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RELATÓRIO 
 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves – Relator: 
 

A União Federal e a Agência Nacional de Telecomunicações opõem embargos de 
declaração a v. acórdão desta Quinta Turma, de relatoria do ilustre Desembargador Federal João 
Batista Moreira, cujas razões restaram sintetizadas na seguinte ementa: 

 
 

“SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - SFTC. CONCESSÃO. 
INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS. NECESSIDADE, POR OCASIÃO DA 
ASSINATURA DO CONTRATO. OMISSÃO DA ANATEL. PREJUÍZO PARA O 
CONTROLE DOS BENS REVERSÍVEIS. ACP DESTINADA A SUPRIR TAL 
OMISSÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. 
1. Trata-se de ação civil pública intentada por PRO TESTE - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR em face da ANATEL - AGÊNCIA 
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES e da UNIÃO com a finalidade de que estas 
sejam condenadas "...a apresentarem os inventários de bens reversíveis de cada 
uma das concessionárias do STFC, correspondentes aos contratos firmados em 
junho de 1998 e dezembro de 2005, assim como o inventário de todos os bens 
afetados aos serviços públicos de telecomunicações, cuja posse foi transferida 
automaticamente à União por ocasião da extinção das concessões delegadas pela 
Telebrás às suas então subsidiárias; c) sejam condenadas a ANATEL e a União - 
Poder Concedente - a adotarem as medidas administrativas cabíveis para incluir os 
inventários dos bens que integram o acervo das concessões como anexos aos 
respectivos contratos; d) seja declarada a nulidade da Consulta Pública 52/2010, 
incluindo a proposta de norma apresentada pela ANATEL ou da Resolução e seu 
regulamento, no caso de já ter sido publicada; ...". 
2. Na sentença, foi julgado "parcialmente procedente o pedido para determinar que 
as rés, no prazo de 180 dias, a contar da publicação desta sentença, disponibilizem 
os inventários de bens reversíveis de cada uma das concessionárias, 
correspondentes aos contratos celebrados em junho de 1998 e dezembro de 2005, 
anexando-os aos respectivos contratos, assim como apresentem o inventário de 
todos os bens afetados aos serviços públicos de telecomunicações, cuja posse tenha 
sido transferida automaticamente para a União". 
3. Conquanto a ANATEL tenha natureza jurídica de autarquia especial, longa manus, 
portanto, da União, há potencial ofensa à esfera jurídica do ente federado, tendo em 
vista que o cumprimento da obrigação, de acordo com o pedido, retroage a período 
anterior à criação da autarquia. 
4. O art. 93, XI, da Lei n. 9.472/97 dispõe que o contrato de concessão indicará "os 
bens reversíveis, se houver". Mas do Anexo I aos contratos de concessão em 
referência constou apenas "qualificação dos bens reversíveis da prestação do 
serviço telefônico fixo comutado local", a saber: "a) infraestrutura e equipamentos de 
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comutação, transmissão incluindo terminais de uso público; b) infraestrutura e 
equipamentos de rede externa; c) infraestrutura e equipamentos de energia e ar 
condicionado; d) infraestrutura e equipamentos de Centros de Atendimento e de 
Prestação de Serviço; e) infraestrutura e equipamentos de sistemas de suporte a 
operação; f) outros indispensáveis à prestação do serviço". 
5. É inconcebível o atendimento às disposições legais e dos contratos de concessão 
sem que, ao início das concessões (marco 0), haja "inventários de bens reversíveis 
de cada uma das concessionárias do STFC". Por outro lado, esses inventários 
implicam excluir, se houver, os "bens afetados aos serviços públicos de 
telecomunicações, cuja posse foi transferida automaticamente à União por ocasião 
da extinção das concessões delegadas pela Telebrás às suas então subsidiárias".   
6. Preliminar de ilegitimidade da União afastada, vencido o relator. 
7. Apelações não providas" (fls. 1.489/1.489v.). 

 
 

Argumentando com a necessidade de enfrentamento de todas as questões postas no 
recurso de apelação, afirma a União Federal omisso o julgado a propósito de fundamento por ela 
deduzido para demonstrar sua ilegitimidade passiva para a cauda, assim o de que sua atuação no 
campo do direitos das comunicações, cinge-se ao aspecto macro de estipulação de políticas 
nacionais relacionadas com as telecomunicações e com a radiodifusão, inerentes à competência 
estabelecida no artigo 27 da Lei 10.683/2003, não se confundindo com a competência da agência 
reguladora para a disciplina dos bens reversíveis, na forma dos artigos 19 e 101 da Lei  9.472/97. 
Diz ainda omisso o julgado quanto à questão de ordem pública concernente à prescrição de sua 
eventual obrigação, no tocante à alegada impossibilidade fática de cumprimento do decidido, ao 
correto conceito de bens reversíveis e sobre os contornos da disposição inscrita no parágrafo 1º 
do artigo 195 da lei 9.472/97, expressão da inexistência de obrigação legal quanto à elaboração 
do inventário e de relação dos bens reversíveis. 

 
A Agência Nacional de Telecomunicações, a seu turno, diz omisso o julgado quanto 

à análise de suas razões recursais, deixando de se manifestar expressamente sobre o fato de que 
apenas após o fim das concessões, no ano de 2025, terá aplicação a norma inscrita no artigo 102 
da Lei Geral de Telecomunicações, assim, cadastro e devolução de bens chamados “reversíveis”. 
Diz também omisso o julgado ao não se pronunciar sobre a impossibilidade de cumprimento da 
sentença, em face do considerável lapso de tempo transcorrido entre a celebração dos contratos e 
a prolação do ato decisório da demanda, argumentando, mais, com a inexistência de solução de 
continuidade da concessão quando da celebração dos contratos com tal objeto em junho de 1998.  

 
Resposta aos recursos às fls. 1.543/1.572 e 1.576/1.579. 
 
É o relatório. 
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VOTO 
 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves – Relator: 
 

O acórdão embargado, sem conter nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, 
foi expresso em considerar a União Federal para a causa, à luz das disposições inscritas na Carta 
Constitucional, em seu artigo 21, inciso XI, e na Lei 9.472/97, em seu artigo 1º, vencido no ponto o 
eminente relator, bem como em reconhecer a obrigação das rés ao quanto foram condenadas, 
sob consideração principal de que o inciso XI do artigo 93 do diploma legal em referência enfatiza 
a necessidade de indicação nos contratos de concessão dos "bens reversíveis, se houver", não se 
tendo dado cumprimento ao preceito no anexo I dos instrumentos contratuais objetos da lide, onde 
constou a só "qualificação dos bens reversíveis da prestação do serviço telefônico fixo comutado 
local", e sendo "inconcebível o atendimento às disposições legais e dos contratos de concessão 
sem que, ao início das concessões (marco 0), haja "inventários de bens reversíveis, de cada uma 
das concessionárias do STFC", os quais "implicam excluir, se houver, os "bens afetados  aos 
serviços públicos de telecomunicações, cuja posse foi transferida automaticamente à União por 
ocasião da extinção das concessões delegadas pela Telebrás às suas então subsidiárias". 

 
Sobre a pretendida ilegitimidade da União Federal, destaco do voto vogal, de pena 

ilustre do Desembargador Federal Souza Prudente, a seguinte passagem: 
 

 
"   Senhor Presidente, a Carta Política Federal de 5 de outubro de 1988 estabelece 
competência material e exclusiva da União, dentre tantas outras arroladas nos 
incisos do art. 21 constitucional, a de 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. (CF, art. 21, XI). Como se vê, Senhor Presidente, a 
competência originária para explorar os serviços de telecomunicações no Brasil e 
dispor sobre a sua organização é da União Federal, que, nos termos da lei, utiliza-se 
instrumentalmente da Anatel, e que, diante das pupilas da investigação do TCU, não 
está cumprindo com o seu dever legal, e, portanto, eu não posso chegar a outra 
conclusão senão a de que a União tem interesse jurídico, econômico e financeiro e 
respeito ao povo brasileiro no presente feito" (fls. 1.484/1.485). 
 
 
No mesmo sentido, assinalou o eminente Desembargador Federal Néviton Guedes: 
 

 
“      Então, a União tem interesse em ver bem conduzida essa atividade de arrolar os 
bens que eventualmente possam no futuro lhe ser reversíveis à sua posse, até para 
que ela possa administrar bem. 
 
        (..........) 
 
        Por essa breve razão, a única coisa que gostaria de deixar anotada é que, por 
prever a Lei das Telecomunicações, no art. 102, a posse da União em caso de 
reversão desses bens, entendendo a existência de interesse jurídico, compreendo 
que há, sim, a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda e, 
portanto, nessa parte, julgo improvido o recurso da União” (fls. 1.487). 
 
 
Analisou, pois, a questão objeto do litígio, e a decidiu de acordo com os fundamentos 

que teve por necessários para a solução da controvérsia, tendo, em consequência, os deduzidos 
pelas ora embargantes, então apelantes, como insuscetíveis de determinar a reforma do julgado 
singular.     
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De outro lado, observo que em momento algum foi suscitada questão pertinente a 
eventual prescrição da ordem de cadastramento e inventário de bens, seja nas contestações ao 
pedido inicial, seja nos recursos de apelação, não se podendo, por isso mesmo, insuscetível de 
ser taxado de omisso a propósito o acórdão embargado. E embora se cuide de questão passível 
de apreciação de ofício, pelo julgador, sua dedução, na hipótese em causa, tão somente na esfera 
dos embargos declaratórios, com os fundamentos deduzidos, faz ver mera pretensão de, por via 
indireta, ver revertido o julgamento proferido na apelação. 

 
Dentro desse contexto, limitando-se as embargantes a insistir com entendimento em 

contrário ao sustentado no acórdão embargado, mal disfarçam seu intuito de, a pretexto de verem 
sanadas omissões inexistentes, em verdade rediscutir as premissas jurídicas do decidido, com o 
fim de obter melhor sorte no resultado do julgamento, procurando assim imprimir ao recurso nítida 
feição infringente, incompatível com a só natureza declaratória do mesmo. 

 
Cumpre pontuar, outrossim, na linha de jurisprudência da Corte Suprema, ter-se por 

prequestionada matéria constitucional e/ou infraconstitucional tão somente pela agitação do tema 
nos embargos, sem necessidade de reexame dos fundamentos do voto condutor do aresto ou de 
acolhida destes para se alcançar tal fim (AI 648.760 AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJ de 30.11.2007, pág. 68). 

 
Diante do exposto, rejeito ambos os embargos de declaração. 
 
É como voto. 
 


