PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CURITIBA – 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
GABINETE DO JUIZ DE DIREITO TITULAR

AUTOS N°. 000206-54.2018.8.16.0004
Vistos etc.
1. Trata-se de ação pelo procedimento comum, com pedido de
tutela provisória de urgência antecipada incidental, proposta por
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SOLUÇÕES
DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - REDETELESUL em
face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DO PARANÁ – DER/PR. Argumentando, em breve
síntese: a) que é associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional,
voltada para a defesa dos interesses e direitos de todas as empresas do
ramo de provedores e soluções de internet e telecomunicações e
abrange dentre seus associados inúmeras empresas atuantes nos
serviços de telecomunicação; b) que, para garantir toda a infraestrutura
necessária à exploração dos serviços de telecomunicações perante os
consumidores de todo o Estado do Paraná, as empresas associadas à
Autora se veem obrigadas a procurar o DER/PR – Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná para utilizar as faixas de domínio; c)
que, respeitando os parâmetros definidos pelo próprio Réu, as
associadas da Autora têm feito solicitações para ocupação das faixas de
domínio do DER/PR, seguindo todas as normas definidas pela
Autarquia Estadual; d) que os associados da Autora têm recebido do
Réu, quando da apresentação de solicitação para ocupação das faixas de
domínio, “notificações de lançamento tributário” e diversas cobranças
somente pela referida ocupação; e) que o DER está condicionando a
possibilidade de utilização das faixas de domínio pelas associadas da
Autora ao pagamento de vultuoso montante a título de “taxa de
fiscalização do uso ou ocupação da faixa de domínio das rodovias no
Estado do Paraná”, com fundamento na Lei Estadual nᵒ. 17.445/2012; f)
que, em 20 de abril de 2015, entrou em vigor a Lei nᵒ. 13.116/2015, que
estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da
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infraestrutura de telecomunicações e é expressa ao determinar que não
será exigida qualquer contraprestação em razão de direito de passagem
em faixa de domínio, razão pela qual as cobranças do DER são ilegais;
propugna pela concessão da tutela provisória de urgência antecipada
incidental, para o fim de: i) suspender até o julgamento final da
presente ação toda e qualquer cobrança, atual ou futura, lançada pelo
Réu, que tenha por objeto a ocupação das faixas de domínio pelas
empresas associadas à Autora, prestadoras dos serviços de
telecomunicações, sem que haja paralisação nos procedimentos de
autorização; e ii) suspender qualquer ação ou medida executiva
restritiva ou de cobrança eventualmente já iniciada contra as associadas
da Autora.
2. Com a inicial, vieram os documentos do mov. 1.
3. R. Despacho de mov. 12.1 determinou a intimação da Parte
Ré para apresentar manifestação prévia à tutela de urgência.
4. Apresentada manifestação prévia ao mov. 18.1
5. Ao mov. 19.1, a Parte Autora aduziu intempestividade na
manifestação prévia.
6. R. Despacho de mov. 26.1 determinou a intimação da Parte
Autora para comprovar legitimidade ativa. Seguiu-se manifestação ao
mov. 29.1.
7. É o relatório. Passo a decidir.
8. Inicialmente, a propósito da alegada intempestividade da
manifestação do Réu, observo que a leitura do DER para apresentação
de manifestação prévia se deu em 23 de abril de 2018 (mov. 17), de
modo que o prazo de 72 (setenta e duas) horas se encerrou em 26 de
abril de 2018, às 13hrs58min09seg. A manifestação prévia fora
apresentada somente em 27 de abril de 2018, às 15h22min58seg, razão
pela qual intempestiva. Entretanto, inexiste, na legislação processual de
regência, algum efeito material assemelhado ao da revelia, que
tampouco se aplicaria ao caso em tema, para a intempestividade da
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manifestação prévia, pelo que não vislumbro motivos para invalidação
do movimento.
9. Analiso, na sequência, a postulada tutela de urgência
antecipada incidental.
10. Para a concessão da tutela provisória de urgência
antecipada é imprescindível a existência de elementos probatórios que
demonstrem a probabilidade do direito invocado na inicial e, além
disso, a existência de elementos que apontem para a possibilidade
concreta de risco de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
11. Isso é o que se extrai do artigo 300 do CPC/2015: “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. ”.

12. A respeito da tutela provisória de urgência, leciona Fredie
Didier Junior: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa
(antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a
demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como
“fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito,
ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do
processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.
300, CPC). Percebe-se, assim, que “a redação do art. 300, caput, superou a
distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela
satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos
comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada” (enunciado n.
143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de
urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de
pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão
antecipatória (art. 300, §3º, CPC), como adiante se abordará. (...)”1.

13. No caso em tema, em análise detida, ainda que perfunctória,
a plausibilidade jurídica da tese desenvolvida na peça inaugural merece
parcial acolhida. Isso porque, a princípio, as exigências externadas por
meio da legislação estadual padecem ao menos de ilegalidade.

1

DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
processual civil. 10ª ed. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 594-595.
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14. A principal tese desenvolvida pela Autora é a
impossibilidade de oneração pelo uso do bem público para execução de
serviços públicos.
15. Os bens públicos de uso comum do povo ostentam
definição expressa no Código Civil (Art. 99. São bens públicos: I - os de uso
comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; II - os de uso
especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas
autarquias; III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas
de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas
entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se
dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se
tenha dado estrutura de direito privado.).

16. Com efeito, a Constituição Federal de 1988 atribuiu
competência à União, aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios
para legislar sobre taxa em razão do exercício de polícia, consoante o
disposto no art. 145 da Carta Maior (Art. 145. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: I - impostos; II taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposição;).

17. Sob a égide da Constituição vigente, não vislumbro, em
primeira análise, inconstitucionalidade material ou formal com relação
à instituição de taxa de fiscalização de uso e ocupação da faixa de
domínio das rodovias, prevista no art. 1º da Lei Estadual nº
17.445/2012 (Art. 1º Fica instituída a Taxa de Fiscalização do Uso ou Ocupação
da Faixa de Domínio das Rodovias – TFDER, devida pelo exercício regular do
poder de polícia do DER-PR, relativo à fiscalização e ao controle do uso ou
ocupação da faixa de domínio das rodovias sob sua responsabilidade, visando
garantir a segurança do trânsito rodoviário, a preservação do meio ambiente e do
patrimônio público, nas seguintes hipóteses: I - ocupação de faixa transversal ou
longitudinal ou de área para a instalação de linha ou rede de transmissão ou
distribuição de energia elétrica ou de comunicação, inclusive cabo de fibra ótica
ou assemelhados, de rede de adução, emissão ou distribuição de água e esgoto,
redes de drenagem, de gasoduto, oleoduto, poliduto e tubulações diversas;).

18. Todavia, aqui está a se tratar da cobrança de taxa de
fiscalização de uso e ocupação das faixas de domínio das rodovias pela
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passagem da rede e das linhas de distribuição de energia elétrica,
serviços públicos federais e essenciais (Lei 7.783/1989, Art. 10. São
considerados serviços e atividades essenciais: I – tratamento e abastecimento de
água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; (...)), cuja
competência de exploração e legislativa é atribuída à União (Art. 21.
Compete à União: XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá
sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros
aspectos institucionais; II - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão: ) os serviços e instalações de energia elétrica e o
aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados
onde se situam os potenciais hidroenergéticos; Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre: V - águas, energia, informática, telecomunicações e
radiodifusão;)

19. Além das qualidades mencionadas, faço um parêntese, pois
há que se levar em conta a expressividade destes serviços na tecnologia
que envolve o mundo contemporâneo. A ausência ou deficiência de sua
prestação pode acarretar prejuízos irreparáveis a diversos setores da
economia, política, educação, governo, judiciário, etc, uma vez que nos
dias atuais a disponibilidade de serviços de comunicação é
imprescindível para o desenvolvimento das atividades cotidianas.
20. Acerca do tema: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DMÍNIO
DAS RODOVIAS, INSTITUÍDA PELA LEI 17.445/2012. COBRANÇA
DIRIGIDA A SANEPAR EM RAZÃO DE OBRAS DESTINADAS À
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO. EXIGÊNCIA QUE ONERA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. OFENSA AO INTERESSE PÚBLICO.
COBRANÇA, ADEMAIS, QUE SE DÁ PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, E
NÃO PELA SUA FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA DO DER QUE NÃO
ATINGE A ATIVIDADE PRESTADA PELA SANEPAR. ILEGITIMIDADE DA
EXAÇÃO. PRECEDENTES. Recurso não provido. (TJPR - 1ª C.Cível - 000454442.2016.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - J. 10.04.2018).
21. E mais: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. INCONSTITUCIONALIDADE
DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
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PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, IV, DA CF/88). PRECEDENTE DO
PLENÁRIO: RE 581.947/RO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 581.947/RO, rel. Min. Eros Grau, DJe 27.08.2010, firmou o
entendimento de que o Município não pode cobrar indenização das
concessionárias de serviço público em razão da instalação de equipamentos
necessários à prestação do serviço em faixas de domínio público de vias públicas
(bens públicos de uso comum do povo), a não ser que a referida instalação resulte
em extinção de direitos. 2. O Município do Rio de Janeiro, ao instituir retribuição
pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de
telecomunicações, invadiu a competência legislativa privativa da União (art. 22,
IV, da CF/88). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE
494163 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
22/02/2011, DJe-048 DIVULG 14-03-2011 PUBLIC 15-03-2011 EMENT VOL02481-01 PP-00178).

22.
Assim,
além
da
possível
invalidade
por
inconstitucionalidade, a legislação atual inovou no ordenamento
jurídico ao instituir através da Lei 17.445/2012 obrigações àquele que
obtenha permissão de uso de espaços públicos, extrapolando, prima
facie, sua competência material, como na imposição de utilização sem
ônus pela empresa prestadora de serviço público essencial de
equipamentos de rede e transmissão de dados instalados em espaço
público. Aliás, essa possível inconstitucionalidade é debatida no bojo
dos autos nᵒ. 1.671.994-5, de Incidente de inconstitucionalidade em
Apelação Cível, em trâmite perante o Órgão Especial do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
23. Por fim, embora a pretensão principal e final de declaração
de inexistência de relação jurídico-tributária seja de competência deste
Juízo, aparentemente a pretensão relativa à suspensão de eventual
execução fiscal, ajuizada ou não, não o é, tendo em vista que este Juízo
carece de competência para processar e julgar execuções fiscais
municipais e estaduais, nos termos do artigo 133, §2º da Resolução
93/2013 do Órgão Especial do TJPR.
24. Logo, não cabe a este Juízo determinar a suspensão das –
ou impossibilitar o – ajuizamento de execuções fiscais, sob pena de
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cercear, inclusive, eventual direito do DER-PR de discutir, pelas vias
ordinárias, eventual direito.
25. Deste modo, em sede de análise propedêutica, resta
demonstrada a plausibilidade jurídica das teses ventiladas, o que enseja
o parcial deferimento da postulação de urgência.
26. Quanto ao risco de dano, compreendo que este advém da
dificuldade ou deficiência de prestação de serviço público essencial, ou,
até mesmo, alteração das bases econômicas que regem sua efetivação,
com distribuição aparente indevida ao consumidor, na ponta da linha.
27. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de
concessão de tutela provisória de urgência antecipada incidental, o que
faço para determinar à Parte Ré que suspenda, até julgamento final da
presente lide, ou decisão contrária, em todo o território paranaense,
qualquer cobrança, atual ou futura, lançada ou que venha a ser lançada,
que tenha por objeto a ocupação das faixas de domínio pelas empresas
associadas à Autora, prestadoras de serviços de telecomunicações, sem
que haja paralisação nos procedimentos de autorização.
28. Não admitindo, em princípio, composição o direito sub
judice (art. 334, § 4º, II, CPC), CITE-SE o Réu para apresentação de
resposta no prazo legal.
29. Após, cumpra-se a Portaria nº 01/2016 deste Juízo.
30. Intimem-se. Diligências necessárias.
Curitiba, data da assinatura digital.

TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO
Juiz de Direito
2

MODO DE IMPUGNAÇÃO DESTE PROVIMENTO JUDICIAL:
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1) Embargos de Declaração: Cabível em 05 (cinco) dias, por advogado regularmente constituído, em
petição a ser apresentada neste próprio Juízo. Não há necessidade de recolhimento de custas (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. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição
dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo.). Ressalto, no entanto, que eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação
do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026,
§2º, do Código de Processo.
2) Agravo por Instrumento: Cabível nas situações previstas no artigo 1.015. Prazo: 15 (quinze) dias.
Interposição: Art. 1.017, §2ᵒ (§ 2º. No prazo do recurso, o agravo será interposto por: I - protocolo
realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo; II - protocolo realizado na própria comarca,
seção ou subseção judiciárias; III - postagem, sob registro, com aviso de recebimento; IV - transmissão
de dados tipo fac-símile, nos termos da lei;). Preparo: necessário.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA
SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA - 3ª VARA - PROJUDI
Rua da Glória, 362 - Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP: 80.030-060 - Fone: (41) 3200-4700

Autos nº. 0004524-12.2020.8.16.0004
A autora afirma que para viabilizar a prestação dos serviços de comunicação multimídia
(telecomunicações), em favor de seus clientes, necessita do compartilhamento de infraestrutura (postes)
administrada pela Copel, sendo que, especificamente, para fazer o lançamento de fibra e cabos, em postes
de terceiros, necessita formalizar um contrato junto à Copel e precisa pagar por isso.
Ressalta que a Lei Geral de Telecomunicações prevê o direito das prestadoras dos serviços
de telecomunicações (condição da autora) compartilharem junto a outras prestadoras de serviços
essenciais, como é o caso das distribuidoras de energia (na hipótese a Copel), os pontos de fixação
existentes em sua infraestrutura (postes).
Menciona a respeito da existência das normas regulatórias consubstanciadas nas
Resoluções Conjuntas n.ºs 001/1999, 002/2001 e 004/2014, todas expedidas conjuntamente pela Agência
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e Agência
Nacional do Petróleo – ANP, daí firmou perante a Copel, em 20.08.2018, o “Contrato de
Compartilhamento de Pontos de Fixação em Postes nº 56000240”, tendo por escopo o compartilhamento
dos chamados pontos de fixação em postes pertencentes à Copel.
Versa que o compartilhamento de infraestrutura possibilita a fixação de fibra óptica, cabos
e conexões que interligam as suas redes de telecomunicações, utilizando, para tanto, os postes
pertencentes à Copel, os quais estão alocados ao longo de diversas rodovias sob a administração do
DER-PR, ora requerido.
Expõe que nunca teve problemas na ocupação de pontos de fixação de postes localizados
nas cidades e na área urbana ou rural (fora da área do DER), contudo passou a ser afetada a partir da
necessidade de também ocupar os pontos de fixação de postes da Copel alocados nas chamadas “faixas de
domínio”, já que teve início notificações pelo réu, necessitando de licença para realizar a
instalação/lançamento de seus cabos e fibras, o que não pode ser aceito.
Entende que não necessita solicitar qualquer licença ao DER/PR, pois não faz uso e
ocupação das “faixas de domínio” do réu. Frisa que apenas compartilha da infraestrutura (postes) da
Copel existentes na faixa de domínio do DER/PR e esse compartilhamento se dá em razão da autora ter
celebrado com a Copel o denominado “Contrato de Compartilhamento de Pontos de Fixação em Postes”.
Ataca a imposição da “taxa de fiscalização do uso ou ocupação da faixa de domínio das
rodovias no Estado do Paraná”. Assevera que, valendo-se do que prevê a Lei Estadual n.º 17.445/2012, o
réu encaminhou contra a autora diversos documentos denominados “Notificações de Lançamentos
Tributários”, que denotam a cobrança de uma suposta “taxa” em razão do uso e ocupação da faixa de
domínio.
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Ventila que a tela do sistema do DER/PR e o extrato de débito fornecido pelo próprio
DER/PR, bem como as licenças emitidas pelo réu indicam que a natureza dos débitos recebidos dizem
respeito à exigência da suposta “Taxa de Fiscalização” pelo suposto uso da faixa de domínio, porém
indica claramente que a ocupação realizada pela autora é somente fibra ótica, em clara contradição.
Crê, no contexto, que a atitude do réu é irregular e ilegal, tendo em vista que realiza
cobranças denominadas “taxas” que são inconstitucionais e ilegais, bem como vem imputando às
empresas, como é o seu caso, o uso de faixa de domínio, mesmo quando estas empresas sequer se utilizam
das faixas de domínio, realizando o mero compartilhamento de infraestrutura da Copel, sendo que tal
situação, além de abusiva, vem gerando transtornos à autora.
Aduz que a exigência da “taxa de fiscalização” contraria o contido no artigo 12 da Lei n.º
13.116/2015, que, por sua vez, é expresso ao determinar a inexigibilidade de qualquer contraprestação em
razão de direito de passagem em faixas de domínio do DER, sem contar que a Lei Estadual n.º
17.445/2012, que supostamente possibilitaria a cobrança da taxa pretendida pelo DER/PR, se mostra
inconstitucional, posto que institui um novo tributo, em usurpação de competência, isso porque, no campo
das telecomunicações, a competência para proceder qualquer fiscalização é atribuída à ANATEL.
Com alicerce no artigo 300 do CPC, pede antecipação dos efeitos de tutela para o fim de
determinar a suspensão dos valores cobrados pelo réu em razão do uso e ocupação da faixa de domínio
das rodovias do Estado do Paraná, sobretudo, em razão dos abusivos, ilegais e inconstitucionais
lançamentos tributários efetuados pelo réu e que até a presente data perfazem o montante de R$53.986,71,
sendo ainda suspensa qualquer ação ou medida executiva, restritiva, ou de cobrança porventura já iniciada
pelo réu em face da autora, até o julgamento final desta demanda.
Ante a suspensão das cobranças, pugna também liminarmente que seja determinado ao réu
que se abstenha de realizar o lançamento do suposto débito em dívida ativa, bem como realize o
cancelamento/retirada do apontamento, caso já tenha sido realizada a inclusão em dívida ativa, tendo em
vista que a autora necessita de sua Certidão Negativa de Débitos para a manutenção de suas atividades.
Persegue, por fim, que o DER/PR se abstenha de exigir a emissão de licenças e/ou
contratações quando seus projetos versarem somente acerca do compartilhamento de infraestrutura, bem
como seja o DER/PR compelido a dar seguimento a eventuais projetos futuros de uso e ocupação das
faixas de domínio que venha a ser apresentados pela autora, devendo ser garantido a ela, até ulterior
decisão, a gratuidade em razão do uso e ocupação das faixas de domínio administradas pelo réu, até o
julgamento final desta demanda. Traz documentos com a inicial.
Este o breve relato. Fundamento.
Oportuno dizer que o CPC/2015, em seu artigo 294, dispõe: Art.294.A tutela provisória
pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência,
cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. O artigo 300 do
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mesmo Diploma (em que a parte autora fundamenta o seu pleito urgente), disciplina: 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.
Sendo assim, os argumentos colocados na inicial, mais o conjunto probatório documental
acoplado com a peça inaugural, deixam patentes, a título de cognição sumária, que a parte requerente
merece êxito em sua empreitada liminar, porque existem elementos firmes que evidenciem a
probabilidade do direito.
Especificamente, o documento de ref.1.5 atesta o contrato de compartilhamento de pontos
de fixação em poste feito entre a autora e a Copel, com projetos firmados entre elas (refs.1.6/1.8).
Partindo disso, temos a ocorrência do compartilhamento de infraestrutura, o qual possibilita a fixação de
fibra óptica, cabos e conexões que interligam as redes de telecomunicações da requerente, utilizando, para
tanto, os postes pertencentes à Copel, os quais estão presentes ao longo de diversas rodovias sob a
administração do DER-PR, ora requerido.
Tal situação motivou o requerimento de ref.1.9. A partir daí, ao ocupar os pontos de
fixação de postes da Copel alocados nas chamadas “faixas de domínio”, teve início notificações pelo réu
(ref.1.11), necessitando de licença para realizar a instalação/lançamento de seus cabos e fibras, o que é
irregular, a princípio, conforme será descrito a seguir.
Ora, ao que parece, a parte ré está confundindo compartilhamento de infraestrutura quanto
aos pontos de ocupação nos postes administrados pela Copel (é o que persegue a requerente para
viabilizar os seus serviços atrelados a telecomunicações, com autorização da ANATEL, tanto é verdade
que firmou com a COPEL um contrato de compartilhamento de pontos de fixação em postes) com o uso e
ocupação das faixas de domínio do DER/PR (esta situação não diz respeito à autora e sim à Copel).

Tal confusão está mesmo gerando uma indevida obrigação de pagamento de taxa em razão
do uso e ocupação da faixa de domínio. Demonstrado pela autora que ela foi compelida a fazer uma
espécie de 'contratação' com o DER/PR, sendo obrigada a pagar uma taxa, tudo para continuar o
procedimento de instalação da sua rede de telecomunicações, sendo mesmo um requisito imposto para a
aprovação final do seu projeto. Se não o fizesse estaria, indubitavelmente, impossibilitada de ampliar os
serviços prestados aos seus clientes e de manter a qualidade de tais serviços.
Ademais, a tela do sistema do DER/PR (ref.1.13) e o extrato de débito fornecido pelo
próprio DER/PR (ref.1;12), bem como as licenças emitidas pelo réu (ref.1.10), indicam que a natureza dos
débitos recebidos dizem respeito à exigência de uma “Taxa de Fiscalização” pelo suposto uso da faixa de
domínio, porém indica, sem sombra de dúvidas, que a ocupação realizada pela autora é somente fibra
ótica, operando aí uma nítida contradição.
Vislumbro que a atitude do réu é irregular, tendo em vista que realiza cobranças
denominadas “taxas” que são inconstitucionais e ilegais, imputando à autora o uso de faixa de domínio,
mesmo quando esta empresa sequer se utiliza das faixas de domínio, realizando o mero compartilhamento
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de infraestrutura da Copel, sendo que tal situação, além de abusiva, vem gerando transtornos inegáveis à
autora (ref.1.11).
É que a exigência da “taxa de fiscalização” ofende o contido no artigo 12 da Lei n.º
13.116/2015, o qual é expresso ao determinar a inexigibilidade de qualquer contraprestação em razão de
direito de passagem em faixas de domínio do DER/PR, sem contar que a Lei Estadual n.º 17.445/2012,
que supostamente possibilitaria a cobrança da taxa pretendida pelo réu, institui um novo tributo, em
usurpação de competência, isso porque, no campo das telecomunicações, a competência para proceder
qualquer fiscalização é atribuída à ANATEL, logo, por esse caminho, seria inconstitucional.
Como dito pela autora na peça inaugural (página 13): "..a pretensão do Réu em considerar
que a Autora usa e ocupa a sua faixa de domínio ou necessita de licença para realizar o compartilhamento
de infraestrutura é fruto de um devaneio, cuja concepção parece estar assentada, s.m.j., na discordância do
Réu quanto aos termos do Decreto 84.398/1980, o qual prescreve, livre de dúvidas, que o uso e ocupação
da faixa de domínio, por parte da distribuidora de energia elétrica, in casu a COPEL, já foi, há muito,
contratada, não havendo pertinência alguma em exigir, da Autora, uma segunda contratação..".
Soa arbitrário, ao que parece, quando a requerente solicita (por imposição indevida) a
análise do projeto junto ao DER/PR (ref.1.9), mesmo porque é cobrado valor para que a autarquia
estadual analise o projeto que não diz respeito a qualquer ocupação de faixa de domínio.
De todo modo, condicionar a autora ao pagamento de taxa e à análise de projetos, quando
se trata de compartilhamento de infraestrutura, mostra-se ilegal, com ofensa à atividade empresarial e
livre iniciativa disciplinada no artigo 170 da CF/1988, além de ferir um regramento específico sobre os
serviços de telecomunicações.
O objetivo da parte ré, pelo contexto analisado, é de cobrar da autora pela suposta
ocupação nas faixas de domínio, mesmo não havendo ocupação efetiva da faixa de domínio pela autora.
Entretanto, com a edição da Lei Federal n.º 13.116/2015, além de buscar a harmonização e equalização
das normas aplicáveis ao setor, teve o intuito de fomentar o desenvolvimento e aumento das redes de
telecomunicação do país, o que é obstado pela parte ré no caso concreto.
Em suma, é desnecessária a contratação do uso e ocupação da faixa de domínio de maneira
concomitante ao compartilhamento de infraestrutura. O artigo 73 da Lei n.º9.472/1997 (Lei Geral de
Telecomunicações) dá o alicerce devido ao pleito defendido pela autora, assim como o artigo 14 da Lei
n.º13.1116/2015 (Lei Geral das Antenas), não se esquecendo do contido no Decreto n.º84.398/1980 (traz
o direito conferido às distribuidoras de energia elétrica e utilizar, sem qualquer ônus, as faixas de
domínio).
Tais aspectos foram aceitos pela Justiça Federal em situações similares, figurando contudo
no pólo passivo o DNIT (refs.1.15, 1.17 e 1.19), bem como por esse Juízo em outro processo semelhante
ao ora analisado (ref.1.16). É de bom alvitre salientar que a Lei Estadual n.º17.445/2012 não pode auxiliar
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a parte requerida no caso, já que, além de contrariar a Lei Federal n.º13.116/2015, o que chama mais a
atenção é que acaba por invadir a competência da União na hipótese, a qual tem competência para legislar
sobre o setor de telecomunicações (artigo 22, inciso IV da Lei Maior).
Por outro lado, atento ao perigo da demora, considerando a situação ora tratada, indubitável
que a autora estará impeditiva de exercer a sua atividade empresarial, surgindo aí inegável prejuízo.
Caso não obtenha a tutela de urgência almejada, a autora certamente não terá seus projetos
analisados diante da exigência feita pela Copel para que seja formalizada relação contratual junto ao
DER/PR, e tenha que aprovar projetos junto à Autarquia Estadual, sendo certo que não faz qualquer tipo
de uso e ocupação da faixa de domínio.
Além do ponto em comento, caso submeta à formalização desnecessária de contrato junto
ao DER/PR, a requerente se obrigará ao pagamento de valores pela suposta utilização e ocupação de
faixas de domínio, mesmo estando consubstanciado que não ocorre qualquer tipo de ocupação de
infraestrutura própria da autora nas referidas faixas.
Por consequência, a requerente sofrerá a propositura de demandas judiciais, as quais terão
por objetivo a exigência de valores ilegalmente constituídos, pois provenientes de uma cobrança ilegal e
atentatória à legislação vigente, consoante amplamente descrito nesta decisão. Tudo isso retrata o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não pode ser deixado de lado que, sem a tutela de urgência almejada, a autora terá seu
CNPJ inscrito na dívida ativa, com obstáculos sabidos a partir disso para as atividades da empresas. E,
como delineado pela requerente: "..caso não seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários já constituídos em desfavor da Autora, àqueles discriminados no GRU atualizado nº 20-138716
(Anexo 09) a Autora se verá sujeita a danos elevados e irreversíveis, haja vista a possibilidade de atos de
natureza expropriatória, no bojo da inevitável e respectiva Ação de Execução Fiscal, que diga-se, estará
fundada em lançamentos cuja invalidade é clarividente!..".
Lembro que inexiste risco de irreversibilidade, pois o instituto da tutela de urgência é
excepcional e pode ser revisto a qualquer tempo, se outra situação alterar o posicionamento aqui adotado.
Posto isso, defiro a tutela de urgência buscada, determinando a suspensão dos valores
cobrados pelo réu em razão do uso e ocupação da faixa de domínio das rodovias do Estado do Paraná,
sobretudo em razão dos lançamentos tributários efetuados pelo réu e que até a presente data perfazem o
montante de R$53.986,71, devendo haver a suspensão de qualquer ação ou medida executiva, restritiva,
ou de cobrança porventura já iniciada pelo réu em desfavor da autora, até o julgamento final desta
demanda.
Ordeno, ainda, ao réu que se abstenha de realizar o lançamento do suposto débito em
dívida ativa, bem como realize o cancelamento/retirada do apontamento, caso já tenha sido realizada a
inclusão em dívida ativa, tendo em vista que a autora necessita de sua certidão negativa de débitos (CND)
para a manutenção de suas atividades, proibindo o DER/PR de exigir a emissão de licenças e/ou
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contratações quando os projetos versarem somente acerca do compartilhamento de infraestrutura e
compelido a dar seguimento a eventuais projetos futuros de uso e ocupação das faixas de domínio que
venha a ser apresentados pela autora, devendo ser garantido a ela, até ulterior decisão, a gratuidade em
razão do uso e ocupação das faixas de domínio administradas pelo réu, até o julgamento final desta
demanda.
Dada a discricionariedade, creio que, por enquanto, não é mister a fixação de multa diária
dirigida ao requerido, o que, contudo, não implica dizer que possa ser aplicada, assim como outras
medidas punitivas e legais, em caso de descumprimento da ordem liminar.
Nota-se que a conciliação pode ser tentada a qualquer instante, inclusive em eventual
instrução e julgamento (podendo ser realizada na via extrajudicial), de maneira que a designação da
audiência prevista no artigo 334 do CPC/2015 fica postergada para momento oportuno (aplico o §4.º, II
de tal dispositivo legal).
Cite-se a parte requerida (DER/PR) para contestar no prazo de trinta (30) dias, na forma
dos artigos 183 e 335 do CPC/2015, sob pena de revelia (artigos 344/345, inciso II do CPC/2015).
Apresentada contestação, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de quinze
(15) dias, atento ao disciplinado nos artigos 350/351 do CPC/2015, podendo corrigir eventual
irregularidade ou vício sanável no prazo de trinta (30) dias, na forma do artigo 352 do CPC/2015.
Após, intimem-se os litigantes para a especificação de provas que pretendem produzir
(artigo 370 do CPC/2015), com a devida justificativa (parágrafo único do citado artigo 370). Se as partes
dispensarem a produção de outras provas, contadas e preparadas as custas, se for o caso, voltem conclusos
para julgamento (artigo 355 do CPC/2015).
Desde já, é de bom alvitre salientar que, considerando que o Ministério Público tem o
entendimento firmado acerca da desnecessidade de sua intervenção na causa (basta ver os pareceres da
Promotoria de Justiça que atua perante esse Juízo acerca de tal desnecessidade), deixo de encaminhar os
autos ao Órgão Ministerial.
Diligencie-se. Intime-se (observar o contido na página 49 da inicial quanto às intimações
da parte autora).
Cumpra-se a Portaria n.º01/2020 da Secretaria Unificada.
Curitiba, 10 de novembro de 2020.
Roger Vinicius Pires de Camargo Oliveira
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA
SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA - 3ª VARA - PROJUDI
Rua da Glória, 362 - Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP: 80.030-060 - Fone: (41) 3200-4700

Autos nº. 0004524-12.2020.8.16.0004
A autora afirma que para viabilizar a prestação dos serviços de comunicação multimídia
(telecomunicações), em favor de seus clientes, necessita do compartilhamento de infraestrutura (postes)
administrada pela Copel, sendo que, especificamente, para fazer o lançamento de fibra e cabos, em postes
de terceiros, necessita formalizar um contrato junto à Copel e precisa pagar por isso.
Ressalta que a Lei Geral de Telecomunicações prevê o direito das prestadoras dos serviços
de telecomunicações (condição da autora) compartilharem junto a outras prestadoras de serviços
essenciais, como é o caso das distribuidoras de energia (na hipótese a Copel), os pontos de fixação
existentes em sua infraestrutura (postes).
Menciona a respeito da existência das normas regulatórias consubstanciadas nas
Resoluções Conjuntas n.ºs 001/1999, 002/2001 e 004/2014, todas expedidas conjuntamente pela Agência
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e Agência
Nacional do Petróleo – ANP, daí firmou perante a Copel, em 20.08.2018, o “Contrato de
Compartilhamento de Pontos de Fixação em Postes nº 56000240”, tendo por escopo o compartilhamento
dos chamados pontos de fixação em postes pertencentes à Copel.
Versa que o compartilhamento de infraestrutura possibilita a fixação de fibra óptica, cabos
e conexões que interligam as suas redes de telecomunicações, utilizando, para tanto, os postes
pertencentes à Copel, os quais estão alocados ao longo de diversas rodovias sob a administração do
DER-PR, ora requerido.
Expõe que nunca teve problemas na ocupação de pontos de fixação de postes localizados
nas cidades e na área urbana ou rural (fora da área do DER), contudo passou a ser afetada a partir da
necessidade de também ocupar os pontos de fixação de postes da Copel alocados nas chamadas “faixas de
domínio”, já que teve início notificações pelo réu, necessitando de licença para realizar a
instalação/lançamento de seus cabos e fibras, o que não pode ser aceito.
Entende que não necessita solicitar qualquer licença ao DER/PR, pois não faz uso e
ocupação das “faixas de domínio” do réu. Frisa que apenas compartilha da infraestrutura (postes) da
Copel existentes na faixa de domínio do DER/PR e esse compartilhamento se dá em razão da autora ter
celebrado com a Copel o denominado “Contrato de Compartilhamento de Pontos de Fixação em Postes”.
Ataca a imposição da “taxa de fiscalização do uso ou ocupação da faixa de domínio das
rodovias no Estado do Paraná”. Assevera que, valendo-se do que prevê a Lei Estadual n.º 17.445/2012, o
réu encaminhou contra a autora diversos documentos denominados “Notificações de Lançamentos
Tributários”, que denotam a cobrança de uma suposta “taxa” em razão do uso e ocupação da faixa de
domínio.
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Ventila que a tela do sistema do DER/PR e o extrato de débito fornecido pelo próprio
DER/PR, bem como as licenças emitidas pelo réu indicam que a natureza dos débitos recebidos dizem
respeito à exigência da suposta “Taxa de Fiscalização” pelo suposto uso da faixa de domínio, porém
indica claramente que a ocupação realizada pela autora é somente fibra ótica, em clara contradição.
Crê, no contexto, que a atitude do réu é irregular e ilegal, tendo em vista que realiza
cobranças denominadas “taxas” que são inconstitucionais e ilegais, bem como vem imputando às
empresas, como é o seu caso, o uso de faixa de domínio, mesmo quando estas empresas sequer se utilizam
das faixas de domínio, realizando o mero compartilhamento de infraestrutura da Copel, sendo que tal
situação, além de abusiva, vem gerando transtornos à autora.
Aduz que a exigência da “taxa de fiscalização” contraria o contido no artigo 12 da Lei n.º
13.116/2015, que, por sua vez, é expresso ao determinar a inexigibilidade de qualquer contraprestação em
razão de direito de passagem em faixas de domínio do DER, sem contar que a Lei Estadual n.º
17.445/2012, que supostamente possibilitaria a cobrança da taxa pretendida pelo DER/PR, se mostra
inconstitucional, posto que institui um novo tributo, em usurpação de competência, isso porque, no campo
das telecomunicações, a competência para proceder qualquer fiscalização é atribuída à ANATEL.
Com alicerce no artigo 300 do CPC, pede antecipação dos efeitos de tutela para o fim de
determinar a suspensão dos valores cobrados pelo réu em razão do uso e ocupação da faixa de domínio
das rodovias do Estado do Paraná, sobretudo, em razão dos abusivos, ilegais e inconstitucionais
lançamentos tributários efetuados pelo réu e que até a presente data perfazem o montante de R$53.986,71,
sendo ainda suspensa qualquer ação ou medida executiva, restritiva, ou de cobrança porventura já iniciada
pelo réu em face da autora, até o julgamento final desta demanda.
Ante a suspensão das cobranças, pugna também liminarmente que seja determinado ao réu
que se abstenha de realizar o lançamento do suposto débito em dívida ativa, bem como realize o
cancelamento/retirada do apontamento, caso já tenha sido realizada a inclusão em dívida ativa, tendo em
vista que a autora necessita de sua Certidão Negativa de Débitos para a manutenção de suas atividades.
Persegue, por fim, que o DER/PR se abstenha de exigir a emissão de licenças e/ou
contratações quando seus projetos versarem somente acerca do compartilhamento de infraestrutura, bem
como seja o DER/PR compelido a dar seguimento a eventuais projetos futuros de uso e ocupação das
faixas de domínio que venha a ser apresentados pela autora, devendo ser garantido a ela, até ulterior
decisão, a gratuidade em razão do uso e ocupação das faixas de domínio administradas pelo réu, até o
julgamento final desta demanda. Traz documentos com a inicial.
Este o breve relato. Fundamento.
Oportuno dizer que o CPC/2015, em seu artigo 294, dispõe: Art.294.A tutela provisória
pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência,
cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. O artigo 300 do
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mesmo Diploma (em que a parte autora fundamenta o seu pleito urgente), disciplina: 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.
Sendo assim, os argumentos colocados na inicial, mais o conjunto probatório documental
acoplado com a peça inaugural, deixam patentes, a título de cognição sumária, que a parte requerente
merece êxito em sua empreitada liminar, porque existem elementos firmes que evidenciem a
probabilidade do direito.
Especificamente, o documento de ref.1.5 atesta o contrato de compartilhamento de pontos
de fixação em poste feito entre a autora e a Copel, com projetos firmados entre elas (refs.1.6/1.8).
Partindo disso, temos a ocorrência do compartilhamento de infraestrutura, o qual possibilita a fixação de
fibra óptica, cabos e conexões que interligam as redes de telecomunicações da requerente, utilizando, para
tanto, os postes pertencentes à Copel, os quais estão presentes ao longo de diversas rodovias sob a
administração do DER-PR, ora requerido.
Tal situação motivou o requerimento de ref.1.9. A partir daí, ao ocupar os pontos de
fixação de postes da Copel alocados nas chamadas “faixas de domínio”, teve início notificações pelo réu
(ref.1.11), necessitando de licença para realizar a instalação/lançamento de seus cabos e fibras, o que é
irregular, a princípio, conforme será descrito a seguir.
Ora, ao que parece, a parte ré está confundindo compartilhamento de infraestrutura quanto
aos pontos de ocupação nos postes administrados pela Copel (é o que persegue a requerente para
viabilizar os seus serviços atrelados a telecomunicações, com autorização da ANATEL, tanto é verdade
que firmou com a COPEL um contrato de compartilhamento de pontos de fixação em postes) com o uso e
ocupação das faixas de domínio do DER/PR (esta situação não diz respeito à autora e sim à Copel).

Tal confusão está mesmo gerando uma indevida obrigação de pagamento de taxa em razão
do uso e ocupação da faixa de domínio. Demonstrado pela autora que ela foi compelida a fazer uma
espécie de 'contratação' com o DER/PR, sendo obrigada a pagar uma taxa, tudo para continuar o
procedimento de instalação da sua rede de telecomunicações, sendo mesmo um requisito imposto para a
aprovação final do seu projeto. Se não o fizesse estaria, indubitavelmente, impossibilitada de ampliar os
serviços prestados aos seus clientes e de manter a qualidade de tais serviços.
Ademais, a tela do sistema do DER/PR (ref.1.13) e o extrato de débito fornecido pelo
próprio DER/PR (ref.1;12), bem como as licenças emitidas pelo réu (ref.1.10), indicam que a natureza dos
débitos recebidos dizem respeito à exigência de uma “Taxa de Fiscalização” pelo suposto uso da faixa de
domínio, porém indica, sem sombra de dúvidas, que a ocupação realizada pela autora é somente fibra
ótica, operando aí uma nítida contradição.
Vislumbro que a atitude do réu é irregular, tendo em vista que realiza cobranças
denominadas “taxas” que são inconstitucionais e ilegais, imputando à autora o uso de faixa de domínio,
mesmo quando esta empresa sequer se utiliza das faixas de domínio, realizando o mero compartilhamento
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de infraestrutura da Copel, sendo que tal situação, além de abusiva, vem gerando transtornos inegáveis à
autora (ref.1.11).
É que a exigência da “taxa de fiscalização” ofende o contido no artigo 12 da Lei n.º
13.116/2015, o qual é expresso ao determinar a inexigibilidade de qualquer contraprestação em razão de
direito de passagem em faixas de domínio do DER/PR, sem contar que a Lei Estadual n.º 17.445/2012,
que supostamente possibilitaria a cobrança da taxa pretendida pelo réu, institui um novo tributo, em
usurpação de competência, isso porque, no campo das telecomunicações, a competência para proceder
qualquer fiscalização é atribuída à ANATEL, logo, por esse caminho, seria inconstitucional.
Como dito pela autora na peça inaugural (página 13): "..a pretensão do Réu em considerar
que a Autora usa e ocupa a sua faixa de domínio ou necessita de licença para realizar o compartilhamento
de infraestrutura é fruto de um devaneio, cuja concepção parece estar assentada, s.m.j., na discordância do
Réu quanto aos termos do Decreto 84.398/1980, o qual prescreve, livre de dúvidas, que o uso e ocupação
da faixa de domínio, por parte da distribuidora de energia elétrica, in casu a COPEL, já foi, há muito,
contratada, não havendo pertinência alguma em exigir, da Autora, uma segunda contratação..".
Soa arbitrário, ao que parece, quando a requerente solicita (por imposição indevida) a
análise do projeto junto ao DER/PR (ref.1.9), mesmo porque é cobrado valor para que a autarquia
estadual analise o projeto que não diz respeito a qualquer ocupação de faixa de domínio.
De todo modo, condicionar a autora ao pagamento de taxa e à análise de projetos, quando
se trata de compartilhamento de infraestrutura, mostra-se ilegal, com ofensa à atividade empresarial e
livre iniciativa disciplinada no artigo 170 da CF/1988, além de ferir um regramento específico sobre os
serviços de telecomunicações.
O objetivo da parte ré, pelo contexto analisado, é de cobrar da autora pela suposta
ocupação nas faixas de domínio, mesmo não havendo ocupação efetiva da faixa de domínio pela autora.
Entretanto, com a edição da Lei Federal n.º 13.116/2015, além de buscar a harmonização e equalização
das normas aplicáveis ao setor, teve o intuito de fomentar o desenvolvimento e aumento das redes de
telecomunicação do país, o que é obstado pela parte ré no caso concreto.
Em suma, é desnecessária a contratação do uso e ocupação da faixa de domínio de maneira
concomitante ao compartilhamento de infraestrutura. O artigo 73 da Lei n.º9.472/1997 (Lei Geral de
Telecomunicações) dá o alicerce devido ao pleito defendido pela autora, assim como o artigo 14 da Lei
n.º13.1116/2015 (Lei Geral das Antenas), não se esquecendo do contido no Decreto n.º84.398/1980 (traz
o direito conferido às distribuidoras de energia elétrica e utilizar, sem qualquer ônus, as faixas de
domínio).
Tais aspectos foram aceitos pela Justiça Federal em situações similares, figurando contudo
no pólo passivo o DNIT (refs.1.15, 1.17 e 1.19), bem como por esse Juízo em outro processo semelhante
ao ora analisado (ref.1.16). É de bom alvitre salientar que a Lei Estadual n.º17.445/2012 não pode auxiliar
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a parte requerida no caso, já que, além de contrariar a Lei Federal n.º13.116/2015, o que chama mais a
atenção é que acaba por invadir a competência da União na hipótese, a qual tem competência para legislar
sobre o setor de telecomunicações (artigo 22, inciso IV da Lei Maior).
Por outro lado, atento ao perigo da demora, considerando a situação ora tratada, indubitável
que a autora estará impeditiva de exercer a sua atividade empresarial, surgindo aí inegável prejuízo.
Caso não obtenha a tutela de urgência almejada, a autora certamente não terá seus projetos
analisados diante da exigência feita pela Copel para que seja formalizada relação contratual junto ao
DER/PR, e tenha que aprovar projetos junto à Autarquia Estadual, sendo certo que não faz qualquer tipo
de uso e ocupação da faixa de domínio.
Além do ponto em comento, caso submeta à formalização desnecessária de contrato junto
ao DER/PR, a requerente se obrigará ao pagamento de valores pela suposta utilização e ocupação de
faixas de domínio, mesmo estando consubstanciado que não ocorre qualquer tipo de ocupação de
infraestrutura própria da autora nas referidas faixas.
Por consequência, a requerente sofrerá a propositura de demandas judiciais, as quais terão
por objetivo a exigência de valores ilegalmente constituídos, pois provenientes de uma cobrança ilegal e
atentatória à legislação vigente, consoante amplamente descrito nesta decisão. Tudo isso retrata o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não pode ser deixado de lado que, sem a tutela de urgência almejada, a autora terá seu
CNPJ inscrito na dívida ativa, com obstáculos sabidos a partir disso para as atividades da empresas. E,
como delineado pela requerente: "..caso não seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários já constituídos em desfavor da Autora, àqueles discriminados no GRU atualizado nº 20-138716
(Anexo 09) a Autora se verá sujeita a danos elevados e irreversíveis, haja vista a possibilidade de atos de
natureza expropriatória, no bojo da inevitável e respectiva Ação de Execução Fiscal, que diga-se, estará
fundada em lançamentos cuja invalidade é clarividente!..".
Lembro que inexiste risco de irreversibilidade, pois o instituto da tutela de urgência é
excepcional e pode ser revisto a qualquer tempo, se outra situação alterar o posicionamento aqui adotado.
Posto isso, defiro a tutela de urgência buscada, determinando a suspensão dos valores
cobrados pelo réu em razão do uso e ocupação da faixa de domínio das rodovias do Estado do Paraná,
sobretudo em razão dos lançamentos tributários efetuados pelo réu e que até a presente data perfazem o
montante de R$53.986,71, devendo haver a suspensão de qualquer ação ou medida executiva, restritiva,
ou de cobrança porventura já iniciada pelo réu em desfavor da autora, até o julgamento final desta
demanda.
Ordeno, ainda, ao réu que se abstenha de realizar o lançamento do suposto débito em
dívida ativa, bem como realize o cancelamento/retirada do apontamento, caso já tenha sido realizada a
inclusão em dívida ativa, tendo em vista que a autora necessita de sua certidão negativa de débitos (CND)
para a manutenção de suas atividades, proibindo o DER/PR de exigir a emissão de licenças e/ou
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contratações quando os projetos versarem somente acerca do compartilhamento de infraestrutura e
compelido a dar seguimento a eventuais projetos futuros de uso e ocupação das faixas de domínio que
venha a ser apresentados pela autora, devendo ser garantido a ela, até ulterior decisão, a gratuidade em
razão do uso e ocupação das faixas de domínio administradas pelo réu, até o julgamento final desta
demanda.
Dada a discricionariedade, creio que, por enquanto, não é mister a fixação de multa diária
dirigida ao requerido, o que, contudo, não implica dizer que possa ser aplicada, assim como outras
medidas punitivas e legais, em caso de descumprimento da ordem liminar.
Nota-se que a conciliação pode ser tentada a qualquer instante, inclusive em eventual
instrução e julgamento (podendo ser realizada na via extrajudicial), de maneira que a designação da
audiência prevista no artigo 334 do CPC/2015 fica postergada para momento oportuno (aplico o §4.º, II
de tal dispositivo legal).
Cite-se a parte requerida (DER/PR) para contestar no prazo de trinta (30) dias, na forma
dos artigos 183 e 335 do CPC/2015, sob pena de revelia (artigos 344/345, inciso II do CPC/2015).
Apresentada contestação, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de quinze
(15) dias, atento ao disciplinado nos artigos 350/351 do CPC/2015, podendo corrigir eventual
irregularidade ou vício sanável no prazo de trinta (30) dias, na forma do artigo 352 do CPC/2015.
Após, intimem-se os litigantes para a especificação de provas que pretendem produzir
(artigo 370 do CPC/2015), com a devida justificativa (parágrafo único do citado artigo 370). Se as partes
dispensarem a produção de outras provas, contadas e preparadas as custas, se for o caso, voltem conclusos
para julgamento (artigo 355 do CPC/2015).
Desde já, é de bom alvitre salientar que, considerando que o Ministério Público tem o
entendimento firmado acerca da desnecessidade de sua intervenção na causa (basta ver os pareceres da
Promotoria de Justiça que atua perante esse Juízo acerca de tal desnecessidade), deixo de encaminhar os
autos ao Órgão Ministerial.
Diligencie-se. Intime-se (observar o contido na página 49 da inicial quanto às intimações
da parte autora).
Cumpra-se a Portaria n.º01/2020 da Secretaria Unificada.
Curitiba, 10 de novembro de 2020.
Roger Vinicius Pires de Camargo Oliveira
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA
SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA - 3ª VARA - PROJUDI
Rua da Glória, 362 - Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP: 80.030-060 - Fone: (41) 3200-4700

Autos nº. 0005054-16.2020.8.16.0004
A parte autora relata que presta serviços de telecomunicações, com autorização a tanto pela
ANATEL, sendo que, para viabilizar a prestação dos seus serviços, necessita realizar a instalação de
postes e dutos, a fim interligar as redes de fibra óptica, implantando assim seus serviços junto às faixas de
domínio.
Explica que tal situação tem gerado transtornos à autora, visto que o DER/PR, ora réu, após
a aprovação dos projetos, impõe cobranças a fim de viabilizar a formalização da autorização para o uso e
ocupação das faixas de domínio, contrariando totalmente o que dispõe a Lei de Antenas (n.º
13.116/2015).
Narra especificamente que, em 01 de outubro de 2020, a autora obteve aprovação de seu
projeto para realizar o uso e ocupação das faixas de domínio sob responsabilidade do DER/PR,
possibilitando que ela realize a implantação de infraestrutura de suporte (postes) para passagem de fibras
ópticas, a fim de realizar o atendimento de seus clientes da região de Iguaraçu/PR.
Aduz que, ao final do processo de aprovação, foi enviado a ela a licença para implantação
do empreendimento n.º184/2020, bem como o termo de responsabilidade para ocupação transversal ou
longitudinal da faixa de domínio da rodovias n.º184/2020, todavia foi surpreendida com o envio pelo réu
do lançamento tributário n.º184/2020, juntamente com uma notificação, ora vinculadas ao processo
administrativo n.º166011272, cobrando-lhe uma taxa no valor de R$24.943,26, supostamente calcada na
Lei Estadual n.º17.445/2012.
Entende que sua atividade empresarial encontra-se em riso, tendo em vista que sempre que
necessitar formalizar contratos de uso e ocupação das faixas de domínio será surpreendida por cobranças
indevidas e claramente contrárias à legislação federal vigente, ficando à mercê da arbitrariedade do réu e
sob obstáculo da sua expansão.
Versando sobre a inconstitucionalidade e ilicitude havida no caso concreto, com risco à sua
vida financeira e suas estratégias de expansão, o que não pode perdurar, com fulcro no artigo 300 do CPC,
pede tutela de urgência para suspender, até o julgamento final da presente demanda, toda e qualquer
cobrança, atual ou futura, lançada ou que venha ser lançada pelo réu, devendo ser determinado, inclusive,
a suspensão da exigibilidade dos valores descritos no lançamento tributário 00184/2020, que originou a
notificação de lançamento tributário n.º 00184/2020, que perfazem o montante de R$24.943,26 (vinte e
quatro mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), sendo ainda suspensa qualquer ação
ou medida executiva, restritiva, ou de cobrança porventura já iniciada pelo réu em face da autora.
Pede, ainda, que o réu seja compelido a dar seguimento a eventuais projetos futuros de uso
e ocupação das faixas de domínio que venha a ser apresentados pela autora, devendo ser garantido à ela,

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLH HRL2E 5JDJB TU5X3

PROJUDI - Processo: 0005054-16.2020.8.16.0004 - Ref. mov. 14.1 - Assinado digitalmente por Roger Vinicius Pires de Camargo Oliveira:9200
07/12/2020: CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR. Arq: Decisão

até ulterior decisão, a gratuidade em razão do uso e ocupação das faixas de domínio administradas pela
parte ré, até o julgamento final desta demanda.
Este o breve relato. Fundamento.
Oportuno dizer que o CPC/2015, em seu artigo 294, dispõe: Art.294.A tutela provisória
pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência,
cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. O artigo 300 do
mesmo Diploma (em que a parte autora fundamenta o seu pleito urgente), disciplina: 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.
Sendo assim, os argumentos colocados na inicial, mais o conjunto probatório documental
acoplado com a peça inaugural deixa patente, a título de cognição sumária, que a parte requerente merece
êxito em sua empreitada liminar, porque existem elementos firmes que evidenciem a probabilidade do
direito.
Especificamente o documento de ref.1.5 atesta o projeto da autora para a implantação de
rede óptica em Rodovia junto ao Município de Iguaraçu/PR, havendo a licença para implantação do
empreendimento n.º184/2020 (ref.1.6). No entanto, houve por parte do réu o lançamento tributário
00184/2020 - 1 (ref.1.8) e notificação de tal lançamento (ref.1.9), mais a certidão positiva de ref.1.10,
tudo relativo à taxa de fiscalização do uso ou ocupação da faixa de domínio das rodovias no Estado do
Paraná (TFDER).
Ora, a princípio, a parte ré está confundindo compartilhamento de infraestrutura quanto aos
pontos de ocupação nos postes administrados pela COPEL (é o que persegue a requerente para viabilizar
os seus serviços atrelados à telecomunicações, com autorização da ANATEL, tanto é verdade que firmou
com a COPEL um contrato de compartilhamento de pontos de fixação em postes) com o uso e ocupação
das faixas de domínio do DER/PR (esta situação não diz respeito à autora e sim à COPEL).
Tal confusão está mesmo gerando uma indevida obrigação de pagamento de taxa em razão
do uso e ocupação da faixa de domínio. Demonstrado pela autora que ela foi compelida a fazer a
contratação com o DER/PR, tudo para continuar o procedimento de instalação da sua rede de
telecomunicações, sendo mesmo um requisito imposto para a aprovação final do seu projeto. Se não o
fizesse estaria, indubitavelmente, impossibilitada de ampliar os serviços prestados aos seus clientes e de
manter a qualidade de tais serviços.
Soa arbitrário, ao que parece, quanto à cobrança pelo DER/PR pelo uso de faixa de
domínio. É que a Lei n.º13.116/2015, a qual “estabelece normas gerais para implantação e
compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, e deve ser seguida no caso, disciplina, em seu
artigo 12, que não será exigida qualquer contraprestação em razão do efetivo direito de passagem em
faixas de domínio.
Na mesma direção, temos o Decreto n.º10.480/2020, que veio regulamentar a Lei
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n.º13.116/2015. Tal Decreto reiterou a gratuidade do uso e ocupação das faixas de domínio pelas
empresas prestadoras do serviço de telecomunicações (artigos 9.º e 17). Logo inviável condicionar a
efetividade dos contratos formalizados ao pagamento da dita anuidade no valor de R$24.943,26 (vinte e
quatro mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos).
Dito de outro modo, a autora está sendo cobrada pelo réu por valores entendidos como
ilícitos, restando configurado o risco dela sofrer autuações, multas, inscrição em dívida ativa com
posterior execução fiscal, ou até mesmo do réu proceder a retirada de suas implantações, caso não seja
feito o pagamento que o réu considera devido, contrariando a legislação pátria.
Deve ser destacado que a Lei Estadual n.º17.445/2012, a qual autorizaria a cobrança da
atacada taxa pelo DER/PR, a priori, é inconstitucional e ilegal, visto que determina a criação de um novo
tributo em usurpação de competência, pois, no campo das telecomunicações, não é de competência do
DER/PR proceder à fiscalização, mas, sim, da ANATEL.
De toda maneira, condicionar a autora ao pagamento de taxa e à análise de projetos,
quando se trata de compartilhamento de infraestrutura, mostra-se ilegal, com ofensa à atividade
empresarial e livre iniciativa disciplinada no artigo 170 da CF/1988, além de ferir um regramento
específico sobre os serviços de telecomunicações.
O objetivo da parte ré, pelo contexto analisado, é de cobrar da autora pela suposta
ocupação nas faixas de domínio, mesmo não havendo ocupação efetiva da faixa de domínio pela autora.
Entretanto, com a edição da Lei Federal n.º 13.116/2015, além de buscar a harmonização e equalização
das normas aplicáveis ao setor, teve o intuito de fomentar o desenvolvimento e aumento das redes de
telecomunicação do país, o que é obstado pelo réu no caso concreto.
Em suma, é desnecessária a contratação do uso e ocupação da faixa de domínio de maneira
concomitante ao compartilhamento de infraestrutura. O artigo 73 da Lei n.º9.472/1997 (Lei Geral de
Telecomunicações) dá o alicerce devido ao pleito defendido pela autora, assim como o artigo 14 da Lei
n.º13.116/2015 (Lei Geral das Antenas).
Tais aspectos foram aceitos pela Justiça Federal em situação similar, figurando contudo no
pólo passivo o DNIT (refs.1.14/1.15). É de bom alvitre salientar que a Lei Estadual n.º17.445/2012 não
pode auxiliar o requerido no caso, já que, além de contrariar a Lei Federal n.º13.116/2015, o que chama
mais a atenção é que acaba por invadir a competência da União na hipótese, a qual tem competência para
legislar sobre o setor de telecomunicações (artigo 22, inciso IV da Lei Maior).
Por outro lado, atento ao perigo da demora, considerando a situação ora tratada, indubitável
que a autora estará impeditiva de exercer a sua atividade empresarial, surgindo aí inegável prejuízo.
Caso não obtenha a tutela de urgência almejada, a autora certamente não terá seus projetos
analisados diante da exigência feita para que seja formalizada relação contratual junto ao DER, e tenha
que aprovar projetos junto à Autarquia Estadual, sendo certo que não faz qualquer tipo de uso e ocupação
da faixa de domínio.
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Além do ponto em comento, a requerente se obrigará ao pagamento de valores pela suposta
utilização e ocupação de faixas de domínio, mesmo estando consubstanciado que não ocorre qualquer tipo
de ocupação de infraestrutura própria da autora nas referidas faixas.
Por consequência, a requerente sofrerá a propositura de demandas judiciais, as quais terão
por objetivo a exigência de valores ilegalmente constituídos, pois provenientes de uma cobrança ilegal e
atentatória à legislação vigente, consoante amplamente descrito nesta decisão.
Como bem descrito pela autora na inicial: "...a qualquer momento poderá inserir o CNPJ da
Autora em dívida ativa, afetando sua vida financeira, diante da macula que tal inscrição causa nas
relações comerciais estabelecidas com clientes, instituições financeiras e fornecedores". Não pode ser
deixado de lado a certidão de ref.1.10, que já é um indicativo de prejuízo à requerente, mesmo sendo ela
cumpridora de seus deveres tributários (ref.1.11). Tudo isso retrata o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Lembro que inexiste risco de irreversibilidade, pois o instituto da tutela de urgência é
excepcional e pode ser revisto a qualquer tempo, se outra situação alterar o posicionamento aqui adotado.
Posto isso, defiro a tutela de urgência almejada para suspender, até o julgamento final da
presente demanda, toda e qualquer cobrança, atual ou futura, lançada ou que venha ser lançada pelo réu,
determinado, inclusive, a suspensão da exigibilidade dos valores descritos no lançamento tributário
00184/2020 - 1, que originou a notificação de lançamento tributário n.º 00184/2020 - 1, perfazendo o
montante de R$24.943,26 (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos),
bem como ordenando a suspensão de qualquer ação ou medida executiva, restritiva, ou de cobrança
porventura já iniciada pelo réu em desfavor da autora.
Fica também o réu compelido a dar seguimento a eventuais projetos futuros de uso e
ocupação das faixas de domínio que venha a ser apresentados pela autora, devendo ser garantido à ela, até
ulterior decisão, a gratuidade em razão do uso e ocupação das faixas de domínio administradas pela parte
ré.
Dada a discricionariedade, creio que, por enquanto, não é mister a fixação de multa diária
dirigida ao requerido, o que, contudo, não implica dizer que possa ser aplicada, assim como outras
medidas punitivas e legais, em caso de descumprimento da ordem liminar.
Nota-se que a conciliação pode ser tentada a qualquer instante, inclusive em eventual
instrução e julgamento (podendo ser realizada na via extrajudicial), de maneira que a designação da
audiência prevista no artigo 334 do CPC/2015 fica postergada para momento oportuno (aplico o §4.º, II
de tal dispositivo legal).
Cite-se a parte requerida (DER/PR) para contestar no prazo de trinta (30) dias, na forma
dos artigos 183 e 335 do CPC/2015, sob pena de revelia (artigos 344/345, inciso II do CPC/2015).
Apresentada contestação, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de quinze
(15) dias, atento ao disciplinado nos artigos 350/351 do CPC/2015, podendo corrigir eventual
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irregularidade ou vício sanável no prazo de trinta (30) dias, na forma do artigo 352 do CPC/2015.
Após, intimem-se os litigantes para a especificação de provas que pretendem produzir
(artigo 370 do CPC/2015), com a devida justificativa (parágrafo único do citado artigo 370). Se as partes
dispensarem a produção de outras provas, contadas e preparadas as custas, se for o caso, voltem conclusos
para julgamento (artigo 355 do CPC/2015).
Desde já, é de bom alvitre salientar que, considerando que o Ministério Público tem o
entendimento firmado acerca da desnecessidade de sua intervenção na causa (basta ver os pareceres da
Promotoria de Justiça que atua perante esse Juízo acerca de tal desnecessidade), deixo de encaminhar os
autos ao Órgão Ministerial.
Cumpra-se a Portaria n.º01/2020 da Secretaria Unificada (de delegação de atos
ordinatórios).
Diligencie-se. Intime-se (a Secretaria deste Juízo deve observar o contido na página 28 da
petição inicial quanto à intimação da parte requerente).
Curitiba, 07 de dezembro de 2020.
Roger Vinicius Pires de Camargo Oliveira
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA
SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA - 3ª VARA - PROJUDI
Rua da Glória, 362 - Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP: 80.030-060 - Fone: (41) 3200-4700

Vistos, discutidos e examinados os presentes autos de AÇÃO
DECLARATÓRIA n.º0000761-37.2019.8.16.0004, em que é autora OPÇÃOTELECOM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o n.º05.236.051/0001-30, com sede na avenida Tucunduva, n.º1.070, na cidade de Nova
Santa Rosa/PR; e requeridos: a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., sociedade anônima de
capital fechado, subsidiária integral da COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
-COPEL, inscrita no CNPJ n.º 04.368.898/0001-06, com sede na rua Izidoro Biazetto, n.º
158, em Curitiba/PR; e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DO PARANÁ - DER/PR, autarquia pública estadual, inscrita no CNPJ n.º
76.669.324/0001-89, com sede na avenida Iguaçu, n.º420, em Curitiba/PR.
OPÇÃOTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ajuizou a presente
Ação Declaratória, em face da COPEL e do DER/PR, objetivando, em suma, a declaração
de inexigibilidade de relação contratual com o DER para compartilhamento de
infraestrutura nos postes da COPEL, uma vez que o referido compartilhamento não se
confunde com o uso e ocupação da faixa de domínio.
Explicou que, por ser prestadora de serviços de telecomunicações, necessita
do lançamento de fibra e cabos nos postes da Copel, o que é realizado mediante contrato
de compartilhamento de infraestrutura junto à Copel, uma vez que a mesma disponibiliza
em favor da autora os pontos de fixação existentes em sua infraestrutura, sendo que é a
infraestrutura da Copel que está alocada ao longo das faixas de domínio administradas pelo
réu DER/PR.
Asseverou que, equivocadamente, está lhe sendo imposto pelo réu DER/PR o
pagamento de taxa, isso em razão de suposto "uso e ocupação de faixa de domínio" e pela
ré Copel a formalização de um contrato com ela referente ao "uso e ocupação da faixa de
domínio". Sustentou a ilegalidade da pretensão dos requeridos, uma vez que pretende
apenas o uso do compartilhamento dos pontos de fixação junto à Copel, sendo que quem
realiza a ocupação das faixas de domínio junto ao DER/PR é a própria Copel.
Disse que, ao formalizar o contrato de compartilhamento de infraestrutura
com a Copel, foi surpreendida com a negativa da mesma, vinculando a realização do
contrato à prévia avaliação do DER/PR, o que possibilitou o procedimento realizado pelo
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DER/PR para a imposição da cobrança de taxa de fiscalização, nos termos da Lei
n.º17.445/2012, sobre a qual pretende a declaração de inconstitucionalidade incidental,
ante a incompetência legislativa estadual para legislar sobre o setor de telecomunicações.
Informou que a Lei Federal n.º 13.116/2015 estabeleceu normas gerais para a
implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, sendo que há
expressa previsão na referida lei quanto à inexigibilidade de qualquer contraprestação em
razão do efetivo direito de passagem em faixas de domínio. Aduziu acerca da ilegalidade
da Lei Estadual n.º17.445/2012, uma vez que usurpou a competência privativa da União
em legislar sobre telecomunicações.
Pediu pela concessão da liminar, a fim de determinar o regular andamento da
análise dos projetos junto à Copel, sem a necessidade de análise pelo DER/PR, bem como
seja vedado à Copel negar o compartilhamento de infraestrutura em razão da ausência de
autorização para o uso e ocupação da faixa de domínio detida pelo DER/PR.
Requereu, ainda, a suspensão de qualquer cobrança realizada pelo DER/PR
que tenha por objeto a ocupação das faixas de domínio. Ao final, pugnou pela confirmação
da tutela antecipada, com a procedência total do pedido inaugural, bem como a declaração
de incidental de inconstitucionalidade do tributo criado pela Lei Estadual n.º17.445/2012.
Juntou documentos com a inicial (refs. 1.2/1.21).
Deferiu-se a liminar pretendida pela parte autora (ref.13.1).
O DER/PR apresentou contestação (ref.31.1). Defendeu a legalidade da
cobrança da Taxa de Fiscalização do Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias
- TFDER, instituída pela Lei Estadual n.º17.445/2012, enfatizando que se trata do
exercício do poder de polícia, já que lhe é atribuído o dever de fiscalizar a utilização ou
ocupação das faixas de domínio estaduais. Arguiu que a lei em comento não invade
matéria de competência da União, daí a inexistência de qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade.
Informou que a questão da inconstitucionalidade será analisada pelo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Paraná, através da Apelação Cível de n.º1.671.994-5,
devendo ser suspensa a presente demanda até o referido julgamento, considerando o
previsto no artigo 272-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Pediu, ao final, pela
improcedência total da demanda.
A COPEL apresentou sua contestação à referência 35.1. Arguiu que, embora
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as empresas de telecomunicações possuam o direito de compartilhar a capacidade
excedente da rede de distribuição das distribuidoras de energia, a passagem de cabos de
telecomunicações constitui, além do compartilhamento, a ocupação das faixas de domínio,
cuja utilização depende de autorização do DER/PR.
Explicou que, por vezes, é necessária a alteração da ocupação da servidão
existente, devido às especificações técnicas de capacidade do poste, o que é autorizado
pelo DER/PR, já que compete à Copel apenas aprovar o compartilhamento da estrutura,
daí a necessidade de prévia aprovação do DER/PR. Pediu pela revogação da liminar, com
a improcedência total da demanda. Insistiu na revogação da liminar, trazendo documentos
(ref.37).
A parte autora impugnou as contestações apresentadas, reportando-se ao
pleito inaugural (ref.41.1).
Na fase de especificação de provas, a parte autora pugnou pela produção de
prova oral, além da documental (ref.50.1); enquanto que os requeridos pediram pelo
julgamento antecipado da demanda (ref.51.1 e ref.52.1).
Determinou-se o julgamento antecipado da demanda, bem como a
desnecessidade de intervenção do Ministério Público (ref.55.1).
Os autos vieram-me conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
De início, destaca-se que, ao contrário do sustentado pelo réu DER/PR, a
demanda não deve ser suspensa, ante a instauração de incidente de inconstitucionalidade
perante o Órgão Especial do TJPR, uma vez que a análise da inconstitucionalidade ou não
de uma norma deve ser declarada na via difusa pelo juízo da causa, a luz do caso concreto,
sendo certo que o artigo 272-A do Regimento Interno do TJPR vincula o juízo somente se
já proferida a decisão pelo Órgão Especial, o que não ocorre no presente caso, vejamos:
Art. 272-A. A decisão declaratória ou denegatória da inconstitucionalidade,
proferida por maioria absoluta do Órgão Especial, constituirá questão prejudicial com
cumprimento obrigatório pelo órgão fracionário no caso concreto, bem como orientará
todos os órgãos julgadores, de primeira e segunda instância, a observar seus fundamentos,
como jurisprudência dominante nos casos análogos.
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Assim, considerando que até o presente momento não houve o julgamento da
AC-1671994-5 pelo Órgão Especial do TJPR, passo a análise do mérito.
Pois bem. Verifica-se que os argumentos esposados quando da análise da
liminar não restaram desconstituídos pela parte ré, já que se absteve em afirmar a previsão
legal para a exigência da taxa de fiscalização e controle do uso ou ocupação das faixas de
domínio, conforme Lei Estadual n.º17.445/2012, sem nada argumentar quanto às
disposições previstas na Lei Federal n.º13.166/2015.
Neste contexto, embora os Estados possuam competência para a instituição de
taxas em razão do poder de polícia, no caso de prestação dos serviços de telefonia,
legalmente definidos como essenciais, não se deve exigir contraprestação em virtude do
uso das faixas de domínio em bens públicos de uso comum do povo. Assim estabelece o
artigo 12 da Lei n.º13.116/2015, a qual disciplina sobre implantação e compartilhamento
da infraestrutura de telecomunicações (Lei das Antenas).
A edição da Lei Federal n.º13.116/2015, além de buscar a harmonização e
equalização das normas aplicáveis ao setor, teve o intuito de fomentar o desenvolvimento e
aumento das redes de telecomunicação do país, o que está sendo evidentemente obstado
pelos réus no caso concreto, não se olvidando da usurpação de competência da União, com
a edição da Lei Estadual n.º17.445/2012.
Deste modo, evidente que a atitude da COPEL, ao exigir, antes mesmo de
aprovar a pretendida ocupação nos postes previamente indicados pela autora, que os
projetos de ocupação da infraestrutura (postes) apresentados sejam submetidos à avaliação
prévia do DER/PR (este Órgão Estatal administra as faixas de domínio no caso) não tem
pertinência legal.
Em suma, é desnecessária a contratação do uso e ocupação da faixa de
domínio de maneira concomitante ao compartilhamento de infraestrutura. O artigo 73 da
Lei n.º9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) dá o alicerce devido ao pleito
defendido pela autora, assim como o artigo 14 da Lei n.º13.1116/2015 (Lei Geral das
Antenas), não se esquecendo do contido no Decreto n.º84.398/1980 (traz o direito
conferido às distribuidoras de energia elétrica e utilizar, sem qualquer ônus, as faixas de
domínio).
Ademais, resta claro que a Lei Estadual n.º17.445/2012, a qual autorizaria a
cobrança da atacada taxa pelo DER/PR, além de ser ilegal, por violar as regras previstas na
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Lei Federal n.º13.116/2015, também é inconstitucional, já que invade a competência da
União para legislar sobre o setor de telecomunicações (artigo 22, inciso IV da Constituição
Federal), devendo ser afastada a exigência imposta à autora e relatada na presente
demanda.
Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a
inconstitucionalidade de lei semelhante a do Estado do Paraná:
TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE
LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS
RODOVIAS . LEI MINEIRA 6.763/75. 1. Incidente que versa sobre a (in)
constitucionalidade dos arts. 120-A, II, e 120-C da Lei estadual mineira nº 6.763/75, que
regulam a Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa das Rodovias - TFDR
por concessionária de serviço público. 2. O acórdão recorrido reconheceu a
constitucionalidade da taxa, por entender que ela não remunera a ocupação da faixa de
domínio pelas concessionárias de serviço público (no caso de telefonia fixa), mas, sim, o
poder de polícia decorrente da fiscalização do DER/MG sobre essa ocupação. 3.
Entretanto, inexiste o poder de polícia a legitimar a cobrança do tributo em questão, pois,
além de a competência para legislar sobre comunicações ser privativa da União, o poder de
fiscalização de atividades relacionadas à prestação do serviço público de telecomunicações
não é da competência do aludido órgão estadual, mas, sim, da agência federal que regula o
setor (Anatel). 4. Constata-se que, em verdade, a taxa em questão foi instituída para
cobrar pelo uso da faixa de domínio, não sendo possível exigir essa remuneração de
concessionária de serviço público, tal como já decidido pelo STF e pelo STJ .
Precedentes: STF, RE 581.947/RO, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27/8/2010, submetido ao rito
da repercussão geral; RE 811.620-MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski, Dje 5/5/2015 e
STJ, REsp 1.246.070/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
18/06/2012; STJ, REsp 802.428/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ
25/05/2006. 5. Patente a inconstitucionalidade dos arts. 120-A e 120-C da Lei mineira
6.763/75, com a redação dada pela Lei 14.938/03, que disciplinaram o fato gerador e a
base de cálculo da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação de Faixa de
Domínio de Rodovias - TFRD por afronta aos arts. 21, XI, 22, IVe 145, IIe § 2º,da CF
e os arts. 77e 78do CTN. 6. Arguição de inconstitucionalidade acolhida. (AI no RMS
41.885/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
17/06/2015, DJe 28/08/2015).
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No mesmo sentido é o entendimento já exarado pelo Tribunal de Justiça do
Paraná:
DECISÃO: ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.MEDIDA LIMINAR
DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 7º, INCISO
III, DA LEI FEDERAL N.º 12.016/2009. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO PELO USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO
DAS RODOVIAS (TFDER). LEI ESTADUAL N.º 17.445/12. INDÍCIOS DE
ILEGALIDADE

E/OU

INCONSTITUCIONALIDADE

DA

NORMA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR 2ª C.Cível - AI - 1511441-9 - Curitiba - Rel.: Carlos Mauricio Ferreira - Unânime - J. 05.07.2016) (TJ-PR - AI: 15114419 PR 1511441-9 (Acórdão), Relator: Carlos
Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 05/07/2016, 2ª Câmara Cível, Data de
Publicação: DJ: 1846 21/07/2016).
Portanto, evidenciada a ilegalidade, bem como a inconstitucionalidade da
cobrança de ocupação da faixa de domínio pelo DER/PR, a procedência da demanda é
medida que se impõe, sendo ilegal a exigência da COPEL para a prévia aprovação do
DER/PR, no que tange ao compartilhamento de sua infraestrutura com a parte autora.
Posto isto, atento aos contornos desenhados nesta fundamentação, enfrentando
o mérito do litígio, na forma do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o
pedido inicial formulado nesta Ação Declaratória, a fim de declarar a inexigibilidade da
relação contratual da autora com o DER/PR para fins de utilização de infraestrutura da
COPEL, bem como a inexigibilidade de qualquer taxa referente a uso ou ocupação de faixa
de domínio, considerando a flagrante inconstitucionalidade na previsão da referida taxa.
Torno definitiva a tutela de urgência concedida à referência 13.1.
Pelo princípio da sucumbência, condeno os requeridos, em proporção
igualitária para cada um, ao pagamento das custas e das despesas processuais, mais a verba
honorária do Advogado do autor, a qual fixo em R$3.000,00 (três mil reais), utilizando
como fundamento o artigo 85, §8.º do CPC, considerando o valor irrisório atribuído à
causa, bem como a natureza e o tempo de duração da demanda, o grau de dificuldade e o
zelo do (artigo 85, §2.º do CPC).
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O ônus sucumbencial deverá ser corrigido pelo IPCA, mais juros com fulcro
no artigo 5.º Lei n.º11.960/2009, a partir do trânsito em julgado até o desembolso (artigo
85, §16 do NCPC).
Aplica-se o reexame necessário na hipótese.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se, no que couber, o disposto no Código de Normas da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná.
Curitiba, 21 de maio de 2020.
Roger Vinicius Pires de Camargo Oliveira
Juiz de Direito
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3.ª Vara da Fazenda Pública
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central
Autos n.º0000761-37.2019.8.16.0004
Decisão acerca da t ut ela de urgência pedida.

A

part e

autora

relat a

que

prest a

ser viços

de

t eleco municações, co m aut orização a t anto pela ANATEL, sendo que, para
viabilizar a prest ação dos ser viços, ut iliza de sua infr aest rut ura de
t eleco municações ( fibra ót ica, cabos e conexões), a qual necessit a, via de
regra, ser afixada nos pont os de fixa ção exist ent es na infraest rut ura
(post es) administ rada pela COPEL (ré).

Explica que, para fazer o lançament o de fibra e cabos,
nos post es de t erceiros, necessit a for mali zar um co nt rato, no caso concret o
junt o à COPEL (é necessár io fir mar cont rato de compart ilha ment o de
in fraest rut ura junt o à COPEL, precisando pagar por isso ). Tal sit uação
( lançament o de fibra no ponto de fixação no post e de propriedade da
COPEL) é um ret rat o do deno minado “compart ilhament o de infr aest rut ura”,
pois a ré COPEL disponibiliza em favor da autora os pontos de fixação
exist ent es

em

sua

infr aest rut ura

(post es),

sendo

que

é

a

própria

infraest rut ura da COPEL que est á alocada ao longo das faixas d e do mínio
administ radas pelo réu DER/P R.

Descreve

que

os

réus

confundem

a

ext ensão

e

o

significado de dois regimes jur ídicos abso lut ament e dist int os, o primeiro
relacio nado co m o compart ilhament o de infraest rut ura, especificament e os
pont os de ocupação no s post es administ rados pela COPE L (ré) e o segundo
at inent e ao uso e ocupação das faixas de domínio do DER/PR (réu).

Diz que o DER/PR passou a impor a ela uma obr igação
indevida de pagament o de t axa, isso em r azão de supost o “uso e ocupação
da faixa de do mínio”, enquant o, por out ro lado, a COPEL ins ist e na
necess idade da aut ora for malizar, junt o à própria COPEL, um co nt rato
refer ent e ao “uso e ocupação da faixa de domínio”.
1
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Procura

demo nst rar

que

apenas

faz

uso

do

“co mpart ilhament o dos pontos de fixação” junt o à COPEL, sendo certo que
quem r ealiza a “ocupação das faixas de domínio” junt o ao DER-PR, em
verdade, é a COPEL, na medida em que est a últ ima é quem inst ala os seus
post es na faixa de do mínio administ rada pelo DER-PR.

Ent ende que as exigências ora infor madas (necessidade de
for malização de um cont rat o com o DER/PR e o pagament o de uma t axa de
fiscalização) são irregular es. Sust ent a que, além da confusão ent re os
inst it ut os de “uso e ocupação da faixa de domínio” e “co mpart ilhament o
dos pont os de fixação nos post es”, mesmo nos casos de efet iva necessidade
da cont rat ação do “uso e ocupação da faixa de do mínio ” por ela (quando
efet ivament e ocupa a faixa de do mínio), tem o dire it o à grat uidade em face
do uso e ocupação da faixa de do mínio administ rada pe lo DER/P R.

Seguindo a legis lação afet a ao t ema, infor ma que a aut ora
fir mou perant e a COPEL, em 31 de agost o de 2014, o Cont rato de
Co mpart ilha ment o de Pontos de Fixação em Post es nº 14193, sendo que t a l
cont rat ação t em por escopo o compart ilhament o dos chamados pont os de
fixação em post es pert encent es à COPEL.

Assinala que fo i surpreendida pela COP EL, pois, ant es
mesmo de aprovar a pret endida ocupação nos post es previa ment e indicados
pela aut ora, passou a ré COPEL a exigir que os projet os de ocupação da
infraest rut ura (post es) apresent ados sejam submet idos à avaliação prévia
do DER/PR.

Explana,

nest e

diapasão,

que

surgiu

um

segundo

procediment o, o que acabou por possibilit ar que o DER/PR condic io ne o
lançament o das fibras nos post es da ré COPEL, à assinat ura de um t er mo de
responsabilidade genér ico, cujo objet o se refere à inexist ent e ocupação da
2
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faixa de do mínio,

ensejando

a imposição

da cobrança de t axa de

fiscalização (amo ldando -se na Lei Est adual n.º17.445/2012, que crê ser
inco nst it ucio nal, vist o que a compet ência para legis lar sobre o setor de
t eleco municações é da União ), daí a ar bit rar iedade.

Cit a a ent rada em vigor da Lei Federal n.º13.116/2015,
que “est abelece nor mas gerais para imp lant ação e co mpart ilha ment o da
infraest rut ura de t eleco municaçõ es”, sendo que refer ida Lei é expr essa ao
det er minar que não será exigida qualquer cont raprest ação em razão do
efet ivo direit o de passagem em faixas de domínio. Isso import a dizer que a
Lei n.º17.445/2012 é ilegal, usurpando t al nor ma est adual a co mpet ência, já
que, no campo das t eleco municações, sequer é de compet ência do DER/PR
proceder à alegada fiscalização, mas, sim, da ANATE L.

Acredit ando que est ão present es os pressupost os para
t ant o (do art igo 300 do CPC/2015), pede t ut ela de urgência para co mpelir a
COPEL, at é o julgament o final da present e Ação, a dar regular andament o a
todas e quaisquer análises de pro jet os, atuais ou fut uros, que venham a ser
apresent ados pela aut ora, devendo ser vedado à COPEL exigir que a aut ora
submet a qualquer projet o de co mpart ilhament o de infraest rut ura perant e o
DER-PR, bem co mo, na mesma t oada, seja vedado à COPEL negar o
co mpart ilha ment o de infr aest rut ura pretendido pela aut ora, em razão da
ausência de aut orização para o uso e ocupação da faixa de do mínio det ida
pelo DER/P R, not adament e porque, quando realizado o compart ilha ment o
de infraest rut ura junt o à COPEL, não há o que se cogit ar a exist ência de
uso e ocupação dest a faixa de do mínio.

Ainda co mo pleit o liminar, busca ordem judicial imediat a
para det er minar que o DER/PR suspenda toda e qualquer cobr ança, at ual ou
fut ura, lançada ou que venha ser lançada em face da aut ora, que t enha por
objet o a ocupação das faixas de domínio, est endendo -se os efeit os dest a
3
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decisão

mesmo

quando

a

cobrança

pret endida

pelo

DER/P R

seja

provenient e do mero compart ilha ment o de infr aest rut ura realizado pela
aut ora perant e os post es da COPEL, assim co mo seja o DER/PR compelido
a não obst ar qualquer t ipo de int ervenção feit a pela aut ora para a colocação
de cabos ( fibras) nos po nt os de fixação exist ent es nos post es pert encent es à
COPEL, que foram aut orizados para co mpart ilha ment o junt o à autora.

Est e o breve relat o. FUNDAMENTO.

Oport uno dizer que o CPC/2015, em seu art igo 294,
dispõe: Art.294 .A tute la provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência. Parágrafo único.

A tute la pr ovisória de urgência, caute lar ou

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou inciden tal. O art igo
300 do mesmo Diplo ma (em que a part e autora fundament a o seu pleit o
urgent e), disciplina: Art.300. A tute la de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado ú til do processo.

Sendo assim, os argument os co locados na inic ial, mais o
conjunt o probat ório document al acoplado com a peça inaugural deixa
pat ent e, a t ít ulo de cognição sumár ia, que a part e requerent e merece êxit o
em

sua

empreit ada

liminar,

porque

exist em

element os

fir mes

que

evidenciem a probabilidade do direit o.

Especificament e o document o de ref.1. 13 at est a que o
projet o da autora fo i reprovado pela COPEL, descr evendo ali t rês
alt erações necessár ias para que ele possa ser novament e analisado. O que
int eressa na hipót ese, e que causou a celeuma em baila, é a pr imeir a
alt eração ('havendo ocupação de faixa de domínio e/ou t ravessia de cabo s
de co municação, deve ser co municado ao DER ou DNIT e enviado parecer
favorável à COPE L para análise do pro jeto de compart ilhament o'), po is as
4
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out ras duas, ao que t udo ind ica (at ent o a todos os document os t razidos)
foram at endidos.

Ora,

a

princíp io,

os

réus

est ão

confundindo

co mpart ilha ment o de infraest rut ura quanto aos pontos de ocupação nos
post es administ rados pela COPE L (é o que per segue a requerent e par a
viabilizar os seus ser viços at relados à t eleco municações, com aut orização
da ANATEL, t ant o é verdade que fir mo u co m a COPE L um cont rat o de
co mpart ilha ment o de pont os de fixação em post es) co m o uso e ocupação
das faixas de do mínio do DER/PR (est a sit uação não diz respeit o à aut ora e
sim à COPE L).

Tal confusão est á mesmo gerando uma indevida obr igação
de pagament o de t axa em razão do uso e ocupação da fa ixa de do mínio, não
se o lvidando que a COPEL est á insist indo, irregular ment e, na necessidade
da aut ora for malizar, junt o à ela, um cont rato refer ent e ao uso e ocupação
da faixa de do mínio.

Creio, diant e dest e cenár io, que não t em pert inênc ia legal
a at it ude da COPE L ao exigir, ant es mesmo de aprovar a pret endida
ocupação nos post es previament e ind icados pela aut ora, que os projet os de
ocupação da infr aest rut ura (post es) apresent ados, seja m submet idos à
avaliação prévia do DER/PR (est e Órgão Est at al administ ra as faixas de
domínio no caso).

Demo nst rado pela aut ora que ela fo i co mpelida a fazer a
cont rat ação com o DER/PR, t udo para cont inuar o procediment o de
inst alação da sua rede de t eleco municações, sendo mesmo um requis it o
impost o para a aprovação fina l do seu projet o. Se não o fizesse est ar ia,
indubit avelment e, impossibilit ada de a mpliar os ser viços prest ados aos seus
client es e de mant er a qualidade de t ais serviços.
5
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Soa arbit rár io, ao que par ece, quando a requerent e
so licit a (por imposição indevida) a análise do projet o junt o ao DER/PR,
mesmo porque é cobr ado valor par a que a aut arquia est adual analise o
projet o que não diz respeit o a qualquer ocupação de faixa de do mínio
(refs.1.15/1.16).

Parece acert ada a t r ilha seguida pela aut ora, quando reza
que (página 6 da inicia l): E apenas após a análise dos projet os por parte
do DER-PR é que a Autora poderá obter a assinatura de um Termo de
Responsabilidade, sendo neste ato imposto pagament o de valores a título
de “taxa de f iscali zação do uso ou ocupação da f aixa de domínio das
rodovias no Estado do Paraná - TFDER”. Um completo absurdo! É de bom
alvitre sali entar, desde já, a total desnecessidade de o segundo Réu (DER)
aprovar

qualquer

proj eto

de

ocupação

quando

se

t ratar

de

compartilhamento dos pontos exist entes na inf raestrut ura da primeira Ré
(COPEL), tampouco ef etuar cobranças pela utilização da f aixa de domínio,
ainda de que seja de manei ra direta, cujo f ato gerador é, em verdade, a
f ixação dos cabos de f ibra óptica na inf raest rutura instalada nesta f aixa de
domínio. Ademai s, agrega- se o f ato de que o “uso e ocupação da f aixa de
domínio”,

por

inf raest rutura

óbvi o,

ocorre

compartilhada

por
pela

parte
A utora

do

próprio

(postes),

detentor
a

qual

da
está

ef etivament e alocada na f aixa de domíni o. Ou seja Exa., é a primeira Ré
(COPEL), na qualidade de detentora de sua inf raest rutura (post es) quem,
ef etivament e, usa e ocupa a f aixa de domínio do segundo Réu (DER-PR)!
Não é a Autora quem coloca post es na f aixa de domínio!

Deve ser dest acado que a Lei E st adual n. º17.445/2012, a
qual aut orizar ia a cobrança da at acada t axa pelo DER/PR, a priori, é
inco nst it ucio nal e ilegal, vist o que det ermina a cr iação de um novo t ribut o
em usurpação de co mpet ência, po is, no campo das t eleco municações, não é
de co mpet ência do DER/PR proceder à fiscalização, mas, sim, da ANATEL.
6
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De todo modo , condicio nar a aut ora ao pagament o de t axa
e

à

análise

de

pro jet os,

quando

se

t rat a

de

compart ilhament o

de

infraest rut ura, most ra-se ilegal, co m o fensa à at ividade empr esar ial e livre
inic iat iva disciplinada no art igo 170 da CF/1988, além de fer ir um
regrament o específico sobre os ser viços de t eleco municações.

O objet ivo da part e ré, pelo cont ext o analisado, é de
cobrar da aut ora pela supost a ocupação nas faixas de do mínio, mesmo não
havendo ocupação efet iva da faixa de domínio pela aut ora. Ent ret ant o, com
a edição da Lei Federal n.º 13.116/2015, além de buscar a har mo nização e
equalização das nor mas aplicáveis ao set or, t eve o int uit o de fo ment ar o
desenvo lviment o e aument o das redes de t eleco municação do país, o que é
obst ado pelos réus no caso concret o .

ocupação

da

E m suma,

é desnecessár ia a cont rat ação

faixa

do mínio

de

de

maneira

do uso

co nco mit ant e

e
ao

co mpart ilha ment o de infraest rut ura. O artigo 73 da Lei n.º9.472/ 1997 ( Lei
Geral de Teleco municações) dá o alicerce devido ao pleit o defendido pela
aut ora, assim co mo o art igo 14 da Lei n.º13.1116/2015 (Lei Geral das
Ant enas), não se esquecendo do cont ido no Decr et o n.º84.398/1980 (t raz o
direit o confer ido às dist r ibuidoras de energia elét r ica e ut ilizar, se m
qualquer ônus, as faixas de do mínio).

Mais uma vez, digno de not a a assert iva da part e aut ora
na pet ição inic ial (página 12): pode- se conclui r, com f acilidade, que as
linhas de transmi ssão, subtransmissão e distribui ção de energia elét rica
estão al ocadas nos postes das Cias de Energia, e necessariamente os
postes est ão alocados ao longo das f aixas de domínio das rodovias, sejam
estas admini st radas por órgão público f ederal, estadual, munici pal, ou
mesmo aquelas ent regue sob regime de concessão à iniciativa privada. E
relati vamente a esta inf raestrut ura de di stribuição de energia (postes), não
7
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restam dúvi das de que o uso e ocupação da f aixa de domínio com a
coloca ção de post es ocorre de f orma grat uita. E não poderia ser dif erent e,
haja

vi sta

a

imprescindibilidade

e

essencialidade

do

servi ço

de

dist ribuição de energia el étrica.

E ma is adiant e (página 14 da inicia l) bem explica: Poi s é
apenas a COPEL quem pode alterar e/ ou modif icar a inf raestrutura de
suporte (poste) exi stent e na f aixa de domínio. A Autora meramente f az o
lançamento de f ibras nos postes da COPEL, após aprovado pel a própri a
COPEL, cabendo sal ientar que o DER sempre teve ci ência de que os postes
da COPEL seriam utili zados pel as empresas de tel ecomunicações a tít ulo
de compartilhamento. Val e f risar que a Autora f az apenas o lançament o de
f ibra nos postes préexist entes perante a f aixa de domínio, com f ulcro no
seu cont rato de compartilhamento de postes f irmado junto a primeira Ré
(COPEL), quem é obrigada a compartil har a capacidade excedente nos
seus post es.

Tais aspect os foram aceit os pela Just iça Federal em
sit uação similar, figurando cont udo no pólo passivo o DNIT (ref.1.20). É
de bo m alvit re salient ar que a Lei Est adual n.º17.445/2012 não pode
auxiliar os requer ido s no caso, já que, além de cont rar iar a Le i Federal
n.º13.116/2015, o que chama mais a atenção é que acaba por invadir a
co mpet ência da União na hipót ese, a qual t em co mpet ência para legis lar
sobre o set or de t eleco municações (art igo 22, inciso IV da Lei Maior).

Por out ro lado, at ento ao perigo da demora, considerando
a sit uação ora trat ada, indubit ável que a autora est ará impedit iva de exercer
a sua at ividade empresar ial, surgindo aí inegável preju ízo.

Caso não obt enha a t ut ela de urgência almejada, a aut ora
cert ament e não t erá seus projet os analisados diant e da exigência feit a pela
8
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COPEL para que seja for malizada relação cont rat ual junt o ao DER, e t enha
que aprovar projet os junt o à Aut arqu ia Est adual, sendo certo que não faz
qualquer t ipo de uso e ocupação da faixa de do mínio.

Alé m do pont o em co ment o, caso submet a a for malização
desnecessár ia de co nt rato junt o ao DER, a requerent e se obr igar á ao
pagament o de valores pela supost a ut ilização e ocupação de faixas de
domínio, mesmo est ando consubst anciado que não ocorre qualquer t ipo de
ocupação de infraest rut ura própria da aut ora nas refer idas faixas.

Por consequência, a requer ent e so frerá a proposit ura de
demandas judicia is, as quais t erão por objet ivo a exigência de valores
ilegalment e co nst it uídos, po is provenient es de uma cobrança ilegal e
at ent at ória à legis lação vigent e, consoant e ampla ment e descr it o nest a
decisão. Tudo isso ret rat a o perigo de dano ou o r isco ao result ado út il do
pro cesso .

Lembro que inexist e r isco de irreversibilidade, po is o
inst it ut o da t ut ela de urgência é excepcio nal e pode ser revist o a qualquer
t empo, se out ra sit uação alt erar o posicio nament o aqui adot ado.

Posto

isso ,

defi ro

a

t ut ela

de

urgência

almejada,

co mpelindo a COPEL, at é o julgament o fina l da present e Ação, a dar
regular andament o a t odas e quaisquer análises de pro jet os, at uais ou
fut uros, que venham a ser apresent ados pela aut ora, devendo ser vedado à
COPEL exig ir que a aut ora submet a qualquer projet o de compart ilhament o
de infraest rut ura perant e o DER-PR, bem co mo seja vedado à COPEL negar
o compart ilhament o de infraest rut ura pret endido pela aut ora, em razão da
ausência de aut orização para o uso e ocupação da faixa de do mínio det ida
pelo DER/PR.

9
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Det er mino t ambém que o DER/PR suspenda t oda e
qualquer cobrança, at ual ou fut ura, lançada ou que venha ser lançada em
desfavor da aut ora, que t enha por objet o a ocupação das faixas de do mínio,
est endendo -se

os

efe it os

dest a

decisão

mesmo

quando

a

cobrança

pret endida pelo DER/P R seja provenient e do mero co mpart ilhament o de
infraest rut ura realizado pela aut ora perant e os post es da COPEL, assi m
co mo seja o DER/P R co mpelido a não obst ar qualquer t ipo de int er venção
feit a pela aut ora para a colocação de cabos (fibras) nos pont os de fixação
exist ent es nos post es pert encent es à COPEL, que foram aut orizados par a
co mpart ilha ment o junt o à autora.

Dada a discr ic io nar iedade, creio que, por enquant o, não é
mist er a fixação de mult a diár ia dir igida aos requer idos, o que, cont udo,
não implica dizer que possa ser aplicada, assim co mo out ras medidas
punit ivas e legais, em caso de descu mpr iment o da ordem liminar.

Not a-se que a co nciliação pode ser t ent ada a qualquer
inst ant e, inclusive em event ual inst rução e julgament o (podendo ser
realizada na via ext rajudic ial), de maneira que a designação da audiência
previst a no art igo 334 do CP C/2015 fica post ergada par a mo ment o
oport uno (aplico o §4.º, II de t al disposit ivo legal).

Cit e-se a part e requer ida (COPE L e DER/PR) para
cont est ar no prazo de t rint a (30) dias, na for ma dos art igos 183 e 335 do
CPC/2015, sob pena de revelia (art igos 344/345, inciso II do CPC/2015).

Apr esent ada cont est ação, int ime-se a part e autora para
que se manifest e no prazo de quinze (15) dias, at ent o ao disc iplinado nos
art igos 350/351 do CPC/2015, podendo corrigir event ual irregular idade ou
víc io sanável no prazo de t rint a (30) dias, na for ma do art igo 352 do
CPC/2015.
10
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Após, int imem-se os lit igant es para a espec ificação de
provas que pret endem produzir (art igo 370 do CPC/2015), com a devida
just ificat iva

(par ágrafo

único

do

cit ado

art igo

370).

Se

as

part es

dispensar em a produção de out ras provas, cont adas e preparadas as cust as,
se for o caso, volt em conclusos para julgament o (art igo 355 do CPC/2015).

Desde já, é de bo m alvit re salient ar que, considerando
que

o

Minist ér io

Público

t em

o

ent endiment o

fir mado

acerca

da

desnecessidade de sua int er venção na causa ( bast a ver os pareceres da
Promotoria

de

Just iça

que

at ua

perant e

esse

Juízo

acerca

de

t al

desnecessidade), deixo de encaminhar os aut os ao Órgão Minist er ial.

Diligenc ie-se. Int ime- se (a Secret ar ia dest e Juízo deve
obser var o cont ido na página 32 da pet ição inic ial quant o à int imação da
part e requerent e).

Cur it iba, 07 de fever eiro de 2019.
Roger Vinic ius P ires de Camargo Olive ira
Juiz de Dir eit o
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 33492-98.2019.8.16.0000
Comarca:

4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba

Agravante:

Associação Nacional das Empresas de Soluções de
Internet e Telecomunicações - Redetelesul

Agravados: Copel Distribuição S.A. e outros
Relator:

Des. Luiz Taro Oyama

Vistos etc.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra
a decisão1 proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Foro
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba2 que, em sede
de Ação Declaratória3, em que é agravante ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DAS

EMPRESAS

TELECOMUNICAÇÕES

DE

SOLUÇÕES

-

REDETELESUL

DE
e

INTERNET
agravados

E

COPEL

DISTRIBUIÇÃO S.A., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER e RODOVIAS INTEGRADAS DO
PARANÁ, indeferiu o pedido de tutela de urgência de compartilhamento
da infraestrutura.
A parte agravante (Redetelesul)4 requereu o efeito ativo
a fim de dar andamento à análise de projetos e vedar à Copel exigir que
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se submeta à projeto de compartilhamento de infraestrutura, bem como
conceder o compartilhamento de infraestrutura; autorizar o uso e
ocupação da faixa de domínio e impedir a intervenção para a colocação
de cabos (fibras).

2. DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela recursal, pois, presentes, por ora, a relevância da fundamentação e
a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.

Em cognição sumária e inicial, há fumus boni iuris no
que se refere ao compartilhamento dos cabos de telecomunicações para
ocupação das faixas de domínio em vias públicas, independentemente do
pagamento ou contraprestação.

A propósito, eis a conclusão da Nota Técnica
5512/2018

do

Ministério

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações

e

Comunicações:

22. Em face dos questionamentos levantados no
documento em

análise, foram

manifestados

os

seguintes entendimentos:

2
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(i) a Lei nº 13.116/2015 impossibilita a exigência de
pagamento pelo direito de uso e ocupação da faixa de
domínio em vias públicas em razão da implantação de
infraestrutura de telecomunicações, exceto em relação
ao disposto no § 1º do art. 12, não havendo
diferenciação entre empresas prestadoras dos serviços
de telecomunicações sob o regime de concessão,
permissão e autorização;
(ii) ao órgão regulador sob cuja competência estiver a
área a ser ocupada ou atravessada compete autorizar
o direito de passagem;
(iii) pela leitura feita da Lei nº 9.472/1997 e da Lei nº
13.116/2015, ao órgão regulador sob cuja competência
estiver

a

área

infraestrutura

de

ocupada
suporte

ou

atravessada
não

cabe

pela
exigir

contraprestação da cessionária da infraestrutura de
telecomunicações pelo lançamento de cabos e fibras
nessa infraestrutura de suporte, haja vista que o
pagamento existente decorre unicamente de contrato
de compartilhamento de infraestrutura firmado entre a
cedente -- proprietária da infraestrutura de suporte – e

3
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a

cessionária

--

prestadora

de

serviço

de

telecomunicações;
(iv) não parece coerente com a legislação mencionada
a necessidade de formalizar-se um contrato de direito
de passagem entre o cessionário da infraestrutura de
suporte e o órgão responsável pela área na qual essa
infraestrutura já se encontra autorizada e implantada.5

É de se ressaltar ainda que a medida não é irreversível,
ou seja, não será esgotado o objeto da ação, uma vez que poderá ser
desfeito o compartilhamento da infraestrutura a qualquer momento.

Além disso, demonstrou o periculum in mora, isto é, por
se tratar de serviços de telecomunicações poderá ameaçar a continuidade
dos serviços e da qualidade prestada a coletividade, podendo, inclusive,
ter o preço de seus serviços encarecido ou inviabilizada a atividade
econômica das associadas.

3. Oficie-se ao Juízo a quo, por sistema mensageiro,
com cópia desta decisão, comunicando o deferimento do efeito ativo6.
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4. Intime-se a parte agravada (Copel, DER e Rodovias
Integradas do Paraná) para que, querendo, apresente resposta escrita,
no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentação que entender
necessária ao julgamento do recurso7.

5.

Intime-se

a

Procuradoria-Geral

de

Justiça,

preferencialmente por meio eletrônico, para que se manifeste no prazo de
quinze dias8.

6. Autorizo a Sra. Chefe da Seção a subscrever os
expedientes necessários.

7. Após, voltem os autos conclusos.

Curitiba, 22 de julho de 2019.
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1

Decisão (mov. 44.1).
Juiz Guilherme de Paula Rezende.
3
Autos nº 331-85.2019.8.16.0004.
4
Razões de agravo (mov. 1.1).
5
Nota Técnica (mov. 1.11 – principal).
6
Art. 1019 NCPC. I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao
juiz sua decisão.
7
Art. 1019 NCPC – II – ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta
com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da
Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que
responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender
necessária ao julgamento do recurso.
8
Art. 1019. NCPC. III – determinará a intimação do Ministério Público,
preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para
que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.
2
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