito
suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No caso em análise, registro que a empresa recorrente obteve
autorização do DER/MG para ocupação longitudinal área de cabo de
fibra ótica na faixa de domínio da Rodovia MG-214 no trecho de São
Domingos – Senador Modestino Gonçalves (documento eletrônico n.
17) e MG-220, no trecho Rio Pardo – Entr BR 367P (documento
eletrônico n. 18), com a realização de Termo de Licenciamento para
Uso e Ocupação de Faixa de Domínio de Rodovia sob jurisdição do
DEER/MG (documento eletrônico n. 19 e 20), no qual consta item
alusivo a pagamento, nos seguintes termos:

Conforme alega a recorrente, com base na referida cláusula foi
emitida a DAE inserta no documento eletrônico n. 21, no valor de
R$64.117,56, com vencimento em 30/04/2020, tendo como histórico
Taxa de Licenciamento do Uso e Ocupação de Faixa de Domínio de
Rodovias, conforme Lei n. 6763/75, artigo 120 A.
Ocorre que o artigo legal no qual se baseia a DAE foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Agravo Regimental em sede de Recurso Extraordinário n. 811620/MG,
verbis:
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Isso posto, no exercício do juízo de retratação,
ínsito a todo agravo regimental, reconsidero a
decisão ora recorrida, motivo pelo qual conheço
o recurso extraordinário e dou-lhe provimento,
para afastar a violação aos dispositivos
constitucionais
indicados,
declarando,
incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts.
120A a H da Lei nº 6.763/1975 do Estado de
Minas Gerais, afastando a exigibilidade da
cobrança da TFDR à Recorrente, invertendo o
ônus sucumbencial estabelecido no Acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça (fls. 230 do
volume 3).
O Decreto Estadual n. 44.320/06 citado no item do pagamento
do Termo de Licenciamento para Uso e Ocupação de Faixa de
Domínio de Rodovia sob jurisdição do DEER/MG, traz em seu artigo
31, a possibilidade da cobrança da aludida taxa;
Art. 31. A Taxa de Licenciamento para Uso ou
Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias (TFDR)
é devida pelo exercício regular do poder de polícia do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais (DER/MG) relativo à fiscalização e ao
controle do uso ou ocupação da faixa de domínio de
rodovia estadual ou federal delegada ao Estado,
inclusive a que for objeto de concessão, visando a
garantir a segurança do trânsito rodoviário e a
preservação do meio ambiente e do patrimônio
público, nas seguintes hipóteses:
...................................................
III - instalação de dispositivo visual por qualquer meio
físico, tal como outdoor, placa, painel, letreiro, cartaz
ou pintura na faixa de domínio;
...................................................
§ 3º O fato gerador da TFDR ocorre:
I - no início do uso ou ocupação;
II - anualmente, no dia 1º de janeiro, relativamente
aos exercícios posteriores ao início do uso ou
ocupação.
§ 4º A receita proveniente da arrecadação da TFDR
fica vinculada ao Fundo Estadual de Desenvolvimento
de Transportes (FUNTRANS), gerido pelo DER/MG,
especialmente para custear o exercício do poder de
polícia a que se refere o caput deste artigo. (nr)
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Todavia, referido artigo embasa a cobrança no poder de polícia
que o Superior Tribunal de Justiça entende inexistir, no caso específico
de uso e ocupação de faixa de domínio rodoviário e, por isso, não vejo
embasamento legal, nesse momento de exame inicial dos autos, para
a cobrança pretendida.

Isto posto, é caso de deferir parcialmente o pedido de tutela
recursal para suspender, até o julgamento final da presente agravo de
instrumento, a cobrança expedida pelo Agravado com vencimento em
30.04.2020, no valor de R$ 64.173,56 (sessenta e quatro mil, cento e
oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), oriunda do DAE nº
6537806000108, bem como toda e qualquer tentativa de cobrança,
atual ou futura, lançada ou que venha ser lançada pelo Agravado que
tenha por objeto as ocupações das faixas de domínio pela Agravante
aprovadas através do TCRs e TLUs nºs 076/2019 e 453/2019
(Processos nºs 172490-2301/2018 e 99956.2301.2019), bem como
determinar o cancelamento/retirada do apontamento do débito em
dívida ativa e eventual processo executivo para a cobrança da DAE
que se encontra inserta no documento eletrônico n. 21, sob pena de
multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Determino, por conseguinte, conforme o artigo 1.019, inciso II do
CPC/15, a intimação pessoal da parte agravada, para que responda no
prazo legal, facultando-lhe a juntada da documentação que entender
necessária ao julgamento do recurso.
Publique-se e intime-se.

Belo Horizonte, 9 de julho de 2020.
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DESA. TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO
Relatora

Documento assinado eletronicamente, Medida Provisória nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: Desembargadora TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO, Certificado: 0728, Belo
Horizonte, 09 de julho de 2020 às 22:17:35.
Verificação da autenticidade deste documento disponível em http://www.tjmg.jus.br - nº verificador:
100002046226170012020727509
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<CABBCAADDAABCCBAADDACADBAACDABBCACBAADDADAAAD>
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300
DO CPC. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO
DÉBITO. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
- Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
- A suspensão da exigibilidade dos créditos de natureza não tributária
depende do depósito do valor integral do débito, conforme estabelece o
art. 151, II, do CTN, aplicável por analogia.
- Comprovada nos autos a realização do depósito do montante integral
do débito, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário,
conforme entendimento do Colendo STJ, no julgamento do REsp
1.140.956/SP, proferido pela sistemática de recurso repetitivo, conforme
se vê: “1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do
artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito
tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da
Fazenda Pública.(...) 10. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008
(REsp 1140956 / SP – Relator Ministro LUIZ FUX - PRIMEIRA SEÇÃO DJe 03/12/2010 - RTFP vol. 96 p. 403 – tema 271).
- Entretanto, o depósito só garante o débito e o projeto em discussão na
ação principal (anulatória), sem atingir quaisquer outros projetos, obras
ou quaisquer pleitos futuros e não garantidos pela referida quantia, sob
pena de ofensa ao direito de acesso à justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.20.050649-1/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S):
COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA - AGRAVADO(A)(S): DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ACÓRDÃO
Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
DES. WANDER MAROTTA
RELATOR.
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DES. WANDER MAROTTA (RELATOR)
VOTO
A COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA., nome de fantasia VALENET, interpõe agravo de instrumento
contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela
formulado nos autos de ação declaratória ajuizada contra o
DEER/MG - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE
RODAGEM DE MINAS GERAIS.
Afirma que a decisão não observa os pontos expostos na inicial
e informa ser prestadora de serviços de telecomunicações nas
modalidades Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), Serviço de
Televisão a Cabo (SEAC) e Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC),
precisando, em razão das suas atividades, ocupar parte das Faixas de
Domínio pertencentes ao DEER/MG para realizar os serviços
prestados. De tempos em tempos, para garantir a infraestrutura
necessária à exploração dos serviços de telecomunicações, precisa
instalar postes, dutos e atravessar fibras para interligar suas redes,
“implantando assim os seus serviços junto às faixas de domínio” (fls.
3). Ocorre que, após a aprovação dos projetos, o recorrido passou a
impor cobranças absurdas para viabilizar a autorização do uso e
ocupação de suas faixas de domínio, violando a Lei de Antenas n.
13.116/2016. No caso, em 10/10/2019 foi aprovado o Projeto nº
352/2019, assinalando que a ocupação descrita nesse Projeto
possibilitaria “que a agravante realizasse a implantação de
infraestrutura de suporte (postes) para passagem de fibras ópticas da
agravante, a fim de que esta pudesse realizar o atendimento de seus
clientes na região de Nova Era” (fls. 4). Assinala que o agravado
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inseriu no contrato um pagamento a ser calculado pela Secretaria de
Estado da Fazenda com base no disposto no Decreto n. 44.320/06. A
cobrança, no entanto, viola o artigo 12 da Lei n. 13.116/2015, expressa
no sentido de que não pode ser exigida contraprestação em razão de
direito de passagem em faixas de domínio. Além disso, o recorrido não
informou, quando do contrato, qual seria o valor dessa cobrança.
Defende que qualquer cobrança decorrente do “Termo de
Aprovação nº 352/20199 (Processo nº 140024-2301-2019), da
permissão de uso e ocupação de faixa de domínio constante do TCR
nº 352/2019, ou do TLU nº 352/2019 são completamente
IRREGULARES, ILEGAIS, e caracteriza flagrante tentativa de
enriquecimento ilícito do Agravado em face da Agravante” (fls. 5).
Assevera já ter recebido guia de cobrança no valor de R$127.690,17
(cento e vinte e sete mil seiscentos e noventa reais e dezessete
centavos) supostamente relacionada ao uso e ocupação das faixas de
domínio, a vencer em 30.04.2020 e que, caso quite esse valor, sofrerá
enorme prejuízo financeiro, sendo imprescindível a concessão da
tutela que postula.
Reputa estarem presentes os requisitos para concessão da
tutela em face do disposto na Lei n. 13.116/2015, expressa no sentido
de que não pode ser exigida qualquer contraprestação em razão do
efetivo direito de passagem em faixas de domínio (artigo 12).
Acrescenta que, nos termos do artigo 10, VII, da Lei n. 7.783/89, o
serviço de telecomunicações é considerado atividade essencial; e que
o “não pagamento pela utilização da faixa de domínio busca incentivar
que as prestadoras dos serviços de telecomunicações e internet façam
a construção de redes de telecomunicações, fazendo com que os
usuários sejam beneficiados” (fls. 14). Entende que a imposição da
cobrança de forma unilateral e abusiva constitui “verdadeiro embargo à
atividade empresarial da Agravante e conflita diretamente com o
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ordenamento jurídico pátrio e as normas desse setor regulado
(telecomunicações).” (fls. 8) Invoca julgados (fls. 09/14 e 18/20) e
menciona Notas Técnicas expedidas pelo MCTIC (fls. 15) e um
Parecer do Ministério Público Federal em apoio de sua tese,
considerando estar presente o requisito da verossimilhança.
Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso, já que
considera demonstrada a probabilidade do direito e o “periculum in
mora”, lembrando que já está sendo cobrado pelo agravado, com o
boleto a vencer em 30.04.2020 (Anexo 3), o absurdo valor de
R$127.690,17 (cento e vinte e sete mil seiscentos e noventa reais e
dezessete centavos), não tendo condições de suportar o pagamento
dessa quantia.
Requer, assim, que se outorgue efeito ativo ao recurso e se
suspenda “…o julgamento final da presente ação, a cobrança expedida
pelo Réu com vencimento em 30.04.2020, no valor de R$127.690,17
(cento e vinte e sete mil seiscentos e noventa reais e dezessete
centavos), oriunda do DAE nº 5684180000191, bem como toda e
qualquer tentativa de cobrança, atual ou futura, lançada ou que venha
ser lançada pelo Agravado que tenha por objeto as ocupações das
faixas de domínio pela Agravante aprovadas através do Termo de
Aprovação nº 352/2019 (Processo nº 140024- 2301-2019) ou de outros
Termos de Aprovação a serem solicitados posteriormente com a
mesma finalidade, sem que haja a proibição ou paralisação nos
procedimentos de formalização, autorização ou aprovação”, devendo
ser o recorrido proibido de “suspender ou impedir a realização de
qualquer obra que esteja com projetos devidamente aprovados, bem
como seja suspensa toda e qualquer tentativa do Agravado de
paralisar as obras, impedir o início da execução, multar, cobrar ou
autuar a Agravante, sendo ainda suspensa qualquer ação ou medida
executiva, restritiva ou de cobrança porventura já iniciada pela
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Agravado contra a Agravante, produzindo tal “decisum” efeitos em
favor da Agravante, atuais ou futuras” (fls. 22), tudo sob pena de multa
diária fixada em patamar não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais). Ao
final, pede que se confirme a decisão e a concessão da tutela cautelar.
Recebi o agravo de instrumento apenas em seu efeito
devolutivo (doc. de ordem 46).
Em contraminuta, o agravado bate-se pelo desprovimento do
recurso (doc. de ordem 47).
No entanto, pela petição de ordem 63 manifestou-se a
agravante para requerer a juntada do comprovante de depósito
judicial realizado nos autos principais, a fim de viabilizar a concessão
da antecipação de tutela de urgência que pleiteia.
Em virtude da comprovação da realização de depósito judicial
em dinheiro nos autos principais (docs. de ordem 64 e 65) no
montante integral do débito, retratei-me, nos autos do agravo interno
(sequencial “002”), de decisão que recebeu este agravo de instrumento
apenas no efeito devolutivo e concedi parcial efeito ativo a fim de (i)
suspender, até o julgamento do mérito deste recurso, a exigibilidade da
cobrança expedida pelo agravado com vencimento em 30.04.2020, no
valor de R$127.690,17 (cento e vinte e sete mil seiscentos e noventa
reais e dezessete centavos), oriunda do DAE nº 5684180000191; e (ii)
determinar que o agravado se abstenha de suspender ou impedir a
realização do Projeto nº 352/2019, em discussão na ação principal, sob
pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento da
ordem.
É o relatório.
Para a concessão da tutela provisória é necessária a
comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos
efeitos da decisão.
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Nos termos do artigo 300 do CPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada
se
a
parte
economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Merece transcrição a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA
na obra "Novo Código de Processo Civil Comentado - Com remissões
e notas comparativas ao CPC/1973", 2ª ed., RT: 2015:
"(...)
A compreensão que temos da importância da
Constituição em relação à realização dos direitos (cf.
comentário aos arts. 1.º ss. do CPC/2015) dispensa
que se conceba uma justificação diferente para a
existência de tutelas jurisdicionais diferenciadas - e
respectivas técnicas processuais -, para fazer frente
às hipóteses em que o direito material (ainda que
aparente) encontre-se em risco, caso não tomada
alguma medida judicial urgente. Em risco pode se
encontrar o próprio direito, seja porque existente
alguma circunstância que sobre ele pesa in concreto,
seja porque a sujeição do reconhecimento do direito a
técnicas mais seguras para o acertamento do direito
poderia, aí então, colocar tal direito em risco.
Determina a Constituição (art. 5.º, XXXV), que se
concebam normas infraconstitucionais de modo a que
não afastem, da tutela jurisdicional, lesão e ameaça
de lesão. O comando dirige-se também à atividade
jurisdicional (cf. comentário ao art. 3.º do CPC/2015):
também direitos ameaçados devem merecer tutela
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adequada (tutela preventiva), ainda que, sendo
necessário, não se consiga, ao tempo da realização
de medida asseguradora, realizar cognição judicial
exauriente sobre a existência do direito. Assim é
porque o direito de ação deve ser compreendido
como direito ao processo adequado, que deve se
harmonizar aos direitos subjetivos (cf. comentário ao
art. 2.º do CPC/2015, sobre devido processo legal,
referido no art. 5.º, LIV, da Constituição). (cf.
comentário aos arts. 300 e 301 do CPC/2015). (P.
283, g.n.)

E continua o autor, em comentário ao artigo 300:

"Usa-se, hoje, a expressão perigo de demora
(periculum in mora) em sentido amplo, seja para se
afirmar que a tutela de urgência é concedida para se
evitar dano decorrente da demora processual, seja
porque se está diante de uma situação de risco, a
impor a concessão de medida de emergência para
evitar a ocorrência de dano iminente. A tutela
cautelar, no modelo italiano, é compreendida de modo
a relacionar-se a ambos os fenômenos, falando-se
em perigo de provimento tardio ou infrutífero - tardività
ou infruttuosità - e, respectivamente, em
provvedimenti cautelari anticipatori e conservativi:
"Desde a magistral obra de Calamandrei, considerada
um marco no estudo da tutela cautelar, a doutrina
reconhece que, de duas maneiras distintas, a duração
do processo pode representar uma ameaça de dano
àquele que requer a tutela jurisdicional, identificandose, assim, duas modalidades de periculum in mora."
(p. 290/291)

Segundo a r. decisão agravada:
“(…)
In casu, pleiteia a parte autora, em caráter de
urgência, que seja SUSPENSA, até o julgamento final
da presente ação, toda e qualquer tentativa de
cobrança, atual ou futura, lançada ou que venha ser
lançada pelo Réu, que tenha por objeto as ocupações
das faixas de domínio pela Autora aprovadas através
do Termo de Aprovação nº 352/2019 (Processo nº
140024-2301-2019) ou de outros Termos de
Aprovação a serem solicitados posteriormente com a
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mesma finalidade, sem que haja a proibição ou
paralisação nos procedimentos de formalização,
autorização ou aprovação, bem como que seja a Ré
proibida de suspender ou impedir a realização de
qualquer obra que esteja com projetos devidamente
aprovados, bem como seja suspensa toda e qualquer
tentativa do Réu de paralisar as obras, impedir o início
da execução, multar, cobrar ou autuar a parte Autora,
sendo ainda suspensa qualquer ação ou medida
executiva, restritiva, ou de cobrança porventura já
iniciada pela Ré contra a Autora, produzindo tal
decisum efeitos em favor da Autora, atuais ou futuras.
Tal pedido funda-se, no fato de que a autora, no
intuito de garantir toda a infraestrutura necessária à
exploração dos serviços de telecomunicações,
perante os consumidores do Estado de Minas Gerais,
necessita realizar instalações de postes, dutos, bem
como atravessar fibras, a fim de interligar as redes,
implantando seus serviços junto às faixas de domínio,
assim, diante destas atividades realizadas, os órgãos
responsáveis pelas rodovias, após a aprovação dos
projetos, impõem absurdas cobranças a fim de
viabilizar a formalização da autorização para o uso e
ocupação das faixas de domínio.
Analisando os autos, entendo afastada a
probabilidade do direito alegado pela parte autora,
fazendo-se necessário, antes de autorizar as medidas
antecipatórias, oportunizar à ré o contraditório e a
ampla defesa, em observância ao devido processo
legal.
Isso porque verifica-se que o requisito da
probabilidade do direito da parte autora não restou
devidamente comprovado, ao menos por ora, haja
vista que a questão debatida ainda se mostra
bastante controvertida, na medida em que não foi
possível verificar indícios contundentes capazes de
atestar as irregularidades das cobranças impostas
para viabilizar a formalização da autorização para o
uso e ocupação das faixas de domínio, sendo
razoável e necessária uma maior dilação probatória
para que se possa aferir com maior convicção a
realidade e veracidade dos fatos.
Não bastasse, vale destacar que se mostra temerário
o deferimento da tutela pleiteada sem que haja
indícios suficientes de que de fato as referidas
cobranças não poderiam ser realizadas.
Do acima exposto e principalmente por não haver nos
autos elementos suficientes e concretos que indiquem
a necessidade e justiça da antecipação dos efeitos da
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tutela pretendida, a boa prudência recomenda deixar
ao caderno probatório o debate quanto às questões
de fato e de direitos pertinentes ao temário em
conflito.”

Como se vê, a matéria é controvertida e complexa, sendo
mesmo necessária a dilação probatória a fim de que se tenha uma
visão mais ampla da questão e com maior profundidade e certeza
quanto aos fatos, de modo que a discussão acerca da
(i)legalidade/(in)constitucionalidade

da

cobrança

deverá

ser

aprofundada no curso da ação principal.
Verifica-se, ainda, que a empresa objetiva, através da ação
declaratória, a suspensão de qualquer tentativa de cobrança que
tenha por objeto as ocupações das faixas de domínio pela autora,
aprovadas via termo de aprovação nº 352/2019 ou outros termos de
aprovação que vierem a ser solicitados posteriormente. Pretende,
especificamente, obter ordem de suspensão da cobrança do valor de
R$127.690,17 (cento e vinte e sete mil seiscentos e noventa reais e
dezessete centavos) supostamente relacionado ao uso e ocupação
das faixas de domínio, com vencimento em 30.04.2020.
A parte agravante, como se viu, comprovou a realização de
depósito judicial em dinheiro nos autos principais (docs. de ordem
64 e 65) no montante integral do débito em discussão, qual seja
R$127.690,17 (cento e vinte e sete mil seiscentos e noventa reais e
dezessete centavos).
Considerando-se que, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN,
o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário deve ser dado parcial provimento a este recurso para que se
suspenda a cobrança do débito oriundo do DAE nº 5684180000191,
até o julgamento final da ação originária nas instâncias ordinárias.
Aqui, embora não se cuide de tributos, a espécie pode ser
invocada por analogia, pois se assemelham.
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O referido dispositivo legal é expresso no sentido de que:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa
o cumprimento das obrigações assessórios
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.” (destaquei)

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº
1.140.956/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no artigo 543-C do CPC/73 (correspondente ao atual art. 1.036 do
CPC/2015), decidiu que:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO
FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE,
ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos
termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a
exigibilidade do crédito tributário, impedindo o
ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda
Pública (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010;
REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe
21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe
10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006;
REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO
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FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ
28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro
FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp
62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA
RIBEIRO SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997,
DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro
GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE
JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE,
Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do
crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a
realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais
têm início em momento posterior ao lançamento, com
a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário
encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo
recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a
lavratura do auto de infração e aplicação de multa:
exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal:
exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela
realização do depósito integral do crédito exequendo,
quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídicotributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de
infração, assim como de coibir o ato de inscrição em
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a
qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida
do depósito do montante integral) acarreta a
conversão do depósito em renda em favor da
Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário,
consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na
esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina,
verbis:
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"Depois da constituição definitiva do crédito, o
depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o
mérito de impedir a propositura da ação de cobrança,
vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica
suspensa a exigibilidade do crédito.
(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a
declaratória de inexistência de relação tributária, ou
mesmo o mandado de segurança, o autor fará a
prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande
cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151,
II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a
suspensão da exigibilidade antes da propositura da
ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando
o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande
notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30
dias para promover a ação. Julgada a ação
procedente, o depósito deve ser devolvido ao
contribuinte, e se improcedente, convertido em renda
da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito
tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de
Brito. Curso de Direito Tributário. 27ª ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar
pleiteada no bojo do presente agravo de instrumento,
consignou a integralidade do depósito efetuado, às
fls. 77/78:
"A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve
o depósito dos valores reclamados em execução, o
que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada
para o fim de suspender a execução até o julgamento
do mandado de segurança ou julgamento deste pela
Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante
devido restou ratificada no aresto recorrido, consoante
dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in
verbis:
"O depósito do valor do débito impede o ajuizamento
de ação executiva até o trânsito em julgado da ação.
Consta que foi efetuado o depósito nos autos do
Mandado de Segurança impetrado pela agravante, o
qual encontra-se em andamento, de forma que a
exigibilidade do tributo permanece suspensa até
solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a
proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está
sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do
art. 151, II, do CTN, ao argumento de que o depósito
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efetuado não seria integral, posto não coincidir com o
valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir
a execução, determinar sua suspensão ou extinção,
tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão
remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à
fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do
montante integral do débito exequendo, no bojo de
ação antiexacional proposta em momento anterior ao
ajuizamento da execução, a extinção do executivo
fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido
ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008” (REsp 1140956 / SP - Relator Ministro LUIZ
FUX - PRIMEIRA SEÇÃO - DJe 03/12/2010 - RTFP
vol. 96 p. 403 - tema 271).

Em suma, tendo sido comprovado nos autos o depósito do valor
exigido, deve ser parcialmente concedida a antecipação de tutela para
determinar a imediata suspensão da exigibilidade do referido crédito,
nos termos do art. 300 do CPC.
É óbvio, no entanto, que o depósito só garante o débito e o
projeto em discussão na ação principal (anulatória), sem atingir
quaisquer outros projetos ou obras, ou, conforme constou do pedido,
quaisquer “... outros Termos de Aprovação a serem solicitados
posteriormente com a mesma finalidade, sem que haja a proibição ou
paralisação nos procedimentos de formalização, autorização ou
aprovação...”. Ou seja, o depósito garante débito existente e
conhecido, mas sem atingir, como se pediu, quaisquer pleitos futuros
e não garantidos pela referida quantia. Em outros termos, não é
possível impedir o ESTADO de ajuizar qualquer medida futura – fora
da garantia – pois isto seria severa ofensa ao direito de acesso à
justiça. O mesmo direito à justiça que se garante à autora, sem
qualquer violação. Como o pedido envolve pleitos em tese e para o
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futuro, e para evitar discussões inúteis, tais limites devem ficar bem
claros.
Caso haja alguma medida ilegal e concreta contra a empresa
a questão poderá ser analisada e apreciada pelo Judiciário, sem que
se impossibilite – a qualquer das partes -- o acesso à justiça, que é
um direito fundamental.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando em parte a r. decisão agravada, deferir parcialmente
a tutela provisória de urgência a fim de (i) suspender, até o julgamento
final da ação originária nesta instância, a exigibilidade da cobrança
expedida pelo agravado com vencimento em 30.04.2020, no valor de
R$127.690,17 (cento e vinte e sete mil seiscentos e noventa reais e
dezessete centavos), oriunda do DAE nº 5684180000191; e (ii)
determinar que o agravado se abstenha de suspender ou impedir a
realização do Projeto nº 352/2019, em discussão na ação principal, sob
pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento da
ordem.
Custas ao final.

<>
DES. CARLOS LEVENHAGEN - De acordo com o(a) Relator(a).
DESA. ÁUREA BRASIL - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO."
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