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Natureza: Acompanhamento. 
Unidade: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. 
Representação legal: Daniel Andrade Fonseca (CPF 012.126.326-

64) e outros representando a Anatel (peça 21).    
 

SUMÁRIO: ACOMPANHAMENTO. INCLUSÃO DE 
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS EM PROCESSO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO DA UNIDADE 
JURISDICIONADA. FALTA DE COMPETÊNCIA DO 

TRIBUNAL PARA AVALIAR A LEGALIDADE DE ATOS 
JURISDICIONAIS. DETERMINAÇÕES COM O OBJETIVO DE 
CONTINUAR O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS E DAS AÇÕES JUDICIAIS.  
 

 
RELATÓRIO 

 

 Adoto como parte deste relatório a instrução elaborada na Secretaria de Fiscalização de 
Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM, a qual foi acolhida pelos 

dirigentes daquela unidade técnica (peças 52/4): 

“1. Introdução 

1. Cuidam os autos de acompanhamento dos créditos da Anatel representados pelas multas impostas pela 
autarquia federal à recuperanda OI S.A, atualmente inseridos nos autos do processo de recuperação judicial 
em curso na 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro-RJ (processo 0203711-
65.2016.8.19.0001), distribuído em 20/6/2016, da ordem – em valores atualizados pela Anatel até 23/4/2018 

– de R$ 12,90 bilhões, (peça 28). 
2. O presente acompanhamento foi autuado em decorrência da materialidade dos recursos públicos 
envolvidos, bem como dos riscos sistêmicos decorrentes do precedente criado pela justiça do Estado do Rio 
de Janeiro sobre o erário, em todas as esferas de governo, não tendo sido constatado, de plano, quaisquer 
irregularidades praticadas pelos gestores da Anatel ou da Procuradoria-Federal Especializada que atua junto 

àquela Agência (PFE-Anatel). 

2. Histórico 

2.1 Histórico do processo na primeira e segunda instância e no TCU 
3. O Grupo Oi S/A requereu pedido de recuperação judicial, em 20/6/2016, com base na Lei de 
Recuperação Judicial e Falências de Empresas (LRFE) 11.101/2005, distribuído para a 7ª Vara Empresarial 
da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0203711- 65.2016.8.19.0001/RJ). À época, a 
dívida do Grupo já alcançava R$ 65 bilhões, superando, em volume de dívidas, todas as recuperações 

judiciais da história do Brasil. 

4. O juízo competente, em 21/6/2016, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas 
recuperandas na peça inicial do referido processo, tendo determinado (peça 30, p. 238-244): 

a) A suspensão de todas as ações e execuções contra as Recuperandas , pelo prazo de 180 dias, de 
modo a evitar que constrições judiciais sejam realizadas no período compreendido entre o ajuizamento 

da presente recuperação judicial e o deferimento do seu processamento.  

b) A dispensa da apresentação de certidões negativas em qualquer circunstância relacionada às 
Recuperandas , inclusive para que exerçam suas atividades (incluindo certidão negativa de débitos 
referentes às receitas administradas pela ANATEL e certidão negativa de distribuição de pedidos de 

falência e recuperação judicial). 
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5. Por sua vez, o processamento da recuperação judicial ocorreu mediante decisão daquele juízo, datada 
de 29/6/2016 (peça 30, p. 208-237), que confirmou os termos da decisão liminar de 21/6/2016, no tocante a 
suspensão de todas as ações e execuções, consignado expressamente que ‘todas as execuções contra as 

requerentes deverão ser suspensas ’, uma vez que ‘a lei não disciplina exceções’ (peça 30, p. 228-230 e 

234). 
6. Mais especificamente em relação às execuções decorrentes das penalidades administrativas aplicadas 
pela Anatel, em desfavor das empresas do Grupo Oi, segue abaixo, ante sua importância para a presente 

instrução, como mais adiante será verificado, excerto daquele decisum (peça 30, p. 229-230): 
A presente suspensão incluirá, ainda, as ações judiciais através das quais estejam sendo executadas as 
penalidades administrativas aplicadas em desfavor das empresas devedoras, por exemplo pela 
ANATEL, as quais, segundo consta da peça vestibular, atingem mais de R$ 10 bilhões, representando 

parcela significativa do passivo das requerentes. 
Portanto, o prosseguimento destas execuções acarretaria, ao fim e ao cabo, a inviabilidade do 
processamento da recuperação judicial, tendo em vista o considerável montante objeto de cobrança 

naquelas ações, tornando-se necessária a suspensão também das referidas demandas. 

Estas multas administrativas, conquanto sejam cobradas por meio de execuções fiscais, não 
possuem natureza tributária, motivo pelo qual se revela, prima facie, inaplicável o parágrafo 7º 
do artigo 6º da Lei n.º 11.101/2005 , conforme os diversos precedentes jurisprudenciais colacionados 
pelas devedoras em parecer anexado à petição inicial (TRF5, AG 436402320134050000, Relator 
Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão, Quarta Turma, Data de Julgamento: 21/01/2014, DJe 
23/01/2014; TRF5, AP 00065068820134058300, Relator Desembargador Federal Élio Wanderley de 
Siqueira Filho, Terceira Turma, Data de Julgamento: 04/12/2014, DJe 09/12/2014; e TRF3, AI 
0012571-90.2014.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, Sexta Turma, Data 

de Julgamento: 03/03/2016, DJe 11/03/2016). 
Some-se, a esses julgados, o acórdão lavrado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça nos 
autos do Recurso Especial n 623.023/RJ, categórico ao afirmar que as aludidas multas possuem 

natureza jurídica administrativa e não tributária: 
‘PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - 
PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA 
ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - 

PRINCÍPIO 

DA SIMETRIA. 
1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem 

aplicação a prescrição constante do Código Civil. 
2. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de 
natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do 

tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 
3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus 
créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas 
passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 

3. Recurso especial improvido.’ (REsp 623.023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005, p. 251)  
7. Mediante a mencionada decisão, aquele juízo determinou ainda às recuperandas que apresentassem o 
plano de recuperação no prazo de sessenta dias úteis da sua publicação, o qual deveria observar os requisitos 
do art. 53 da Lei 11.101/2005. 

8. Posteriormente, em 14/7/2016 (peça 30, p. 260-264), aquele juízo anuiu ao pedido formulado pela 
PFE-Anatel de que eventual transferência do controle societário, inclusive quanto à troca dos membros do 
Conselho de Administração da companhia, ou de cessão de outorga das recuperandas, bem como para 
eventual alienação, oneração e substituição de seus bens reversíveis, dependem da prévia aprovação da 

agência reguladora, haja vista o que dispõe o art. 97 da Lei 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações).  
9. Nessa ocasião, também foi analisado pleito das recuperandas de que a Anatel fosse impedida de 

exigir nova caução para renovar o Termo de Autorização 64/2013/SOR-ANATEL, obtido por meio de 
processo licitatório e que concedeu à Oi a utilização de faixas de radiofrequências que são utilizadas para 
conectar suas estações de telecomunicações aos telefones celulares e outros aparelhos sem fios dos seus 
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usuários, além de servirem de conexão com satélites, provimento de serviços de telecomunicações em 
localidades remotas e a própria constituição de ligações em suas redes fixas. O juiz acatou o pedido por 
entender que tais exigências têm repercussão sobre a ‘continuidade da atividade empresarial, bem como no 

seu fluxo de caixa’. 
10. Em 3/8/2016, inconformada com a decisão de 29/6/2016, a Anatel interpôs o Agravo de Instrumento 
0043065-84.2016.8.19.0000, com pedido de tutela provisória e efeito suspensivo até seu julgamento final, a 
fim de sustar os efeitos das determinações judiciais listadas a seguir e, no mérito, que fosse provido o 

recurso, afastando-se em definitivo as determinações impugnadas (peça 30, p. 6-42): 
a) dispensa da apresentação de certidões negativas pelas recuperandas, sem excetuar sua necessidade 

para fins de contratação com o Poder Público (item II do dispositivo). Ou seja, requeria que fosse 
expressamente ressalvada do comando judicial, nos termos do art. 52, inciso II, da Lei 11.101/2005, a 

necessidade de apresentação de certidões negativas para contratação com o Poder Público; 
a.2) suspensão das execuções fiscais ajuizadas pela Anatel para a cobrança de créditos não tributários 

(item III do dispositivo); 
a.3) permissão para que as recuperandas participassem de processos licitatórios de todas as espécies, 

ainda que os respectivos editais vedassem a habilitação de empresas que estivessem em recuperação judicial 

(item V do dispositivo); e 
a.4) suspensão da publicidade dos protestos e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito em face das 

recuperandas, pelo prazo de 180 dias úteis (item VII do dispositivo)  
11. Em decisão monocrática de 19/9/2016, a Desembargadora Monica Maria Costa di Piero, da Oitava 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do Agravo de Instrumento 

0043065-84.2016.8.19.0000, negou o pedido de efeito suspensivo e concluiu (peça 30, p. 268-278): 
No caso em apreço, considerando-se a ampla notoriedade e divulgação do pedido de recuperação 
judicial formulado pelas agravadas, bem como a necessidade de viabilização da reestruturação das 
empresas recuperandas, a qual depende da inexistência de qualquer desabono em nome das recorridas, 
a fim de que possam exercer de forma ampla sua atividade empresarial, acrescido do fato de que não 
se vislumbra qualquer prejuízo aos credores, resta ausente, em linha de princípio, razões para a 

modificação de plano da decisão agravada nessa matéria.  
Por fim, não resta evidenciada a probabilidade de dano irreparável a justificar o deferimento da 

antecipação da tutela recursal, cujo caráter é excepcional. 
12. Em decorrência, a Anatel interpôs agravo interno contra a decisão da Relatora que indeferiu o pedido 
de efeito suspensivo. Posteriormente, em 29/8/2017, os Desembargadores que integram a Oitava Câmara 
Cível do TJRJ, ao analisarem o mérito do Agravo de Instrumento em apreço, acordaram, por unanimidade, 
em dar provimento parcial ao recurso apenas para reformar a decisão no que concerne à vedação da 
publicidade dos protestos e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito em face das recuperandas, pelo 
prazo de 180 dias úteis (item VII do dispositivo), julgando-se, no mais, prejudicado o agravo interno 
veiculado contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso e confirmando os 
fundamentos da decisão recorrida (peça 38). 

13. A empresa PricewaterhouseCoopers Assessoria Empresarial Ltda. e o escritório de advocacia Arnoldo 
Wald foram nomeados administradores judiciais, em 22/7/2016 (peça 32), nas funções financeira e jurídica, 

respectivamente, para desempenho das competências estabelecidas no art. 22, inciso II, da Lei 11.101/2005: 

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros 
deveres que esta Lei lhe impõe: 

(...) 

 II – na recuperação judicial: 

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial; 

b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação; 

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor; 

d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso III 
do caput do art. 63 desta Lei; 

14. Na Lista de Credores apresentada pelo Grupo Oi ao juízo da 7ª Vara Empresarial, em 3/8/2016, a 

Anatel consta como uma de suas credoras, no valor de R$ 11.092.265.985,57 (peça 33, p. 75). 
15. Na proposta do plano de recuperação apresentado pelas recuperandas, em 5/9/2016 (peça 31), a Anatel 
foi expressamente incluída como uma de suas credoras quirografárias, circunstância esta evidenciada pela 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 005.577/2018-7 

 

4 
 

alocação, no item 4.3.2.8 do referido Plano, do tratamento dos ‘Créditos Classe III - Multas Administrativas’ 

com expressa alusão ao art. 41, inciso III, da Lei 11.101/2005, que assim dispõe: 

Lei 11.101/2005 

Art. 41. A assembleia-geral será composta pelas seguintes classes de credores: 

(...) 
III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou 

subordinados. 
16. Quanto às condições de pagamento, estas seriam definidas mediante processo de transação, com 
mediação do TJRJ e participação de representantes da Anatel, da Advocacia-Geral da União (AGU) e 
possibilidade de participação opinativa do Tribunal de Contas da União. Em caso de insucesso, a dívida seria 
paga com carência de dez anos, contada a partir da homologação do plano, e amortização do principal em 
nove parcelas anuais sucessivas, vencendo-se a primeira no vigésimo dia útil subsequente ao decurso do 
prazo da carência citada e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes, conforme percentuais descritos na 

tabela abaixo. 

Tabela 1: Percentuais anuais da amortização da dívida do Grupo Oi junto à Anatel 

Anos Percentual do valor a 

ser amortizado ao ano 

11º e 12º 7,5% 

13º e 14º 10,0% 

15º e 19º 13,0% 

Fonte: Plano de Recuperação Judicial, datado de 5/9/2016 (peça 31, p. 28-30; 34-36) 

17. Em 20/9/2016, foi publicado o edital de que trata o art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005. O referido edital 
contém, entre outras disposições, o resumo do pedido do devedor e da decisão que deferiu o processamento 
da recuperação judicial; a relação nominal de credores, em que se discrimina o valor atualizado e a 
classificação de cada crédito; e a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 
7º, § 1º, da referida lei, a fim de que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial 

apresentado pelo devedor, nos termos do art. 55. 

18. Em 29/9/2016, o titular da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 
deferiu pedido da Oi S.A. para instaurar processo de mediação entre as recuperandas e a Anatel, fundado 
na tese de que a multa administrativa aplicada pela Anatel, prevista no art. 78 do Código Tributário Nacional 

(CTN), visa ao atingimento de política pública e não constitui fonte de arrecadação (peça 30, p. 245-249). 
19. Ademais, manifestou aquele juízo o entendimento de que, na situação em que se encontrava a 
concessionária, e tendo em vista o fim último de aprimoramento do serviço público prestado, a cobrança 
pretendida agravaria a situação da empresa e colocaria em risco a continuidade do serviço. Essa decisão foi 
agravada, em 18/11/2016, sob o nº 0060963-13.2016.8.19.0000 (peça 30, p. 43-59), mediante o qual a PFE-
Anatel, em sede liminar, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até seu julgamento final, a fim 

de sustar os efeitos da mencionada determinação judicial e, no mérito, que fosse provido. 
20. Quanto aos débitos do Grupo Oi junto àquela autarquia, a tabela abaixo discrimina os respectivos 

valores, extraídos do Sistema de Gestão da Arrecadação (Sigec), base de dados da Anatel, em 6/10/2016: 

Tabela 2: Total de créditos, segundo a Anatel, devidos pelo Grupo Oi, em 6/10/2016 
 

Fonte: Informe-Anatel 13/2017/SEI/SUE, de 3/4/2017 (peça 34) 

21. Sucintamente, a tabela acima funciona como um ‘retrato’ dos débitos do Grupo Oi junto à  Anatel, em 
6/10/2016. Neste ponto, importa frisar que seria de maior valia igual ‘retrato’, porém extraído do Sigec em 
20/6/2016, data da interposição do pedido de recuperação judicial do Grupo Oi, ante a evolução da situação 
de cada um dos créditos no tempo, uma vez que, por exemplo, alguma multa inscrita em Dívida Ativa e já 

Tipo de Crédito Não inscritos em 

Dívida Ativa (DA) 

Inscritos em DA Total 

Não execução Em execução 

Tributários 4.521.501.678,78 11.084.961,35 19.500.289,75 4.552.086.929,88 

Não Tributários (multas) 4.599.455.615,97 173.476.209,05 5.246.047.767,62 10.018.979.592,64 

Outros (encargos legais e 

ônus contratuais) 

320.532.419,93 - 761.430.777,80 1.081.963.197,73 

Multas estimadas 4.583.085.046,45 - - 4.583.085.046,45 

Total 14.024.574.761,13 184.561.170,40 6.026.978.835,17 20.236.114.766,10 
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em execução judicial em 6/10/2016 poderia ainda não se encontrar em execução em 20/6/2016, ou alguma 

multa já inscrita em Dívida Ativa em 6/10/2016 poderia ainda não ter sido inscrita em 20/6/2016. 
22. Questionada a respeito, a PFE-Anatel esclareceu que teve ciência do edital publicado em 20/9/2016 
apenas em momento posterior à sua expedição, em 28/9/2016, mediante Carta remetida pelos Srs. 
Administradores Judiciais e endereçada ao Presidente da Anatel, cujo excerto segue abaixo, alegando, 
inclusive, ter sido inobservada a prerrogativa da Fazenda Pública de ser comunicada pessoal e imediatamente 
de quaisquer atos judiciais em que seja parte. Em decorrência, o primeiro ‘retrato’ dos débitos do Grupo Oi 

junto à Anatel, extraído do Sigec, ocorreu apenas em 6/10/2016 (peça 30, p. 343): 
Na relação de credores apresentada pelas Recuperandas nos autos do processo nº 
020371165.2016.8.19.0001, em curso perante a 7ª Vara Empresarial da comarca da capital do Rio de 

janeiro, V.Sa. está listada com o seguinte crédito: 

Natureza do Crédito: Quirografário 

Valor R$ 11.092.265.985,57 

Classe: III 

Caso o crédito arrolado esteja correto, é desnecessário o envio de qualquer documento ao 
Administrador Judicial que vise apenas confirmar a classe e/ou o valor do crédito acima indicados. 

Porém, em caso de discordância, V.Sa. deverá apresentar divergência de crédito, conforme determina 
o art. 9º da lei nº 11.101/20005, no prazo de 15 dias, a contar da publicação do Edital a que se refere o 
art. 52, § 1º da referida Lei. A divergência de crédito deverá conter as informações abaixo, de acordo 

com o referido art. 9º: 

(...) 

23. Ademais, esclareceu que os dados presentes no Sigec são mutáveis no tempo, em decorrência dos 
procedimentos de cobrança adotados pela Anatel e respectiva atualização do status de cada uma (por 
exemplo, trânsito em julgado na seara administrativa de alguma multa e sua inclusão na coluna ‘Não 
inscritos em Dívida Ativa’, com sua passagem posterior para a coluna ‘Inscritos em DA – não execução’ e 

posteriormente sua migração para a coluna ‘Inscritos em DA – em execução’). 
24. No entanto, é possível inferir, ante o estreito lapso temporal de aproximados três meses e meio 
decorrido entre as duas datas (20/6/2016 e 6/10/2016), que os respectivos ‘retratos’ não divergem 

significativamente. 
25. Em 11/10/2016, a PFE-Anatel questionou junto aos administradores judiciais, mediante o Ofício 
17/2016/PFE-ANATEL/PGF/AGU, a inclusão dos créditos da Anatel na recuperação judicial da Oi, 

classificada como credora quirografária. Extrai-se da peça os seguintes argumentos (peça 30, p. 339-418): 
a) os créditos da Anatel possuem natureza de crédito público federal, inscrito em Dívida Ativa, sob a 

jurisdição da Justiça Federal. Consignou que ‘O Juízo Estadual não tem competência para alterar a 
classificação e o valor do crédito devido à Fazenda Pública Federal’, haja vista o que dispõe o art.  109, inciso 

I, da CF/1988; 

109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e 

as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
b) o crédito público federal não se submete à recuperação judicial, nos termos dos princípios da 

legalidade e da indisponibilidade, bem como o previsto no art. 29 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), 
Lei 6.830/1980 e art. 6º, §7º, da Lei 11.101/2005, assim como da jurisprudência do STJ (STJ, AgRg no REsp 
543.830/PE, Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJE 10/9/2015; e STJ, AgRg CC 112.646/DF, 
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 17/5/2011); 

c) os créditos da Anatel, oriundos de multas administrativas, são créditos públicos e estão sujeitos à 
inscrição em Dívida Ativa e à cobrança por meio de execução fiscal. Recebem, portanto, o mesmo 
tratamento dos créditos tributários; 

d) a liberdade para negociação, própria do processo de recuperação judicial, não se aplica aos créditos 
públicos, que devem seguir os ditames da Lei 6.830/1980 e da Lei 10.522/2001. 

26. Em 16/11/2016, o juízo da 7ª Vara deu notícia da instauração da mediação e intimou a AGU, bem 

como propôs ao TCU participar do procedimento, ressaltando: 
Considerando ainda a relevância da matéria em discussão e o espírito de cooperação que deve reger 

este processo de recuperação, oficie‐se o TCU sugerindo proposta de co-mediação entre este Juízo e o 
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referido Órgão Federal, para que a mediação seja processada de forma conjunta, ou seja, sob 
supervisão não apenas do Juízo da Recuperação, mas também do Tribunal de Contas da União, 

assegurando‐se a participação efetiva de tal órgão de fiscalização e controle ao longo de todo o 
procedimento. 

27. Na primeira reunião, realizada em 24/11/2016, com a presença de representantes da Anatel, do TCU, 
das recuperandas, do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), do 
Ministério Público e do administrador judicial, o Procurador da Anatel questionou a inclusão dos créditos da 
Anatel na recuperação judicial. Na ocasião, o juiz responsável pelo processo de recuperação judicial fixou o 
prazo de noventa dias para a conclusão do processo de mediação, que deveria ser conduzido na sede da 

Anatel, em Brasília. 
28. No entanto, novo encontro para fins de mediação ocorreu somente em 15/8/2017, na Sede da Anatel, e 
contou com a presença da equipe de mediação, de representantes da agência, da PFE-Anatel e do Grupo Oi. 
Sucintamente, ante as divergências entre as partes, não houve acordo e também não foi estabelecida nova 

data para nova reunião (peça 67 do TC 033.612/2016-1). 
29. Em 30/11/2016, o Ministro Bruno Dantas comunicou ao Pleno desta Casa a demanda judicial e a 
autuação do TC 033.612/2016-1. Na sequência, a SeinfraCOM procedeu a visitas técnicas na Anatel para 
obter informações atualizadas sobre as medidas em curso no âmbito do processo de recuperação judicial da 
OI e sobre as tratativas realizadas em face da referida mediação. Também foram realizadas diligências à 
Anatel, à Procuradoria Federal Especializada a ela vinculada (PFE-Anatel) e ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico Federal (BNDES). 
30. Em 31/3/2017, a PricewaterhouseCoopers Assessoria Empresarial Ltda. foi afastada da função e, em 
10/4/2017, o juízo da recuperação judicial nomeou o escritório Arnoldo Wald como único administrador 

judicial (peça 36). 
31. O juiz da recuperação judicial, em 15/5/2017 (peça 37, p.38-43), prorrogou o stay period, período em 
que as ações e as execuções (exceto as fiscais) contra as recuperandas ficam suspensas, por mais 180 dias 

úteis ou até a realização da Assembleia-Geral de Credores (AGC). 
32. Em resposta ao requerimento apresentado pela PFE-Anatel, em 11/10/2016, o Administrador Judicial, 
somente em 12/5/2017, negou-o, afirmando ser possível a inclusão de créditos públicos não tributários em 

uma Recuperação Judicial, qualificando ainda o crédito federal como quirografário (peça 37, p. 97-129). 
33. Irresignada, a Anatel protocolou no Juízo da Recuperação, em 9/6/2017, sua Impugnação à Lista de 
Credores apresentada pelo Administrador Judicial (Impugnação ao Crédito n. 0142614-
30.2017.8.19.0001/RJ, distribuída por dependência ao Processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001/RJ - 

Recuperação Judicial do Grupo Oi S/A), sustentando em síntese (peça 37, p. 62-96): 

a) a incompetência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre crédito público federal; 
b) a impossibilidade de submissão do crédito da Anatel ao Plano de Recuperação Judicial e sua 

incorreta classificação na condição de quirografário; 
c) a impossibilidade de participação de um credor pessoa jurídica de direito público num Processo de 

Recuperação Judicial; 
d) a necessidade de sujeição do crédito da Anatel à inscrição em Dívida Ativa e ao ajuizamento e 

prosseguimento de execuções de natureza fiscal; 
e) a existência de ilegalidades na proposta voltada para a Anatel no Plano de Recuperação Judicial, 
destacando-se a intenção de imposição de parcelamento não previsto em lei, em ofensa direta ao 

disposto no art. 2º da MP 780/2017 e no art. 10-A, §8º da Lei 10.522/2002; 
f) a impossibilidade de realização da mediação envolvendo os créditos da Anatel, na forma prevista no 

Plano de Recuperação Judicial; 

g) a existência de limitações legais à transação dos créditos públicos federais. 

34. Em consequência, nos autos da citada Impugnação ao Crédito, foi proferida pelo juízo da 7ª Vara, em 
21/9/2017, decisão que determinou a submissão dos créditos públicos de origem não tributária da Anatel ao 
Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi e admitiu tanto a inclusão da agência na lista de credores quanto 

sua participação na AGC designada (peça 39). 
35. Em face dessa decisão, a Anatel interpôs Pedido de Suspensão da Segurança perante o TJRJ, sob o nº 
0058108-27.2017.8.19.0000, autuado em 10/10/2017, porém não constava nos autos, até 2/5/2018, maiores 

informações sobre o seu deslinde. 
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36. Ainda em face da referida decisão, proferida no bojo dos autos da Impugnação ao Crédito, a Anatel 
interpôs o Agravo de Instrumento 0057446-63.2017.8.19.0000, autuado em 6/10/2017 e distribuído para a 
Desembargadora Monica Maria Costa di Piero, da Oitava Câmara Civil do TJRJ, no qual foi exarada decisão 
monocrática, em 18/10/2017, no sentido de que aquele juízo não vislumbrava prejuízo na participação da 
autarquia na AGC e tampouco na deliberação do plano pela comunidade de credores, desde que, entre outras 
condições, as vigentes legislações correlatas à autarquia quanto à mediação e ao parcelamento de 

créditos fossem atendidas  (peça 13). 
37. Em 11/7/2017, a Anatel apresentou sua Objeção ao Plano de Recuperação Judicial ao Juízo da 7ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital, no bojo da Recuperação Judicial do Grupo Oi, reiterando todas as 
razões apresentadas na petição de Impugnação de Crédito apresentada em 9/6/2017, nos termos do art. 8º da 
Lei 11.101/2005, e requereu (peça 37, p. 133-171): 

a) a apreciação de sua petição de Objeção por aquele juízo previamente à convocação e à consequente 
realização da AGC, haja vista as apontadas ilegalidades constantes do Plano de Recuperação Judicial, 
conforme delineado, cabendo ao juízo, inclusive de ofício, exercer o devido controle de legalidade, 
declarando todas as nulidades encontradas, de modo que a assembleia discuta apenas questões meritórias de 

negociação; 
b) que seja garantida e efetivada a prerrogativa de intimação pessoal dos órgãos de representação 

judicial da Anatel, em todas as comunicações daqueles autos dirigidas à agência; 
c) que seja reconhecida a impossibilidade de inclusão dos créditos da Anatel no Plano de Recuperação 

Judicial, em razão (i) da incompetência do douto Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio 
de Janeiro para decidir sobre interesses de crédito de autarquia federal; (ii) do disposto no Código Tributário 
Nacional, na Lei 6.830/1980 e na Lei 11.101/2005, bem como na melhor doutrina e na jurisprudência 
consolidada do STJ, os quais demonstram que o plano de recuperação judicial é uma modalidade de 
renegociação exclusiva para credores privados, não havendo embasamento legal para considerar que créditos 
não tributários de autarquia federal estariam sujeitos à recuperação judicial, haja vista que a legislação 

ordinária confere a esses créditos, na recuperação judicial, os mesmos privilégios dos créditos tributários; 

d) que seja reconhecida e determinada, por consequência, a não participação da Anatel em eventual 
AGC que venha a ser convocada, uma vez que não há amparo na legislação e na jurisprudência para essa 
eventual participação, o que, inclusive, comprometerá sua validade e a segurança jurídica de sua realização; 

e 
e) que sejam reconhecidas todas as ilegalidades constantes do Plano de Recuperação Judicial 

delineadas na Objeção, com o reconhecimento de nulidade das respectivas cláusulas, especialmente: (i) 
ilegalidade da própria submissão da Anatel ao Plano de Recuperação Judicial, ou seja, da simples 
possibilidade do Plano de Recuperação Judicial produzir efeitos para a Anatel; (ii) ilegalidade do subitem 
4.3.2.8.1 da cláusula 4.3.2.8, que pretende impor mediação ou transação dos créditos da Anatel por meio de 
Plano de Recuperação Judicial no âmbito da Justiça Estadual, olvidando-se das limitações legais e das 
determinações do TCU; (iii) ilegalidade do subitem 4.3.2.8.2 da cláusula 4.3.2.8, ao pretender impor aos 
créditos públicos federais, titularizados pela Anatel, parcelamento com condições não previstas em lei; (iv) 
ilegalidade do subitem 4.3.2.8.3 da cláusula 4.3.2.8, ao pretender permitir que o Grupo Oi, mesmo na 
eventualidade de pactuação de algum acordo ou parcelamento, prossiga contestando judicialmente as multas 
administrativas da agência; e (v) ilegalidade do subitem 4.3.2.5.1 da cláusula 4.3.2.5, ao dispor de depósitos 

judiciais sem previsão legal. 
38. Na relação de créditos apresentada pelo administrador judicial, em 29/5/2017 (peça 1), a Anatel 
aparece com créditos quirografários de R$ 11.093.373.687,18, todavia sem haver um detalhamento a respeito 
de quais processos esses créditos se referem. Entretanto, se somarmos os créditos não tributários e os 
encargos informados pela Anatel, chega-se ao valor de R$ 11.100.942.790,37, muito próximo ao 
reconhecido pelo Grupo Oi como créditos devidos à agência reguladora e inseridos na proposta de plano de 
recuperação judicial. 

39. Posteriormente, em 29/8/2017, foi autuado no TJRJ o Agravo de Instrumento 0048971-
21.2017.8.19.0000, interposto pela PFE-Anatel contra omissão jurisdicional acerca dos pedidos formulados 
na Objeção ao Plano de Recuperação Judicial direcionada ao Juízo da 7ª Vara Empresarial, no bojo da 
Recuperação Judicial do grupo Oi, impugnando o item 5 da decisão de 25/7/2017, que se limita a cientificar 
o Administrador Judicial e a recuperanda acerca dos termos da objeção apresentada, bem como afirmar ser a 

AGC o âmbito de discussão sobre tais questões (peça 37, p. 60-61). 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 005.577/2018-7 

 

8 
 

40. O mencionado agravo de instrumento buscou, em sede de liminar, diante da AGC encontrar-se 
marcada para ocorrer nos dias 9/10/2017 e 23/10/2017, a concessão da tutela provisória recursal, até seu 
julgamento final, para suspender, quanto aos créditos da Anatel, qualquer deliberação acerca do Plano de 
Recuperação Judicial do Grupo Oi tendente a concretizar as ilegalidades apontadas no bojo da Objeção ao 
Plano de Recuperação Judicial e listadas no parágrafo Erro! Fonte de referência não encontrada. desta 

instrução (peça 12). 
41. No mérito do Agravo de Instrumento 0048971-21.2017.8.19.0000, o Desembargador Cezar Augusto 
Rodrigues Costa decidiu suspender, em 31/8/2017 (peça 12), em sede de antecipação de tutela provisória 

recursal, a aplicação dos seguintes subitens da cláusula 4.3.2.8 do Plano de Recuperação Judicial 
Consolidado das agravadas  (peça 31) até o julgamento de mérito recursal ou até que a respetiva redação se 
adeque à legislação aplicável ao parcelamento de débitos não tributários junto às autarquias federais 

destinado a empresas em recuperação judicial: 
a) subitem 4.3.2.8.1, que estabelece processo de mediação ou transação dos créditos da Anatel 

inscritos em Dívida Ativa da União, em observância ao disposto no art. 38, inciso I, da Lei 13.140/2015; e  

b) subitem 4.3.2.8.2, que estabelece parcelamento dos créditos públicos federais, titularizados 

pela Anatel, em condições diversas daquelas previstas em lei. 

42. Quanto às ações desta Corte, o ministro Bruno Dantas, mediante despacho, de 26/9/2017, nos autos do 
TC 033.612/2016-1, determinou a esta unidade técnica, entre outros, que ‘esclareça se o procedimento de  
mediação já foi encerrado e, em caso negativo, que proceda ao acompanhamento da mediação, noticiando 

qualquer indício de irregularidade que diga respeito às tratativas de negociação’. 
43. Em resposta à diligência, a autarquia informou que, no período compreendido entre 15/8/2017 e 
23/10/2017, não teria havido outra reunião de mediação nem convocação para uma nova, em que pese não 

ter sido formalmente encerrado aquele procedimento de mediação (peça 79, p. 3-5, do TC 033.612/2016-1). 
44. Já às vésperas da realização da AGC afeta ao Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi, prevista 
para ocorrer em 19/12/2017, esta unidade técnica buscou, mediante nova diligência, de 15/12/2017, 
confirmar se haviam sido realizadas outras reuniões de mediação desde as últimas informações 
encaminhadas, em 23/10/2017, bem como verificar se ainda eram consideradas outras medidas além das 
eventualmente adotadas pela Anatel, afetas à mediação, ou se a Anatel já considerava o referido processo de 

mediação encerrado (peça 81 do TC 033.612/2016-1). 
45. Em resposta, datada de 22/12/2017, foi esclarecido que, além de não ter avançado o processo de 
mediação entre as empresas do Grupo Oi e a Anatel, no âmbito do processo de recuperação judicial 
0203711-65.2016.8.19.0001, a AGC, realizada nos dias 19 e 20/12/2017, foi marcada pelo voto contrário da 
Anatel ao plano de recuperação proposto, levado a efeito mediante a Portaria-Anatel 1.762, de 19/12/2017, 

em razão de diversos óbices jurídicos já apontados (peças 2 a 6). 
46. Ademais, aquela AGC deliberou, em relação aos créditos da Anatel, forma de pagamento 
completamente dissonante das regras afetas a pagamentos de multas administrativas previstas na legislação 

de regência, como será mais adiante esclarecido. 
47. Segundo a Anatel, seu voto foi amparado na legislação vigente, que impede a submissão de créditos 
públicos à decisão assemblear tomada por credores privados e proíbe parcelamentos de créditos públicos 
com condições diversas das previstas em lei. Ademais, o voto da agência contrário ao plano também se 
lastreou nas decisões judiciais proferidas nos Agravos de Instrumento nºs 0057446-63.2017.8.19.0000 e 
0048971-21.2017.8.19.0000, citados, respectivamente, nos parágrafos Erro! Fonte de referência não 

encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada. desta instrução, expressos em determinar que a 
deliberação do plano na AGC, na parte relativa à Anatel, somente poderia ocorrer desde que as legislações 
correlatas à autarquia quanto à mediação e ao parcelamento de créditos fossem atendidas.  

48. Em seguida, o Juízo da Recuperação Judicial, por meio de decisão datada de 8/1/2018, concedeu a 
Recuperação Judicial e homologou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo Grupo Oi, a despeito 
da não observância tanto da legislação de regência afeta ao parcelamento dos créditos da Anatel quanto às 
decisões proferidas em sede dos Agravos de Instrumento nºs 0057446-63.2017.8.19.0000 e 0048971-
21.2017.8.19.0000, pelos Desembargadores da Oitava Câmara Civil do TJRJ, como será mais adiante 

detalhado (peça 42). 
49. Em decorrência, considerando não ter avançado o processo de mediação entre as empresas do Grupo 
Oi e a Anatel, no âmbito do processo de recuperação judicial 0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda 
considerando já ter sido realizada, no curso do citado processo, a AGC, nos dias 19 e 20/12/2017, concluiu-
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se encontrar-se encerrada a mediação entre as partes, razão pela qual foi proposto por esta unidade técnica o 
arquivamento do TC 033.612/2016-1, pendente de deliberação pelo gabinete do Ministro Relator daquele 

processo. 
50. Posteriormente, com o fim de acompanhar o deslinde dos créditos da Anatel representados pelas 
multas impostas pela autarquia federal à recuperanda OI S.A, atualmente ínsitos ao Plano de Recuperação 
Judicial já homologado (processo judicial 0203711-65.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara Empresarial da 
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro-RJ), e que alcançam o valor, atualizado até 23/4/2018, de 

R$ 12,90 bilhões, autuou-se o presente processo. 
51. No curso destes autos, mediante nova instrução, de 5/4/2018 (peça 22), foram propostas novas 
diligências, à Anatel e à PFE-Anatel, visando sanear uma série de lacunas de informações ainda presentes, 
bem como verificar, em suma, as providências em andamento ou a adotar a fim de resguardar o interesse 

público afeto aos créditos detidos pela Anatel junto ao Grupo Oi (peças 24 e 25). 

2.2 Histórico processual nas instâncias superiores  
52. Em 24/10/2016, foi autuado, mediante iniciativa do Grupo Oi, Conflito de Competência (CC) 
149.545/RJ, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), envolvendo o Juízo da 7.ª Vara Empresarial da Comarca 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, no qual se processa recuperação judicial, e os Juízos da 4ª, 6ª e 
12ª Varas Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, onde tramitam, respectivamente, as 
execuções fiscais nºs 0002313-08.2013.4.02.5101, 0058588-69.2016.4.02.5101 e 0000270-

98.2013.4.02.5101. 

53. Basicamente, a suscitante objetivava obstar, com pedido de liminar, a continuidade das citadas 
execuções fiscais, uma vez ter sido deferido pelo juízo estadual, em 29/6/2016, seu pedido de recuperação 
judicial, oportunidade em que também foi determinada a suspensão de todas as ações e execuções movidas 

contra a recuperanda. 
54. O Ministro Marco Buzzi, integrante da Quarta Turma da Segunda Seção do STJ (Especializada em 
Direito Privado), em decisão monocrática de 26/10/2016 (peça 30, p. 265-267), deferiu, liminarmente, 
apenas ‘o sobrestamento de eventuais atos executórios’ decorrentes daquelas execuções fiscais , 
consignando que a jurisprudência daquela Corte já se encontrava firmada no sentido de que os atos de 
execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a 
égide do Decreto-Lei 7.661/45 ou da Lei 11.101/05, devem ser realizados pelo juízo universal (AgRg no 
RCD no CC 134.598/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, 

DJe 06/04/2015). 

55. No entanto, a partir do posicionamento adotado pelo magistrado, restou claro que a jurisprudência 
daquela colenda Corte perfilha o entendimento de que o deferimento da recuperação judicial não 

suspende a execução fiscal, de acordo com o disposto no art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, cabendo a prática 
de todos os atos processuais, como ordem de citação e penhora, não sendo permitida, porém, a prática de 
atos de constrição do patrimônio da empresa recuperanda – como a apreensão e alienação de bens, que 
permanecem sujeitos ao juízo da recuperação – sob pena de frustrar o procedimento que objetiva devolver à 
sociedade comercial as condições para voltar a desempenhar suas atividades (AgRg no AgRg no CC 
81.922/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 
04/03/2016; EDcl no AgRg no CC 132.094/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014). 

56. Em decorrência, o Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal (DEPCONT) opôs 
embargos de declaração, em 18/11/2016 (peça 30, p. 290-301), alegando: 

a) Inexistir a prevenção, aludida pelo Grupo Oi, do Eminente Relator ou da Egrégia Segunda 
Seção para o julgamento do Conflito de Competência (CC), em vista do CC 147.939/RS, uma vez que: 

a.1) o CC 147.939/RS trata de conflito positivo de competência suscitado por pessoas físicas em 

defesa de direitos privados , envolvendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (agravo de 
Instrumento 0032236-44.2016.8.19.0000) e o Juízo da 18.ª Vara Cível de Porto Alegre/RS, onde tramita 
ação de cobrança ajuizada em face das sociedades comerciais recuperandas, tendo em vista o deferimento, 
pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de Janeiro, em 29/6/2016, do pedido de 
recuperação judicial das empresas do Grupo Oi e a determinação da suspensão do curso das ações executivas 

em face daquelas empresas, pelo prazo de 180 dias; 
a.2) o CC 147.939/RS sequer foi conhecido, uma vez que não restou configurado o conflito entre as 

decisões dos juízos suscitados, não havendo razão, ante a inexistência de qualquer julgamento de mérito no 
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conflito de competência definido como prevento, para determinar que aqueles autos definam a distribuição 

do conflito suscitado pelo Grupo Oi ao mesmo relator; 
a.3) o conflito alegado pelo Grupo Oi, além de tratar de matéria relativa à recuperação judicial, 

sobretudo veicula matéria de Direito Público, relativa às execuções fiscais de Dívida Ativa, promovidas 
por entes públicos, devendo, segundo determinado pelo art. 9°, §1°, incisos IX, X e XIV, do Regimento 
Interno do STJ, ser distribuído à 1ª Seção, conforme aponta a jurisprudência daquela Corte (REsp 
1488778/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 
30/05/2016; AgRg no AREsp 543.830/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015) 
b) Extrapolação de competência pelo juízo da recuperação judicial, ao determinar a suspensão das 

execuções fiscais da Anatel de forma genérica, sem indicar quais espécies de atos expropriatórios estariam 

vedados; 
c) Obscuridade do alcance da expressão ‘atos executórios’, tendo em vista estar consignado na  

referida decisão que a execução fiscal não é suspensa pela recuperação judicial, devendo seu 
prosseguimento, e eventuais embargos, se dar perante o juízo competente, ao qual caberão todos os atos 
processuais, inclusive a ordem de citação e penhora, razão pela qual não haveria o que modificar nas 

decisões dos Juízos Federais na origem; 
d) Necessidade de reafirmação da competência dos Juízos Federais para o processamento e 

julgamento das execuções fiscais em trâmite nas Varas de Execução Fiscal respectivas, nos termos do art. 6º, 
§ 7º, da Lei 11.101/2005, cabendo-lhes os atos executórios daí decorrentes, sobretudo a ordem de citação e 

penhora, possibilitando, inclusive, o julgamento de eventuais embargos das empresas recuperandas.  
57. O Ministro Marco Buzzi, do STJ, em decisão monocrática de 25/5/2017 (peça 35), no CC 149.545/RJ, 
rejeitou, preliminarmente, a incompetência daquela Seção Especializada para o julgamento do conflito 
levantado pelo Grupo Oi, amparado em decisão já adotada pela Corte Especial daquela Colenda Corte de que 
a Segunda Seção é competente para o julgamento do CC, consignando que não se discute naqueles autos a 
competência para processar e julgar cobrança de crédito fiscal, mas sim para decidir sobre o patrimônio de 
sociedade em recuperação judicial (CC 149.811/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 10/05/2017, DJe 16/05/2017; AgRg no CC 120.432/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no CC 123.474/DF, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012). 
58. Em continuidade, aquele magistrado reiterou o entendimento exarado na decisão liminar de reafirmar 
a competência do juízo da recuperação judicial para a prática de todos os atos de alienação ou constrição do 
patrimônio das recuperandas, em homenagem ao princípio da preservação da empresa, não sendo tais 
procedimentos permitidos no âmbito de execuções fiscais. Todavia, ratificou a jurisprudência daquela Corte 
de que estas não são suspensas por ocasião das recuperações judiciais. Em decorrência, conheceu do conflito 
para declarar a competência do Juízo de Direito da 7.ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ e, em 

conseguinte, julgou prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos pela Anatel (peça 35). 
59. Em decorrência da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do 
Estado do Rio de Janeiro/RJ, em 29/6/2016, quando da autorização do processamento da recuperação 
judicial do Grupo Oi, que confirmou a suspensão de todas as ações e execuções contra as recuperandas, o 
juízo federal da 6ª Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro suscitou o 
conflito positivo de competência CC 149.622/RJ, autuado em 27/10/2016, alegando que aquele juízo da 7ª 
Vara teria exacerbado sua competência ao intentar determinar a suspensão de execução fiscal, decisão esta 
que competiria exclusivamente ao Juízo Federal, consoante dispõe o artigo 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, em 

coerência sistêmica com os artigos 5º e 29 da Lei 6.830/1980. 
60. Diante da indefinição, ainda presente naquela Corte, a respeito da Seção, no STJ, que seria competente 
para apreciar Conflito de Competência entre o juízo da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial, o 
Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques suscitou, em 14/8/2017, Conflito de Competência, a fim de que 
aqueles autos fossem distribuídos à Corte Especial daquela Corte para exame e manifestação (peça 43). 
Seguem abaixo alguns excertos daquela decisão: 

Primeiro, a concessão da recuperação judicial não implica que o juízo da recuperação judicial tenha 

força atrativa em relação às execuções fiscais. 
Nesse contexto, o fato de serem distribuídas execuções fiscais e simultaneamente haver recuperação 
judicial em andamento não faz surgir conflito positivo de competência entre os respectivos juízos. No 
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caso do CC 120.432/SP (acima referido), o exame das informações prestadas pelos juízos 
supostamente em conflito demonstra que não havia sido imposta nenhuma medida constritiva no 
âmbito da execução fiscal. Nesse contexto, tecnicamente, não havia conflito de competência positivo, 
na forma alegada pelo particular (empresa em recuperação judicial). Isso porque, ‘iniciada a prestação 
jurisdicional pelos juízes competentes, de forma independente, autônoma e harmônica, devem 
prosseguir nas suas atividades jurisdicionais, sob pena de ser negada a prestação pedida, não se 
configurando o conflito positivo de competência’ (CC 17.058/RO, Rel. Ministro MILTON LUIZ 
PEREIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/1996, DJ 29/10/1996, p. 41562). 

Por outro lado, entendo que o estabelecimento de penhora, por si só, não é ato capaz de atrair para o 

juízo da recuperação judicial a execução fiscal. 
Com a efetivação da penhora, cabe ao devedor (executado), eventualmente, comunicar o ato ao juízo 
da recuperação judicial. Entendendo este que a penhora pode ensejar a inviabilidade do plano de 
recuperação judicial (por exemplo, houve penhora de ativos financeiros destinado ao pagamento de 
credores incluído no plano), fica evidenciada a existência de conflito de competência positivo. Em se 

tratando de incidente criado pelo juízo da recuperação judicial, entendo que a competência, no 

âmbito desta Corte, é da Segunda Seção. 

(...) 
Entretanto, hipoteticamente, é possível que o juízo da recuperação judicial entenda que a penhora 

efetivada não enseja prejuízo ao plano de recuperação judicial. 

Ressalte-se que, nos termos da Súmula 480/STJ, ‘o juízo da recuperação judicial não é competente 
para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa ’ 
Assim, se no âmbito da execução fiscal a penhora recai, por exemplo, sobre bem não abrangido pelo 
plano de recuperação judicial, não há falar nem sequer em competência do juízo da recuperação 

judicial. 
Por sua vez, caso a situação não esteja abrangida pelo disposto na Súmula 480/STJ, mas o juízo da 
recuperação judicial entenda que o ato de penhora, por si só, não é capaz de inviabilizar o plano, o fato 
de tramitarem simultaneamente execução fiscal e recuperação judicial, por si só, não significa a 

existência de conflito positivo de competência entre tais juízos. 
Nessa hipótese, admitir a existência de conflito de competência ou a necessidade de suspensão da  
execução fiscal, implica atribuir irrazoável prestígio ao crédito privado em detrimento do crédito 

fiscal. 
Em suma, faço tais considerações para demonstrar a necessidade de que a questão seja novamente 
enfrentada no âmbito desta Corte Especial, evidentemente num caso concreto que isso seja possível, 

para excluir da competência da Segunda Seção os casos em que a discussão restringe -se ao 
prosseguimento da execução fiscal (ainda que com penhora determinada), sem pronunciamento 

do juízo da recuperação judicial acerca da incompatibilidade da medida constritiva com o plano 

de recuperação judicial. Nessa hipótese, há apenas um incidente no âmbito da execução fiscal, 

que atrai a competência da Primeira Seção. 
Por outro lado, havendo pronunciamento do juízo da recuperação judicial (no sentido de que a penhora 
inviabiliza o plano de recuperação judicial), impõe-se reconhecer a existência de incidente no âmbito 

da recuperação judicial, o que atrai a competência da Segunda Seção (grifos e destaques no original). 
61. Em 2/6/2017, foi autuado, mediante iniciativa de uma das empresas do Grupo Oi, o CC 152.615/RJ, 
no STJ, envolvendo o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, 
no qual se processa recuperação judicial, e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ante o provimento 
dado ao Agravo de Instrumento 0012272-72.2016.4.02.0000, a fim de permitir o prosseguimento da 
execução fiscal nº 0108462-28.2013.4.02.5101, em trâmite no Juízo da 3.ª Vara Federal de Execução Fiscal 

do Rio de Janeiro/RJ. 
62. Em sede de cognição sumária, o Ministro Relator Marco Buzzi, em decisão monocrática de 23/6/2017, 
indeferiu o pedido de liminar apresentado, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, ao dar 
parcial provimento ao Agravo de Instrumento n.º 0012272-72.2016.4.02.0000, a fim de permitir o 
prosseguimento da execução fiscal n.º 0108462-28.2013.4.02.5101, determinou ‘que eventuais atos que 
comprometam o patrimônio do devedor ou excluam parte dele do processo de recuperação judicial sejam 
submetidos ao juízo do soerguimento’, ou seja, que não teria sido praticado qualquer ato constritivo em 
detrimento do patrimônio da empresa em recuperação judicial (peça 44, p. 1-2). Posteriormente, em 
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19/10/2017, o Ministro Relator Marco Buzzi declarou extinto o presente incidente, ante o pedido de 

desistência apresentado pela sociedade suscitante (peça 44, p.3). 
63. Apresentados tais esclarecimentos sobre os Conflitos de Competência suscitados perante o STJ, entre 
a decisão do juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ que 
confirmou, em 29/6/2016, a suspensão de todas as ações e execuções contra as recuperandas, e as execuções 
fiscais em curso relacionadas aos créditos da Anatel decorrentes das multas administrativas por ela aplicadas 

em desfavor das empresas do Grupo Oi, impende trazer à baila a Reclamação 34.545-RJ. 
64. A Anatel, mediante a citada Reclamação, autuada em 13/8/2017, com pedido de liminar, alegou que o 
juízo da recuperação judicial teria, ante a decisão proferida em 15/5/2017 (peça 37, p.38-43), descumprido o 
determinado pelo STJ na decisão do CC 149.545/RJ, tendo em vista que, ao deferir a prorrogação do stay 
period pelo prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC – valendo aquele que primeiro tiver o seu 

termo – manteve a suspensão das execuções fiscais. 
65. Em 17/8/2017, o Ministro Relator Marco Buzzi, ao apreciá-la, concluiu que a demanda da Anatel não 
poderia ser veiculada por meio de Reclamação, vindo assim a indeferi-la liminarmente, porquanto não 
configurada a hipótese de preservação da competência do STJ, uma vez que, por sua natureza excepcional, 
não poderia ser utilizada como indevido sucedâneo recursal, nos termos do art. 105, inciso I, alínea ‘f’, da 
CF, c/c o art. 187 do RISTJ (peça 37, p.44-48). Posteriormente, em decisão de 22/3/2018, terminou por 

negar, mediante os mesmos fundamentos, seguimento à Reclamação (peça 45). 
66. Por fim, foi autuada no STJ, em 26/9/2017, a Suspensão de Liminar e de Sentença 2305/RJ 
(2017/0251077-0), interposta pela Anatel, a fim de sobrestar a designação de AGC, marcada para os dias 
9/10/2017 (primeira convocação) e 23/10/2017 (segunda convocação), uma vez que nela se encontravam 

inclusos os créditos públicos da requerente. 
67. Em 29/9/2017, a Exma Ministra Presidente do STJ, Laurita Vaz, sem adentrar ao exame de mérito, 
entendeu que o pedido não seria cabível, uma vez que (i) o ato que causa a constrição ora questionada – 
inclusão das interessadas em lista de credores quirografários – não consubstancia cautela judicial cujos 
efeitos possam ser suspensos na presente via, por se tratar de ato administrativo; (ii) o feito em que 
posteriormente foi proferido provimento judicial – Incidente de Impugnação ao Crédito n.º 0142614-
30.2017.8.19.0001/RJ – foi ajuizado pela Fazenda Pública, e não contra ela; e (iii) a pretensão de ver 
reformado o indeferimento da tutela de urgência requerida pelo Poder Público constitui, na verdade, pedido 
recursal – formulação que não é adequada na via suspensiva, na qual se visa à obtenção de uma contracautela 

(peça 46, p. 1-8). 

3. Exame Técnico 

3.1 Esclarecimentos apresentados 

68. Em reposta às diligências realizadas junto à Anatel e à PFE-Anatel, citadas no parágrafo Erro! Fonte 
de referência não encontrada. desta instrução, a agência informou – a partir da decisão proferida pelo juiz, 
em 21/9/2017, nos autos da Impugnação ao Crédito 0142614-30.2017.8.19.0001/RJ, e a partir da lista de 
processos apresentado pelo Grupo Oi, em relação aos créditos da Anatel – que apenas integram o processo 
de recuperação judicial do Grupo Oi os créditos das multas administrativas, decorrentes dos respectivos 
processos administrativos punitivos que, em 20/6/2016 (data da interposição do pedido de recuperação 
judicial pelo Grupo Oi), já haviam sido objeto de decisão condenatória administrativa em primeira instância, 
incluindo nesse universo: multas pendentes de julgamento de recurso administrativo e as multas que já 
alcançaram trânsito em julgado administrativo, independentemente de terem sido inscritas ou não em Dívida 
Ativa, objeto ou não de execução fiscal (peça 28). 

69. Desta forma, os créditos da Anatel submetidos à recuperação judicial (multas) dividem-se, 
basicamente, em quatro grupos, de acordo com a fase processual em que se encontram: não constituídos, 
constituídos, inscritos em Dívida Ativa sem serem objeto de execução fiscal e, por último, aqueles que já se 
encontram em execução fiscal. Na tabela 2 abaixo encontram-se reproduzidos os valores associados a cada 

uma dessas situações, extraídos do Sigec, em 23/4/2018 (peça 28): 
Tabela 2: Créditos públicos não tributários (apenas as multas) do Grupo Oi que permanecem submetidos à 

recuperação judicial 

 Não inscritos em 
Dívida Ativa 

Inscritos em Dívida Ativa Saldo Devedor 

(em 23/4/2018) 

Encargos Legais Total (Saldo 
devedor + 

Encargos) Não execução Não execução Em execução 

Não 2.531.010.651,95 - - 2.531.010.651,98 - 2.531.010.651,98 
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Fonte: Informe-Anatel 50/2018/SEI/AFFO5/AFFO/SAF, anexo ao Ofício 34/2018/SEI/AUD-ANATEL, de 30/4/2018 (peça 28) 

70. Esclarecendo a tabela acima, a PFE-Anatel informou que compõem a linha ‘Não Constituídos’ os 
créditos referentes a processos administrativos nos quais foi aplicada sanção de multa, porém com recurso 
administrativo pendente de julgamento, ao passo que na linha ‘Constituído’ constam os processos 
administrativos que já alcançaram o trânsito em julgado administrativo, os quais podem estar inscritos ou 

não em Dívida Ativa e já serem ou não objeto de execução fiscal (peça 29). 
71. Quanto à aparente incoerência entre os dados da Tabela 2 acima – elaborada com o fim de atender à 
solicitação de informação desta unidade técnica e com dados atualizados até 23/4/2018, presente no Informe-
Anatel 50/2018/SEI/AFF05/AFFO/SAF, de 27/4/2018 (peça 28, p. 3-4) – com aqueles de tabelas anteriores, 
a exemplo da presente no Informe-Anatel 16/2016/SEI/AFFO/AFFO/SAF, de 10/10/2016 (peça 20, p. 5), a 
agência informou que houve apenas mudança de status em relação a grande parte dos créditos (de ‘não 
constituído’ para ‘constituído’ e de ‘constituído’ para ‘inscrito em Dívida Ativa’, por exemplo), em 
decorrência dos julgamentos de recursos administrativos do Grupo Oi e da inscrição em Dívida Ativa de 

créditos contra o mencionado Grupo, desde nov/2017. 
72. Em relação à coluna denominada ‘Encargos Legais’, trata daqueles decorrentes da inscrição dos 
créditos em Dívida Ativa e objeto de execução fiscal, tendo sido aplicados os percentuais de 10% para os 
créditos que já foram inscritos em Dívida Ativa, porém ainda não objeto de execução fiscal, e de 20% para 
créditos já objeto de execução fiscal, conforme preceitua o art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969, com as 
alterações introduzidas pelo art. 3º do Decreto-Lei 1.569/1977 e pelo art. 12 do Decreto-Lei 2.163/1984, 
aplicáveis à Anatel, conforme §1º do art. 37-A da Lei 10.522/2002 (peça 28). 

73. Pelo exposto, destacou a PFE-Anatel que estão excluídos do processo de recuperação judicial (i) os 
créditos tributários; (ii) as multas administrativas que vieram a ser constituídas após 20/6/2016 (ou seja, que 
tiveram decisão condenatória administrativa em primeira instância após a citada data); e, por fim, (iii) todos 
os demais créditos não tributários que não se confundem com os decorrentes de multas administrativas, tais 
como os créditos relativos a preços públicos. Em que pese os dados presentes na tabela 1, impende frisar a 

desatualização de tais valores a valor presente. 
74. Impende destacar que ainda persiste, no bojo do processo judicial de Impugnação ao Crédito 0142614-
30.2017.8.19.0001/RJ, controvérsia sobre a listagem dos processos administrativos punitivos que estariam de 
acordo com a decisão judicial proferida em 21/9/2017, uma vez que, em 20/6/2016, enquanto o Grupo Oi 
apresentou duas relações que somavam 1.168 processos e perfaziam o valor total, somadas multas e 
encargos, de R$ 11.430.484.366,68, a PFE-Anatel, manifestando-se naqueles mesmos autos, apresentou 
relação com 1.169 processos que somavam, multas e encargos, o valor total de R$ 11.778.270.957,28. Nesse 
aspecto, informou a PFE-Anatel que caberia ao Juízo da Recuperação proferir decisão que especificasse os 

processos que se encontravam, de fato, submetidos à recuperação judicial (peça 29, p. 5). 
75. No que diz respeito às providências já adotadas ou a adotar quanto ao resultado da AGC e à 
consequente homologação do plano de recuperação judicial do Grupo OI, a agência informou que ambos não 
alcançam à Anatel, nos termos do Parecer de Força Executória nº 00003/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU 
(peça 29, p. 104-126). Isso significa que, em relação aos Procedimentos de Apuração de Descumprimento de 
Obrigações (PADOs) instaurados em face do Grupo Oi, abrangidos pela recuperação judicial, a decisão 
daquele juízo não representa óbice ao prosseguimento e à conclusão dos referidos processos, com a 
consequente constituição definitiva do crédito, nem à adoção das medidas administrativas necessárias à 
cobrança após a mencionada constituição, como a inscrição em Dívida Ativa e o ajuizamento de execução 

fiscal (peça 29, p. 110 e 123). 
76. Em outras palavras, a PFE-Anatel informou que a decisão tomada no processo de recuperação judicial 
do Grupo Oi não alterou a rotina dos seus procedimentos internos, uma vez que vem adotando todas as 
medidas ordinárias voltadas ao andamento e à conclusão dos Pados, em consonância com a Lei Geral de 
Telecomunicações e com o Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da Anatel. E, quando da 
ocorrência do trânsito em julgado das multas aplicadas, são providenciadas as ações necessárias para 
cobrança do respectivo crédito, tais como a notificação, a inscrição no Cadin, assim como o envio à 

Procuradoria Federal para fins de inscrição em Dívida Ativa e ajuizamento da execução fiscal. 

constituídos 

Constituídos 1.572.921.432,77 131.567.923,69 7.212.702.538,67 8.917.191.898,13 1.455.697.300,10 10.372.889.198,23 

Total Geral 4.103.932.087,75 131.567.923,69 7.212.702.538,67 11.448.202.550,11 1.455.697.300,10 12.903.899.850,21 
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77. No que diz respeito ao andamento de todas as ações judiciais impetradas em favor da Anatel 
relacionadas ao processo de recuperação judicial do Grupo Oi, a PFE-Anatel encaminhou a relação dos 

processos, acompanhados da descrição sucinta dos seus objetos e da fase em que se encontram: 
Quadro 1: Relação dos processos impetrados em favor da Anatel relacionados à recuperação judicial do 

Grupo Oi 
O BJETO  NUMERAÇÃO  AUTUAÇÃO PRO CESSO  

O RIGINÁRIO  

Ó RGÃO  

JULGADOR 

JUIZ / 

RELATO R 

DESCRIÇÃO  FASE 

PRO CESSO S NA 7ª VARA 

Recuperação 
Judicial 

0203711-
65.2016.8.19.0001 

20/6/2016 O próprio - Fernando 
Cesar Ferreira 
Viana 

Processo de Rec. 
Jud. da Oi 

Plano de 
Recuperação 
Homologado 

Impugnação à 
Lista de 

Credores 

0142614-
30.2017.8.19.0001 

9/6/2017 Distribuído por 
dependência ao 

Processo 0203711-
65.2016.8.19.0001/RJ 

- Fernando 
Cesar Ferreira 

Viana 

Discussão sobre 
inclusão dos 

créditos da 
Anatel na Rec. 
Jud. 

Decisão de 
inclusão dos 

créditos não 
tributários da 
Anatel no Plano 
de Rec. Jud. 

PRO CESSO S NO  TJ-RJ 

Agravo de 

Instrumento 

0051608-

76.2016.8.19.0000 

4/10/2016 0203711-

65.2016.8.19.0001 

8ª Câmara 

Civil 

Des. Monica 

Maria Costa di 
Piero 

Apólices de 

Seguros 
apresentados 
para 

compromisso de 
abrangência do 
SMP levantadas 
por 

determinação 
judicial 

Acórdão 

publicado com 
derrota da 
Anatel. Prazo 

para apresentar 
REsp e RE 

Agravo de 

Instrumento 

0053341-

77.2016.8.19.0000 

13/10/2016 0203711-

65.2016.8.19.0001 

8ª Câmara 

Civil 

Des. Cezar 

Augusto 
Rodrigues 
Costa 

Acórdão agravo 

interno com 
derrota da 
Anatel. 

Aguarda-se 
julgamento do 
AI 

Agravo de 

Instrumento 

0064182-

97.2017.8.19.0000 

08/11/2017 0203711-

65.2016.8.19.0001 

8ª Câmara 

Civil 

Des. Monica 

Maria Costa di 
Piero 

Acórdão 

publicado com 
derrota da 
Anatel. Prazo 

para apresentar 
REsp e RE 

Agravo de 

Instrumento 

0058613-

52.2016.8.19.0000 

9/11/2016 0203711-

65.2016.8.19.0001 

8ª Câmara 

Civil 

Des. Cezar 

Augusto 
Rodrigues 
Costa 

Trânsito em 

julgado com 
derrota da 
Anatel 

Agravo de 
Instrumento 

0001115-
61.2017.8.19.0000 

19/1/2017 0203711-
65.2016.8.19.0001 

8ª Câmara 
Civil 

Des. Monica 
Maria Costa di 
Piero 

Decisão 
monocrática de 
liminar contrária 

à Anatel. 
Apresentado 
Agravo Interno. 

Agravo de 
Instrumento 

0043065-
84.2016.8.19.0000 

23/8/2016 0203711-
65.2016.8.19.0001 

8ª Câmara 
Civil 

Des. Monica 
Maria Costa di 
Piero 

Deferimento da 
Rec. Judicial 

Acórdão Al 
publicado com 
derrota da 

Anatel. 
Apresentado 
REsp e RE 

Agravo de 

Instrumento 

0060963-

13.2016.8.19.0000 

23/11/2016 0203711-

65.2016.8.19.0001 

8ª Câmara 

Civil 

Des. Monica 

Maria Costa di 
Piero 

Instauração de 

Mediação de 
Créditos 

Decisão 

monocrática de 
liminar contrária 

à Anatel. 
Concluso para 
julgamento. 

Agravo de 

Instrumento 

0037939-

19.2017.8.19.0000 

13/7/2017 0203711-

65.2016.8.19.0001 

8ª Câmara 

Civil 

Des. Monica 

Maria Costa di 
Piero 

Prorrogação do 

‘Stay Period’ 

Decisão 

monocrática de 
liminar contrária 

à Anatel. 
Concluso para 
julgamento. 

Agravo de 

Instrumento 

0048971-

21.2017.8.19.0000 

29/8/2017 0203711-

65.2016.8.19.0001 

8ª Câmara 

Civil 

Des. Monica 

Maria Costa di 
Piero 

Omissão de 

Análise de 
Objeção ao 
Plano 

Concessão de 

efeito 
suspensivo a 
favor da Anatel. 

Concluso para 
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julgamento. 

Agravo de 

Instrumento 

0050300-

68.2017.8.19.0000 

4/9/2017 0203711-

65.2016.8.19.0001 

Presidência 

(posterior 
remessa à 
OE - 

Secretaria 
do Tribunal 
Pleno e 

Órgão 
Especial) 

Presidente 

Des. Milton 
Fernandes de 
Souza 

Decisão que 

designa AGC 
sem analisar a 
impugnação 

Decisão 

presidente não 
conhece SLAT. 
Adr. Instr. 

Apresentado. 
Concluso ao 
Presidente do 

TJRJ para 
Despacho/Decis
ão  

Agravo de 

Instrumento 

0055283-

13.2017.8.19.0000 

27/9/2017 0203711-

65.2016.8.19.0001 

8ª Câmara 

Civil 

Des. Monica 

Maria Costa di 
Piero 

Decisão que 

designa AGC 
sem analisar a 
impugnação 

Decisão 

monocrática de 
liminar contrária 
à Anatel. 

Concluso para 
julgamento. 

Agravo de 

Instrumento 

0057446-

63.2017.8.19.0000 

06/10/2017 0142614-

30.2017.8.19.0001 

8ª Câmara 

Civil 

Des. Monica 

Maria Costa di 
Piero 

Impugnação à 

Lista de 
Credores 

Concessão de 

efeito 
suspensivo a 
favor da Anatel. 

Concluso para 
julgamento. 

Agravo de 

Instrumento 

0058108-

27.2017.8.19.0000 

10/10/2017 0142614-

30.2017.8.19.0001 

Presidência 

(posterior 
remessa à 
OE - 

Secretaria 
do Tribunal 
Pleno e 
Órgão 

Especial) 

Presidente 

Des. Milton 
Fernandes de 
Souza 

Impugnação à 

Lista de 
Credores 

Decisão 

presidente não 
conhece SLAT. 
Adr. Instr. 

Apresentado. 
Concluso ao 
Presidente do 
TJRJ para 

Despacho/Decis
ão  

Agravo de 

Instrumento 

0010168-

32.2018.8.19.0000 

02/03/2018 0203711-

65.2016.8.19.0001 

8ª Câmara 

Civil 

Des. Monica 

Maria Costa di 
Piero 

Homologação do 

Plano 

Decisão 

monocrática de 
liminar contrária 
à Anatel. 

Apresentado 
Agravo Interno. 

PROCESSOS NO STJ 

Conflito de 
Competência 

149.622 – Mauro 
Campbell 

27/10/2016   Ministro 
Mauro 

Campbell 
Marques 

Definição sobre 
a Seção do STJ 

competente para 
apreciar CC 
entre o juízo da 
execução fiscal e 

o juízo da 
recuperação 
judicial 

Decisão 
monocrática de 

14/8/2017 que 
suscita conflito 
entre as Seções 
do STJ 

Suspensão da 

Segurança 

SLS nº 2305/RJ – 

N.Único: 0251077-
17.2017.3.00.0000 

26/9/2017 0203711-

65.2016.8.19.0001 

Presidência Presidente 

Ministra 
Laurita Vaz 

Decisão que 

designa AGC 
sem analisar a 

impugnação 

Trânsito em 

julgado com 
derrota da 

Anatel 

Conflito de 
Competência 

149.545 – Marco 
Buzzi 

24/10/2016 0203711-
65.2016.8.19.0001 

Quarta 
Turma da 

Segunda 
Seção 

Ministro 
Marco Buzzi 

As EFs da 
Anatel 

prosseguem no 
juízo da Vara de 
Execução Fiscal, 
exceto atos de 

constrição que 
deverão se 
submeter ao 

juízo da 
recuperação 

Decisão 
contrária à 

Anatel. Agr. 
Instr. Concluso 
para julgamento. 

Conflito de 

Competência 

152.615 – Marco 

Buzzi 

2/6/2017  Quarta 

Turma da 
Segunda 

Seção 

Ministro 

Marco Buzzi 

Decisão que 

indefere o 
pedido de 

liminar da Oi 
por ausência de 
constrição. 
Pedido de 

desistência da 
Oi homologado. 

Reclamação 34.545 – Marco 

Buzzi 

13/8/2017 0203711-

65.2016.8.19.0001 

Quarta 

Turma da 
Segunda 
Seção 

Ministro 

Marco Buzzi 

Suspensão das 

EF, ante a 
prorrogação do 
stayperiod por 

180 dias úteis 
adicionais, em 

Indeferido o 

pedido, 
concluindo que 
a demanda da 

Anatel não 
poderia ser 
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descumprimento 
da decisão do 

STJ no CC 
149.545/RJ 

veiculada por 
meio de 

Reclamação. 

Fonte: Ofício 00003/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU, de 30/4/2018 (peça 29) 

78. Saneando algumas das lacunas de informações apontadas no histórico desta instrução (§ Erro! Fonte 

de referência não encontrada.), o Pedido de Suspensão da Segurança nº 0058108-27.2017.8.19.0000 (peça 

29, p. 10-62), apresentado pela Anatel perante o TJRJ, em 10/10/2017, tinha como objetivo: 
a) excluir os créditos titularizados pela ANATEL de quaisquer atos ou deliberações a serem realizadas 
no âmbito da Assembleia-Geral de Credores da recuperação judicial do Grupo Oi (Processo nº 
020371165.2016.8.19.0001/RJ, em trâmite no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do 
Estado do Rio de Janeiro), seja nas datas já designadas (23 de outubro e 27 de novembro de 2017), 
seja em quaisquer outras datas que eventualmente venha a ser designadas; 

b) reconhecer a impossibilidade de participação da ANATEL na Assembleia-Geral de Credores da 
recuperação judicial do Grupo Oi (Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001/RJ, em trâmite no Juízo 
da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro), seja nas datas já 
designadas (23 de outubro e 27 de novembro de 2017), seja em quaisquer outras datas que 

eventualmente venha a ser designadas; 
c) reconhecer a impossibilidade de quaisquer atos ou deliberações da Assembleia-Geral de Credores 
da recuperação judicial do Grupo Oi (Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001/RJ, em trâmite no 
Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro), seja nas datas já 
designadas (23 de outubro e 27 de novembro de 2017), seja em quaisquer outras datas que 

eventualmente venha a ser designadas, virem a produzir efeitos para a ANATEL; 
d) reconhecer a não sujeição da ANATEL e de seus créditos à recuperação judicial do Grupo Oi 
(Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001/RJ, em trâmite no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca 

da Capital do Estado do Rio de Janeiro). 
79. Em decisão monocrática, datada de 24/10/2017, o Presidente do TJRJ indeferiu a referida Suspensão 
da Segurança, sob o argumento de ausência de previsão legal, na espécie, para atacar decisão interlocutória 
que, no presente caso, classificou o crédito como quirografário, passível, no entanto, de impugnação pelo 
meio processual próprio (peça 47). 

80. Em consequência, a PFE-Anatel interpôs Agravo Interno, em 7/11/2017, mediante o qual sustentou a 
possibilidade do manejo da suspensão de segurança na hipótese. Contudo, até o presente momento, não 
houve manifestação do órgão colegiado sobre esse Agravo Interno, encontrando-se o processo atualmente 

concluso ao Presidente do TJ-RJ. 
81. Merece ainda destaque a decisão monocrática adotada pelo desembargador nos autos do Agravo de 
Instrumento n. 0057446-63.2017.8.19.0000, interposto pela Anatel em face da decisão proferida pelo juiz de 

primeiro grau, em 21/9/2017, nos autos da Impugnação ao Crédito 0142614-30.2017.8.19.0001/RJ (peça 13). 
82. Especificamente, a mencionada decisão, datada de 18/10/2017, deferiu parcialmente a antecipação da 
tutela recursal, tão somente, para determinar que os eventuais créditos tributários  da Anatel sejam 
excluídos da recuperação judicial, assim como os encargos legais provenientes de sua cobrança e as 

respectivas multas punitivas por infrações tributárias. 
83. Em consequência, a decisão em tela manteve a submissão dos créditos não tributários da Anatel, bem 
como os encargos legais provenientes de sua cobrança e as multas moratórias de qualquer natureza, no 
âmbito da recuperação judicial do Grupo Oi. Em contrapartida, impôs  – em decisão plenamente vigente 
quando da realização da AGC, em 19/12/2017 e até a presente data – a observância por todos os 

participantes das vigentes legislações correlatas à autarquia quanto à mediação e ao parcelamento de 
créditos públicos , conforme já havia decidido em sede de antecipação de tutela provisória recursal no 
Agravo de Instrumento n. 0048971-21.2017.8.19.0000 (peça 12). 

84. Neste aspecto, pontuou a PFE-Anatel que, em 18/12/2017, ou seja, no dia anterior à realização da 
AGC, protocolou petições nos autos da recuperação judicial e nos Agravos de Instrumento nºs 0057446-
63.2017.8.19.0000 e 004897121.2017.8.19.0000, inclusive enviando ofício ao Administrador Judicial 
informando, à luz do teor do Plano de Recuperação Judicial apresentado, o descumprimento dessas decisões 
judiciais que se avizinhava, pois o Plano proposto e aprovado criou regras de pagamento dos créditos da 

multas administrativas da Oi completamente dissonantes da legislação de regência (peças 2 e 3).  
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85. Nesta toada, prosseguiu a PFE-Anatel informando que, ante as apontadas ilegalidades presentes no 
Plano de Recuperação Judicial aprovado em AGC e homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, interpôs agravo de instrumento, tombado sob o nº 

0010168-32.2018.8.19.0000, autuado em 2/3/2018 (peça 48). 
86. Em sede de tutela antecipada recursal, a Desembargadora Relatora monocraticamente entendeu, em 
13/3/2018, por negar o efeito suspensivo requerido no referido recurso (peça 41). Diante dessa nova 

negativa, a PFE-Anatel apresentou Agravo Interno, ainda pendente de julgamento. 
87. Também registrou aquela Procuradoria que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro opinou, 
antes da homologação do plano, pela invalidade das cláusulas que instituíam parcelamento não previsto em 
lei para os créditos da Anatel e que, após a homologação, aquele Parquet apresentou recurso, pendente de 
julgamento, deduzindo sua argumentação nesse sentido e requerendo a nulidade de tais cláusulas (Agravo de 

Instrumento nº 0004105-88.2018.8.19.0000). 
88. Havendo decisão judicial que comine alguma obrigação à Anatel, coube a PFE-Anatel, segundo 
informou, elaborar Parecer de Força Executória para explanar ao Administrador os contornos dessa decisão 
judicial. Nessa senda, elaborou-se o Parecer de Força Executória nº 00003/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU 
para analisar a eficácia da decisão do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro que homologou o Plano de Recuperação Judicial (peça 29, p. 104-126). 
89. Nesse Parecer de Força Executória, a PFE-Anatel entendeu, com base em diversas decisões judiciais 
proferidas, entre outros, no bojo dos Agravos de Instrumento nºs 0048971-21.2017.8.19.0000 e 0057446-
63.2017.8.19.0000, além das proferidas por juízes federais, no bojo de processos de execuções fiscais, que a 
concessão da recuperação judicial não impede o prosseguimento e a constituição de créditos contra o Grupo 
OI, nem a adoção dos atos de cobrança ordinariamente realizados pela agência, tais como notificação e 
inscrição no Cadin e encaminhamento de processos para inscrição em Dívida Ativa e ajuizamento de 

execução fiscal, nos termos do Decreto 9.197/2017. 
90. Quanto aos demais processos instaurados, aquela procuradoria procurou salientar que todos os meios 
inerentes à defesa dos interesses do Poder Público, seja quanto à cobrança dos créditos públicos, seja quanto 
à tutela das competências da agência em matéria regulatória, disponíveis para atuação por parte daquela 
procuradoria, têm sido utilizados incessantemente, de modo a provocar os diversos órgãos do Poder 
Judiciário para que deliberem, conforme suas respectivas competências, sobre as situações de ilegalidade 

ocorridas nos processos judiciais mencionados acima. 
91. Mais especificamente, a PFE-Anatel adotou as seguintes práticas após a homologação do Plano de 
Recuperação: (i) interposição de recurso de agravo de instrumento, (ii) elaboração de Parecer de Força 
Executória e (iii) elaboração de minutas de petição para atuação da PRF-2 nas execuções fiscais, 

demonstrando a impossibilidade de créditos de multas da Anatel serem submetidas à recuperação judicial.  
92. No entanto, registrou aquela procuradoria que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, 
posteriormente à concessão da recuperação judicial, a suspensão de todos os processos que tratem da 
‘Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 
execução fiscal’ (Tema Repetitivo nº 987/STJ), a fim de que esse tema fosse analisado no bojo de Recursos 
Especiais nºs 1.694.261, 1.694.316 e 1.712.484, representativos da controvérsia. Em razão dessa 
determinação, alguns juízes federais têm determinado a suspensão de execuções fiscais da Anatel contra o 

Grupo Oi. 

93. Por todo o exposto até o momento, o teor das decisões proferidas pelo juízo da recuperação judicial 
(peça 30, p. 208-237), pela Oitava Câmara Cível do TJ/RJ (peça 38) e pelos administradores judiciais (peça 
37, p.97-129), bem assim o das impugnações realizadas pela PFE-Anatel, deixa claro que o cerne da questão, 
afeto à controvérsia instaurada a partir da inclusão dos créditos da agência reguladora no concurso de 
credores, é se a natureza destes créditos permite ou não sua negociação pelo órgão/entidade público credor, 

em pé de igualdade, com os demais credores privados quirografários, no âmbito de uma recuperação judicial.  
94. Lançar luz sobre a referida controvérsia é de extrema relevância não apenas para o deslinde do maior 
pedido de recuperação judicial já ajuizado no país, mas também pela sua potencial repercussão sobre todos 
os processos de recuperação judicial abertos, ou na iminência de o serem, cujas recuperandas possuam 
débitos junto a órgãos/entidades da Administração Pública. Dessa forma, caso venha a prevalecer a tese 
sustentada pelo juízo universal, pelo TJ/RJ e pelos administradores judiciais no processo em curso na 7ª Vara 
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, serão relevantes os riscos sistêmicos decorrentes desse 

precedente sobre o erário, em todas as esferas de governo. 
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95. Diante da gravidade do tema e considerando as competências e a jurisdição desta Corte no caso, 
reafirmadas no Acórdão 1.790/2017-TCU-Plenário, pretende-se, por meio desta instrução, fornecer 
elementos úteis à defesa do interesse e do erário públicos na recuperação judicial. Assim, nos próximos itens 
é desenvolvida análise por meio da qual se busca demonstrar a natureza dos créditos da Anatel na 

recuperação judicial da Oi e os limites para tratá-los nesse processo. 

3.2 Da impossibilidade de inclusão de créditos públicos tributários e não tributários no âmbito de 

recuperação judicial 
96. Como já exposto, na proposta do plano de recuperação apresentado pelas recuperandas, em 5/9/2016 
(peça 31), não apenas foram incluídos os créditos públicos não tributários da Anatel junto àquelas empresas, 
decorrentes das multas administrativas por ela aplicadas, como também o foram na condição de 

quirografários. 

97. Segundo Nadialice Francischini e Jorge Caram Sabbag Neto: 
Créditos quirografários  são aqueles que decorrem somente do simples encontro de vontade entre as 
partes, tendo como garantia a simples promessa do devedor de que, no vencimento, vai adimplir a 
obrigação. E se diferencia basicamente do crédito real, que tem um bem em garantia para o caso de 
inadimplência (disponível em http://revistadireito.com/decifrando-o-credito-quirografario/ e em 

https://jus.com.br/artigos/48717/credito-quirografario-e-a-recuperacao-judicial) 
98. No entanto, as multas administrativas aplicadas pela Anatel derivam do poder de polícia do Estado e 

encontram amparo no art. 78 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), que assim dispõe: 
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 

disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente  à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina 
da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concess ão ou 

autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 

individuais ou coletivos.  
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo 

órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se 

de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.  
99. O arcabouço jurídico para a atuação da Anatel completa-se com os ditames da Lei 9.472/1997 – Lei 
Geral de Telecomunicações (LGT), em parte transcritos a seguir, e o Regulamento de Aplicação de Sanções 

Administrativas, aprovado pela Resolução-Anatel 589/2012:  

Lei 9.472/1997: 
Art. 82. O descumprimento das obrigações relacionadas à universalização e à continuidade ensejará a 

aplicação de sanções de multa, caducidade ou decretação de intervenção, conforme o caso. 

(...) 

Art. 173. A infração desta Lei ou das demais normas aplicáveis, bem como a inobservância dos 
deveres decorrentes dos contratos de concessão ou dos atos de permissão, autorização de serviço ou 
autorização de uso de radiofrequência, sujeitará os infratores às seguintes sanções, aplicáveis pela 

Agência, sem prejuízo das de natureza civil e penal: (Vide Lei nº 11.974, de 2009) 

(...) 

II - multa; 
100. Desta sorte, resta claro que as multas administrativas, com natureza não tributária, que decorrem do 
poder de polícia do Estado, não poderiam ser classificadas como créditos quirografários, pois não são fruto 
da autonomia de vontade das partes. A multa administrativa possui caráter sancionatório, impositivo, 
decorrente do poder de polícia e império do Estado, jamais negocial, que tem como pressuposto igualdade de 

posição e discricionariedade dos negociadores. 

101. Pelo exposto, ao combinar os dispositivos legais citados acima com o disposto no art. 39, § 2º, da 
Lei 4.320/1964, alcança-se a primeira conclusão, no sentido de restar incontroverso que as multas 

administrativas aplicadas pela Anatel compõem o rol dos créditos públicos não tributários devidos à 

Fazenda Pública e podem ser inscritos como Dívida Ativa: 
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados 

como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.  

(...)  
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§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação 
legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias , 

(...)  
102. Corroborando o entendimento acima, registra-se posicionamento doutrinário no qual se restringe o 

conceito de Dívida Ativa: 
‘Assim, nem todo o crédito da Fazenda Pública pode ser inscrito em Dívida Ativa. Apenas aquele 
decorrente do poder de império, exercido na modalidade de poder de polícia ou de outra atividade 
legalmente conferida à autoridade de direito público, enquanto atividade típica e própria da entidade 
de direito público, ainda que outros créditos possam ser considerados no conceito amplo de receita 
pública. Destarte a origem do crédito, se não decorrente do poder de império, deverá ser ato ou 
contrato administrativo típico, sendo que outros créditos regem-se pelas normas comuns de 
responsabilidade civil disciplinada pelo direito privado. Estão excluídos do conceito, por exemplo, os 
créditos decorrentes de dano ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público ou os créditos cedidos 
por outros entes que hajam sido originários de atos ou contratos privados.’ (PAULSEN, Leandro; 
ÁVILA, René Bergman; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário – Processo 
Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência, 6ª ed. rev. atual. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 159). 
103. Da mesma forma, a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980) estabelece que se aplica às multas 
administrativas, nos termos do art. 4º, § 4º, o princípio de preferência sobre demais créditos (art. 186 do 

CTN) e as regras de proteção ao crédito público (arts. 188 a 192 do CTN): 

Lei 6.830/1980 

Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra: 

(...) 
§ 4º - Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos 

artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.  
Lei 5.172/1966 (CTN) 

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de 
sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de 

trabalho. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) 

Parágrafo único. Na falência: (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) 
I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de 
restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem 
gravado; (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) 

II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da 

legislação do trabalho; e (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) 

III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) 

(...) 
Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso 

do processo de falência. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) 
§ 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando 
reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos, se a massa não puder efetuar a 
garantia da instância por outra forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, o 

representante da Fazenda Pública interessada. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata. 
Art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento, 
ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do de cujus ou 

de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. 
Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no § 1º do artigo 

anterior. 
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Art. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou 
vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, 

exigíveis no decurso da liquidação. 
Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. (Redação 

dada pela Lcp nº 118, de 2005) 
Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação 

de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.  (Incluído pela Lcp nº 

118, de 2005) 
Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da 

quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. 
104. Assim, resta claro e incontroverso que o art. 4º, § 4º, da Lei 6.830/1980 estende expressamente aos 
créditos públicos não tributários já inscritos em Dívida Ativa a mesma garantia com que contam os créditos 
tributários, afeta à necessidade de quitação previamente à concessão da recuperação judicial, nos termos do 

art. 191-A da Lei 5.172/1966 (CTN). 
105. Ademais, mesmo os valores devidos pelo Grupo Oi à Anatel por força de multas administrativas a ele 
imputadas e ainda não incluídas na Dívida Ativa possuem natureza de crédito público não tributário, devido 
à Fazenda Pública Federal e, portanto, sujeitam-se às regras de direito público que regem a sua autuação, 
cobrança e arrecadação, conforme previsto no art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964 (reproduzidos acima), c/c o art. 

2º, caput e §2º, da Lei 6.830/1980. 

Lei 6.830/1980 
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não 

tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas 
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º [União, 
estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias ], será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. 
§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, 

abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.  

(...) 

§ 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.  
106. Impende ainda trazer à baila que tanto o art. 4°, §1º, quanto o art. 31 da LEF preveem expressamente 
outras garantias adicionais à proteção dos créditos públicos, no curso de concordatas, independentemente da 
natureza tributária ou não tributária, alcançando o primeiro os créditos públicos, independentemente de se 
encontrarem ou não inscritos em Dívida Ativa, e o segundo voltado aos já inscritos, reproduzidos abaixo, in 

litteris: 
Art. 4°, §1º - Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante 
e o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou 
concurso de credores, se, antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública, alienarem ou derem 

em garantia quaisquer dos bens administrados, respondem, solidariamente, pelo valor desses 

bens. 

(...) 
Art. 31 - Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de 
credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da Dívida 

Ativa ou a concordância da Fazenda Pública.  

107. Neste ponto, insta esclarecer que, de acordo com Mauro Rodrigues Penteado, ‘tanto a recuperação 
judicial, quanto a extrajudicial, constituem sucedâneos da concordata’ (in Comentários à Lei de Recuperação 
de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005, coordenação de Francisco Satiro de Souza Junior e Antônio Sérgio 
A. de Moraes Pitombo, p. 84). A diferença entre os institutos estaria no fato de que a concessão pelo juiz da 
recuperação pressupõe a aprovação dos credores, seja pela ausência de objeções ao plano seja pela aprovação 

da assembleia-geral de credores. 
108. Corroborando o entendimento acima, o STJ já manifestou o entendimento de que a Recuperação 
Judicial veio a substituir a antiga Concordata, uma vez que se constitui modalidade de renegociação 
exclusivamente dos débitos perante credores privados, conforme pode ser verificado nos julgados dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm
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Agravos Regimentais (AgRg) interpostos no curso do EAREsp 543.830/PE e CC 112.646/DF, logo à frente 

expostos. 
109. E se ainda não bastassem as garantias conferidas pela LEF aos créditos públicos tributários e não 
tributários, seu art. 5º afasta expressamente aqueles já inscritos em Dívida Ativa do litígio resultante da 

recuperação judicial: 
Art. 5º - A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui 

a de qualquer outro Juízo, inclusive  o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou 

do inventário.  
110. Em favor dos créditos públicos, independentemente de terem ou não natureza tributária, e com fulcro 

no art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, a doutrina informa: 
Portanto, as execuções fiscais não se suspendem pelo deferimento do processamento da recuperação, 
assim como também não se suspendem pela concessão da recuperação judicial, com a homologação 
do plano de recuperação, uma vez que, como já dito, os créditos da Fazenda Pública não se 

submetem aos efeitos do plano. A esse respeito, é pacífica a jurisprudência do STJ. (Marcílio da 
Silva Ferreira Filho e Rodrigo Medeiros de Lima; in Execução Fiscal – Teoria, prática e atuação 

fazendária, Editora Fórum, 2015, p.292) 
111. Pelo exposto, a partir dos dados presentes na tabela 1 e das considerações presentes nos parágrafos 
Erro! Fonte de referência não encontrada. a Erro! Fonte de referência não encontrada. desta instrução, 
é possível afirmar, no caso concreto, à luz dos dispositivos legais acima mencionados, em especial o art. 4º, § 
4º, da Lei 6.830/1980, c/c o art. 191-A da Lei 5.172/1966, que (i) as multas administrativas aplicadas pela 
Anatel ao Grupo Oi, decorrentes do seu poder de polícia, que já se encontravam inscritas em Dívida Ativa, 
em 29/6/2016, da ordem de R$ 5,4 bilhões, não poderiam ser incluídas na recuperação judicial do Grupo Oi; 
e (ii) a ausência de comprovação de quitação de todos os tributos já exigíveis e dos créditos públicos não 
tributários já inscritos em Dívida Ativa, quando da concessão da recuperação judicial do Grupo Oi, em 

29/6/2016, permitiria tanto a proposição quanto o regular prosseguimento das respectivas execuções fiscais.  
112. Ademais, mesmo as multas administrativas que ainda não se encontravam inscritas em Dívida Ativa, 
mas que já haviam sido regularmente aplicadas pela autoridade competente, da ordem de R$ 4,6 bilhões, 
ainda que passíveis de recurso, tanto não poderiam ter sido incluídas na recuperação judicial do Grupo Oi 
quanto a concessão daquela recuperação, em 29/6/2016, não impediria a posterior inscrição em Dívida Ativa 
e consequente execução fiscal, haja vista o disposto no art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964, c/c o art. 2º, caput e 

§2º, e art. 4°, §1º, da Lei 6.830/1980. 

113. Em acréscimo, deve ser consignado que o STJ possui firmes e elucidativos precedentes no sentido de 
que apenas créditos inerentes ao setor privado sujeitam-se à recuperação judicial e aos termos e condições do 
respectivo plano aprovado pela AGC, de maneira que os créditos para com a Fazenda Pública não se 

sujeitam ao plano: 
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO UNIVERSAL DE BENS. ART. 185-A 
DO CTN. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. EXEGESE HARMÔNICA DOS ARTS. 59 E 29 DA LEI 6.830/1980 E DO ART. 69, § 

79, DA LEI 11.101/2005. 

1. Segundo preveem o art. 6, § 7º, da Lei 11.101/2005 e os arts. 5º e 29 da Lei 6.830/1980, o 

deferimento da Recuperação Judicial não suspende o processamento autônomo do executivo 

fiscal. 
2. Importa acrescentar que a medida que veio a substituir a antiga concordata constitui modalidade 

de renegociação exclusivamente dos débitos perante credores privados.  
3. Nesse sentido, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente prevê que a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos é pressuposto para o deferimento da Recuperação Judicial - ou seja, os créditos 

da Fazenda Pública devem estar previamente regularizados  (extintos ou com exigibilidade 
suspensa), justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei 11.101/2005) a ser aprovado 

pela assembleia geral de credores (da qual, registre-se, a Fazenda Pública não faz parte - art. 41 

da Lei 11.101/2005). 

4. Consequência do exposto é que o eventual deferimento da nova modalidade de concurso universal 
de credores mediante dispensa de apresentação de CND não impede o regular processamento da 
Execução Fiscal, com as implicações daí decorrentes (penhora de bens, etc.). 

5. Não se desconhece a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, que flexibilizou a norma 
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dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 para autorizar a concessão da Recuperação Judicial 

independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal. 
6. Tal entendimento encontrou justificativa na demora do legislador em cumprir o disposto no art. 
155-A, § 39, do CTN - ou seja, instituir modalidade de parcelamento dos créditos fiscais específico 

para as empresas em Recuperação Judicial.  
7. A interpretação da legislação federal não pode conduzir a resultados práticos que impliquem a 
supressão de norma vigente. Assim, a melhor técnica de exegese impõe a releitura da orientação 
jurisprudencial adotada pela Segunda Seção, que, salvo melhor juízo, analisou o tema apenas sob o 

enfoque das empresas em Recuperação Judicial. 
8. Dessa forma, deve-se adotar a seguinte linha de compreensão do tema: a) constatado que a 
concessão do Plano de Recuperação Judicial foi feita com estrita observância dos arts. 57 e 58 da Lei 
11.101/2005 (ou seja, com prova de regularidade fiscal), a Execução Fiscal será suspensa em razão da 
presunção de que os créditos fiscais encontram-se suspensos nos termos do art. 151 do CTN; b) caso 
contrário, isto é, se foi deferido, no juízo competente, o Plano de Recuperação Judicial sem a 
apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 65 , § 72, da Lei 11.101/2005, de modo que a 
Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização do 
estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, 

ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal. 
9. Nesta última hipótese, seja qual for a medida de constrição adotada na Execução Fiscal, será 
possível flexibilizá-la se, com base nas circunstâncias concretas, devidamente provadas nos autos e 
valoradas pelo juízo do executivo processado no rito da Lei 6.830/1980, for apurada a necessidade de 
aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Precedente do STJ: REsp 

1.512.118/SP, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe 31.3.2015. 
10. Agravo Regimental não provido (AgRg no EAREsp 543.830/PE, Rei. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015)  
114. Em outro elucidativo precedente, consolidou o STJ que a recuperação judicial é medida de 
renegociação de dívidas que se aplica exclusivamente aos créditos de natureza privada, assim, seu 

processamento, de per si, não afeta o curso das execuções fiscais: 
PROCESSUAL CIVIL CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL (PENALIDADE 
ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA). RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. PREVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 71, § 42, DO RI/STJ. SUCEDÂNEO 

RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 

(...) 
2. Controverte-se a respeito da competência para dispor sobre o patrimônio de empresa que, ocupando 

o polo passivo em Execução Fiscal, teve deferido o pedido de Recuperação Judicial. 

3. Conforme preveem o art. 6, § 7º, da Lei 11.101/2005 e os arts. 5º e 29 da Lei 6.830/1980, o 

deferimento da Recuperação Judicial não suspende o processamento autônomo do executivo 

fiscal.  
4. Importa acrescentar que a medida que veio a substituir a antiga concordata constitui modalidade 

de renegociação exclusivamente dos débitos perante credores privados.  
5. Nesse sentido, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente prevê que a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos é pressuposto para o deferimento da Recuperação Judicial - ou seja, os créditos 

da Fazenda Pública devem estar previamente regularizados  (extintos ou com exigibilidade 
suspensa), justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei 11.101/2005) a ser aprovado 
pela assembleia-geral de credores  (da qual, registre-se, a Fazenda Pública não faz parte - art. 41 da 

Lei 11.101/2005). 

6. Consequência do exposto é que o eventual deferimento da nova modalidade de concurso universal 
de credores mediante dispensa de apresentação de CND não impede o regular processamento da 

Execução Fiscal, com as implicações daí decorrentes (penhora de bens, etc.). 
7. Não se aplicam os precedentes da Segunda Seção, que fixam a prevalência do Juízo da Falência 
sobre o Juízo da Execução Comum (Civil ou Trabalhista) para dispor sobre o patrimônio da empresa, 
tendo em vista que, conforme dito, o processamento da Execução Fiscal não sofre interferência, ao 

contrário do que ocorre com as demais ações (art. 69, caput, da Lei 11.101/2005). 
8. Ademais, no caso da Falência, conquanto os créditos fiscais continuem com a prerrogativa de 
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cobrança em ação autônoma (Execução Fiscal), a possibilidade de habilitação garante à Fazenda 
Pública a atividade fiscalizatória do juízo falimentar quanto à ordem de classificação dos pagamentos 

a serem feitos aos credores com direito de preferência. 

9. Deve, portanto, ser prestigiada a solução que preserve a harmonia e vigência da legislação 

federal, de sorte que, a menos que o crédito fiscal seja extinto ou tenha a exigibilidade suspensa, 

a Execução Fiscal terá regular processamento, mantendo-se plenamente respeitadas as 

faculdades e liberdade de atuação do Juízo por ela responsável. 

(...) 
12. Agravo Regimental não provido (AgRg no CC 112.646/DF, Rei. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2011, DJe 17/05/2011)  
115. Ademais, mesmo as instâncias inferiores da justiça federal no estado do Rio de Janeiro (4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 
10ª e 12ª Varas Federais de Execução Fiscal), já reiteradamente consignaram o entendimento de que as 
execuções fiscais da Dívida Ativa de qualquer natureza, tributária ou não tributária, não se sujeitam a 
concurso de credores ou habilitação em falência, concordata (leia-se recuperação judicial), liquidação, 
inventário ou arrolamento, como expressamente dispõe o art. 29 da Lei 6.830/1980, conforme constata-se a 
partir do excerto abaixo da decisão adotada pela juíza da 4ª Vara Anelisa Pozzer Libonati de Abreu, em 

21/9/2017, nos autos do processo 0128797-68.2013.4.02.5101 (peça 7): 
Este Juízo, em diversas oportunidades, inclusive no presente feito, assentou o seu entendimento, 
amparado pela Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e do Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que: 
- as execuções fiscais da Dívida Ativa de qualquer natureza, tributária ou não tributária, não se 
sujeitam a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata (leia-se recuperação judicial), 
liquidação, inventário ou arrolamento, como expressamente dispõe o art. 29 da Lei nº 6.830/1980, a 
Lei de Execução Fiscal, razão pela qual dispensável qualquer menção no art. 4º, § 4º, da mesma Lei à 

aplicabilidade do art. 187 do CNT a créditos de natureza não tributária; 
- a correta interpretação do art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/2005 é a que excepciona a suspensão 
determinada no caput do mesmo artigo das execuções fiscais de crédito de qualquer natureza, 

tributária ou não tributária; 
- o Juízo Federal da Vara Especializada em Execução Fiscal não está sujeito a decisão do Juízo de 
Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro no ponto em que determina a suspensão 
de execuções fiscais promovidas pela ANATEL contra o Grupo Oi, a qual está eivada de nulidade 

absoluta por afrontar regra de competência funcional e material prevista no art. 109, I, da CRFB; 
- tanto o E. TRF2 quanto o STJ entendem, com decisões específicas quanto às execuções fiscais contra 
o Grupo Oi, que o executivo fiscal em si não se suspende em razão da recuperação judicial mas que os 
atos executórios, isto é, os atos de constrição decorrentes das execuções fiscais em questão, devem ser 
submetidos à análise do Juízo da recuperação judicial, o que, na prática, inviabiliza o prosseguimento 

do executivo fiscal. (grifos no original) 
116. Desta sorte, alcança-se a segunda conclusão, com fulcro no art. 2º, caput e §2º, e art. 4º, 

parágrafos primeiro e quarto, da Lei 6.830/1980, c/c o art. 191-A da Lei 5.172/1966 e art. 39, § 2º, da 
Lei 4.320/1964, no sentido de se afirmar que (i) as multas administrativas aplicadas pela Anatel ao 

Grupo Oi, decorrentes do seu poder de polícia, que já se encontravam inscritas em Dívida Ativa, em 

29/6/2016, da ordem de R$ 5,4 bilhões, não poderiam ser incluídas na recuperação judicial do Grupo 

Oi; e (ii) mesmo as multas administrativas que ainda não se encontravam inscritas em Dívida Ativa, 

mas que já haviam sido regularmente aplicadas pela autoridade competente, da ordem de 

R$ 4,6 bilhões, ainda que passíveis de recurso, não poderiam ter sido incluídas na recuperação judicial 

do Grupo Oi. 
Por todo o exposto, (i) apesar da inclusão, pelo administrador judicial nomeado pelo juízo da recuperação 
judicial, Wald Advogados Associados, em 3/8/2016, dos créditos públicos não tributários da Anatel oriundos 
das multas administrativas aplicadas às empresas do Grupo Oi – que alcançavam, à época, o valor 
aproximado de R$ 5,4 bilhões – no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi, e consequente inclusão da 
agência na lista de credores; e em que pese (ii) posterior confirmação daquela decisão, em 21/9/2017, pelo 
juiz estadual Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro, em sede da Impugnação ao Crédito 0142614-30.2017.8.19.0001/RJ, assim como (iii) o 
indeferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada pela Anatel – a fim de excluir os créditos não 
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tributários da Anatel, bem como os encargos legais provenientes de sua cobrança e as multas moratórias de 
qualquer natureza, no âmbito da recuperação judicial do Grupo Oi – pela Desembargadora Monica Maria 
Costa di Piero, em decisão monocrática adotada em 18/10/2017, nos autos do Agravo de Instrumento n. 
0057446-63.2017.8.19.0000; e ainda considerando (iv) as competências constitucionais do Judiciário e desta 
Corte de Contas, será proposto encaminhar ao Escritório de Advocacia Wald, na condição de 

administrador judicial; ao Exmo. Juiz de Direito Fernando Cesar Ferreira Viana, responsável pelo 

Processo de Recuperação Judicial 020376511.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara Empresarial da 
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro; à Desembargadora Monica Maria Costa di Piero, 

da Oitava Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; à Agência Nacional de 

Telecomunicações; ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; à Casa Civil da Presidência da República; à Advocacia-

Geral da União; à Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; ao 

Senado Federal – particularmente à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 

Informática (CCT) e à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE); à Câmara dos Deputados – em 

especial à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle (CFFC); e, por fim, ao Congresso Nacional – particularmente à 

Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal (CMCF), o entendimento desta Corte de que  

as multas administrativas aplicadas tanto pela Agência Nacional de Telecomunicações quanto pelos 

demais órgãos/entidades públicos que detêm poder de polícia, compõem o rol dos créditos públicos não 

tributários devidos à Fazenda Pública, passíveis de inscrição em Dívida Ativa, e que a inclusão destes 

créditos no bojo do processo de recuperação judicial de empresas: 

a) se já inscritos em Dívida Ativa, afronta o art. 4º, § 4º, da Lei Federal 6.830/1980 (LEF), c/c o 

art. 191-A da Lei Federal 5.172/1966, bem como o princípio da supremacia do interesse público; 

b) se não inscritos em Dívida Ativa, mas já constituídos em razão de decisão proferida pela 
autoridade competente, contraria o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964, c/c o art. 2º, caput e §2º, e art. 4°, 

§1º, da Lei 6.830/1980, bem como o princípio da supremacia do interesse público.  

3.3 Da impossibilidade de suspensão das execuções fiscais em decorrência do processamento de 

recuperação judicial 
117. Ademais, a execução fiscal, também compreendida como a cobrança judicial dos créditos públicos 
inscritos em Dívida Ativa, é protegida tanto pelos arts. 5º e 29 da Lei de Execução Fiscal quanto pelo art. 6º, 

§7º, da Lei 11.101/2005, nos seguintes termos: 

Lei 6.830/1980 
Art. 5º - A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui 
a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do 

inventário. 

(...) 
Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de 

credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.  
Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito 

público, na seguinte ordem: 

I - União e suas autarquias; 

II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata; 

III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. 

Lei 11.101/2005 
Art. 6º - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário. 

(...) 
§7º - As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação 

judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da 

legislação ordinária específica.  
118. Deste modo, além da extensão aos créditos públicos não tributários já inscritos em Dívida Ativa de 
alguns dos privilégios legais inerentes aos créditos públicos tributários, previstos no art. 4º, § 4º, da Lei 
6.830/1980, o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/2005 – que regula, no país, a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
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falência do empresário e da sociedade empresária – estabelece expressamente que ‘as execuções de natureza 
fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento 

nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica’.  
119. Neste ponto, impende trazer à baila o exame dos seguintes precedentes jurisprudenciais que, segundo 
o juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, na decisão proferida em 
29/6/2016, nos autos do Processo 0203711- 65.2016.8.19.0001/RJ, teriam sido colacionados pelas 
devedoras, em parecer anexo à petição inicial, e terminaram sendo apontados como fundamento da decisão 

adotada: 
a) TRF5, AG 0043640-23.2013.4.05.0000, Relator Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão, 

Quarta Turma, Data de Julgamento: 21/01/2014, DJe 23/01/2014; 
b) TRF5, AP 0006506-88.2013.4.05.8300, Relator Desembargador Federal Élio Wanderley de 

Siqueira Filho, Terceira Turma, Data de Julgamento: 04/12/2014, DJe 09/12/2014; 
c) TRF3, AI 0012571-90.2014.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, 

Sexta Turma, Data de Julgamento: 03/03/2016, DJe 11/03/2016; e 
d) STJ, REsp 623.023/RJ, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de Julgamento: 

03/11/2005, DJ 14/11/2005, p. 251. 
120. Quanto ao primeiro julgado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Anatel contra decisão 
que indeferiu o pedido de redirecionamento de execução fiscal, decorrente do inadimplemento de multa 
administrativa, para o sócio-gerente da pessoa jurídica executada, sob o fundamento de que não restaram 

comprovados, naqueles autos, os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (peça 32). 

Lei 10.406/2002 
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando 
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
121. No tocante aos créditos públicos não tributários, aquele decisum limita-se a apontar a jurisprudência 
do Egrégio STJ (AGARESP nº 64.749) e daquela Turma (AG nº 131.502), no sentido de não ser extensível a 

eles a garantia prevista no art. 135 do CTN, aplicável às obrigações tributárias. 

Lei 5.172/1966 (CTN) 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 
122. Assim, resta claro que o decisum em tela em nenhum momento ampara a suspensão das execuções 

fiscais em curso, em face das recuperandas, ante o deferimento do processamento da recuperação judicial.  
123. Em relação ao segundo julgado, trata-se de Apelação interposta pela Anatel contra decisão que 
reconheceu a incidência do prazo quinquenal, previsto no art. 1º-A da Lei 9.873/1999 (incluído pela Lei 
11.941/2009), para a prescrição do crédito constituído em março de 2008, decorrente de multas 
administrativas aplicadas pela agência, uma vez ter sido ajuizada a respectiva ação de execução apenas em 

junho de 2013 (peça 33). 

124. Neste ponto, além de o julgado não se relacionar com a possibilidade ou não de suspensão das 
execuções de natureza fiscal, decorrentes dos créditos públicos não tributários, pelo deferimento da 
recuperação judicial, o dispositivo, nele presente, que consigna não se sujeitar as multas administrativas à 

disciplina presente no CTN, circunscreve-se às regras prescricionais. 
125. Quanto ao terceiro julgado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 9ª 
Vara de Execuções Fiscais/TRF3 que manteve a aplicação de multa administrativa aplicada pela Anatel, em 
conformidade com o disposto no art. 173, inciso II, c/c. art. 175, caput e art. 176, § 1º, todos da Lei 

9.472/1997. 
126. Nesse caso, a Sexta Turma do TRF3 afastou a incidência do art. 20 da Lei 10.522/2002, que estabelece 
a possibilidade de arquivamento das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior 
a R$ 10 mil, considerando o disposto no art. 1º-A e B da Lei 9.469/97, com a redação dada pela Lei 
11.951/2009, c/c o art. 2º da Portaria-MF 75/2012, o que novamente não se confunde com a possibilidade ou 
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não de suspensão das execuções de natureza fiscal, decorrentes de créditos públicos não tributários, ante o 

deferimento de recuperação judicial. 
127. Por fim, em relação ao quarto julgado, trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido 
pelo TJ/RJ que reconheceu a ocorrência da prescrição em execução fiscal promovida pelo estado do Rio de 
Janeiro, cujo crédito decorre de infração de natureza administrativa definida na Tabela I, item 1, do Decreto 
8.974/1986, que regulamentou o Decreto-Lei 134/1975, em consequência da aplicação de multa por 

infringência às normas do meio-ambiente. 
128. Asseverou o Tribunal de Justiça que a prescrição era quinquenal, nos termos do art. 174 do CTN, 

rechaçando implicitamente a tese de prescrição vintenária, conforme o disposto no art. 177 do Código Civil. 
129. Inconformado, alega o recorrente a violação dos arts. 174 do CTN e 177 do Código Civil, ao 
argumento de que por não se tratar de crédito de natureza tributária, a prescrição, na ausência de norma 

específica aplicável ao caso, deve ser de vinte anos, aplicando-se analogicamente o Código Civil. 
130. Em seu voto, a Exma Ministra Relatora asseverou não ter aplicação à hipótese dos autos a prescrição 
constante do Código Civil, porque ‘a relação de direito material que deu origem ao crédito em cobrança foi 
uma relação de Direito Público, em que o Estado, com o seu jus imperii, impôs ao administrado multa por 

infração’. 
131. Ademais, afastou do tratamento da matéria a incidência do art. 174 do CTN, uma vez que a prescrição 
quinquenal nele prevista restringe-se expressamente à ação de cobrança de créditos tributários. Neste ponto, 
impende frisar não haver, no ordenamento jurídico, qualquer outro dispositivo legal, a exemplo do art. 4º, § 
4º, da Lei 6.830/1980, ‘§ 4º - Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o 
disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.‘, que estenda aos créditos públicos não 

tributários o citado regramento tributário. 

Lei 5.172/1966 (CTN) 

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da 
sua constituição definitiva. 

132. Em consequência, a Exma Ministra Relatora aplicou ao caso o art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932, 
que estabelece a prescrição quinquenal para o direito de ação quanto às dívidas passivas da União, dos 
Estados e dos Municípios, justificando, para tanto, a incidência do princípio da igualdade, corolário do 
princípio da simetria, no sentido de se impor à Administração Pública a mesma restrição para a cobrança de 

seus créditos. 
133. Pelo exposto, resta clara a conclusão de que os quatro precedentes jurisprudenciais citados pelo juízo 
da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, na decisão proferida em 
29/6/2016, nos autos do Processo 0203711-65.2016.8.19.0001/RJ, não amparam a suspensão das execuções 

fiscais em curso, em face das recuperandas, ante o deferimento do processamento da recuperação judicial.  
134. Ademais, a PFE-Anatel reiterou, nos questionamentos feitos ao administrador judicial e ao juízo 
competente, as características das multas aplicadas pela agência reguladora, deixando evidente a sua natureza 

pública (peça 19, p. 54): 
Sobre o assunto, vale ressaltar que os créditos públicos abrangem os tributários e os não 

tributários . Os primeiros decorrem da cobrança de tributos e se submetem a regime jurídico próprio 
previsto na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. Por sua vez, os créditos não 

tributários decorrem de outras espécies de exação instituídas e cobradas por órgãos e entidades 
públicas, tais como preços públicos e multas administrativas . Dada a sua natureza, não se 
submetem a princípios jurídicos tributários específicos, como o da anterioridade de exercício. 

Não obstante essas diferenças, a cobrança de ambas as espécies de crédito público é tratada de 

maneira uniforme pela legislação em vigor, que prevê, indistintamente, a necessidade de 
inscrição em Dívida Ativa e o posterior ajuizamento de execução de natureza fiscal (‘execução 

fiscal’).  
135. Desta forma, pontuou a PFE-Anatel que o fato de existirem multas ainda não incluídas na Dívida 
Ativa, constituídas ou estimadas – ou seja, ainda em processamento no âmbito da Anatel – não afasta a 
natureza pública desses valores e o fundamento legal pelo qual foram impostas (poder de polícia, previsto no 

art. 78 do CTN).  
136. Assim, prosseguiu a PFE-Anatel, independentemente do estágio em que se encontrem no âmbito da 
agência, não há como entender que as multas aplicadas pela Anatel, uma vez transitadas em julgado na esfera 
administrativa, possam deixar de ser cobradas conforme o rito estabelecido na Lei 6.830/1980 ou em outra 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm#art188
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lei federal que trate ou venha a tratar da questão, justamente por constituírem créditos públicos não 

tributários.  
137. Em exame, conforme já exposto, de fato a multa a cargo da Anatel decorre de lei e tem natureza não 
tributária (cf. caput do art. 78 do CTN e art. 173, inciso II, da Lei 9.472/1997). A cobrança desses valores 

observa os trâmites próprios da Dívida Ativa da Fazenda Pública, ditados pela Lei 6.830/1980. 
138. Impende ainda ressaltar que o termo ‘execução fiscal’ não se restringe à cobrança dos créditos 
tributários, mas à cobrança de todo e qualquer valor inscrito em Dívida Ativa, procedimento este executado 
após vencido o prazo concedido sem o respectivo pagamento. Independente da natureza, tributária ou não, 
fato é que o procedimento de cobrança dos valores devidos à Fazenda Pública constitui a execução fiscal, 

como se depreende do art. 2º da Lei 6.830/1980, em específico o § 3º: 

Lei 6.830/1980 
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não 

tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas 
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

(...) 
§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo 
órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 
efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de 

findo aquele prazo. 

§ 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.  
139. O termo fiscal decorre de Fazenda Pública e, no âmbito da Lei de Execução Fiscal, pretende qualificar 
os procedimentos levados a efeito para restituir os valores devidos ao erário, sejam eles tributários ou não 
tributários. A propósito, essa é uma das definições para o termo ‘fazenda’, segundo o Dicionário Aurélio: ‘5. 

Econ. Recursos financeiros do poder público; fazenda pública, fisco, tesouro público, erário’.  
140. Extremamente restritiva, portanto, seria a interpretação que equiparasse os créditos fiscais aos créditos 
tributários, retirando a essência fiscal, pública, dos créditos não tributários, da qual decorreria flagrante 

prejuízo à Administração Pública e ao erário. 
141. Em acréscimo, além dos já consignados AgRg no EAREsp nº 543.830/PE e AgRg no CC 112.646/DF 
(parágrafos Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada. 
desta instrução), que expressamente dispõem sobre a impossibilidade de suspensão do processamento das 
execuções fiscais ante o deferimento da Recuperação Judicial, seguem abaixo excertos de outros precedentes 
do STJ: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA 
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA, CONFIRMADA NO 
JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. 
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO UNIVERSAL DE BENS. ART. 185.A DO 
CTN. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
EXEGESE HARMÔNICA DOS ARTS. 5º E 29 DA LEI 6.830/1980 E DO ART. 6º, § 7º, DA LEI 

11.101/2005. 

1. (...). 

3. Segundo preveem o art. 6, § 7º, da Lei 11.101/2005 e os arts. 5º e 29 da Lei 6.830/1980, o 

deferimento da Recuperação Judicial não suspende o processamento autônomo do executivo 

fiscal. 
4. Importa acrescentar que a medida que veio a substituir a antiga concordata constitui modalidade 

de renegociação exclusivamente dos débitos perante credores privados . 
5. Nesse sentido, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente prevê que a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos é pressuposto para o deferimento da Recuperação Judicial ou seja, os créditos da 

Fazenda Pública devem estar previamente regularizados (extintos ou com exigibilidade 

suspensa), justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei 11.101/2005) a ser 

aprovado pela AGC (da qual, registre-se a Fazenda Pública não faz parte art. 41 da Lei 11.101/2005). 
6. Consequência do exposto é que o eventual deferimento da nova modalidade de concurso universal 
de credores mediante dispensa de apresentação de CND não impede o regular processamento da 

Execução Fiscal, com as implicações daí decorrentes (penhora de bens, etc.). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm
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(...) 

12. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para anular o 
acórdão hostilizado (REsp nº 1.480.559/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 3/2/2015, DJe 30/3/2015) 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL (PENALIDADE 
ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA). RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. PREVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 71, § 4º, DO RI/STJ. SUCEDÂNEO 

RECURSAL. NÃO-CONHECIMENTO. 
1. Preclui a oportunidade para arguir prevenção quando esta é feita após o início do julgamento. 

Incidência do art. 71, § 4º, do RI/STJ. 
2. Controverte-se a respeito da competência para dispor sobre o patrimônio de empresa que, ocupando 

o polo passivo em Execução Fiscal, teve deferido o pedido de Recuperação Judicial. 
3. Conforme preveem o art. 6, § 7º, da Lei 11.101/2005 e os arts. 5º e 29 da Lei 6.830/1980, o 

deferimento da Recuperação Judicial não suspende o processamento autônomo do executivo 

fiscal. 
4. Importa acrescentar que a medida que veio a substituir a antiga concordata constitui 

modalidade de renegociação exclusivamente dos débitos perante credores privados. 
5. Nesse sentido, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente prevê que a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos é pressuposto para o deferimento da Recuperação Judicial ou seja, os créditos da 

Fazenda Pública devem estar previamente regularizados  (extintos ou com exigibilidade suspensa), 
justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei 11.101/2005) a ser aprovado pela AGC 

(da qual, registre-se, a Fazenda Pública não faz parte – art.41 da Lei 11.101/2005). 
6. Consequência do exposto é que o eventual deferimento da nova modalidade de concurso universal 
de credores mediante dispensa de apresentação de CND não impede o regular processamento da 

Execução Fiscal, com as implicações daí decorrentes (penhora de bens, etc.). 

7. (...) 
12. Agravo Regimental não provido (AgRg no CC nº 112.646-DF, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011) 
142. Pelo exposto, resta claro que a jurisprudência não faz distinção entre a comprovação de quitação de 
débitos tributários e não tributários para fins de homologação da recuperação judicial. O que o art. 57 da Lei 
11.101/2005 busca, em última análise, é resguardar o erário, consoante entendimento explicitado no voto que 

fundamentou as decisões acima. 
143. Em decorrência, com fulcro no art. 29 da Lei 6.830/1980, c/c o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/2005, 

alcança-se a terceira conclusão, no sentido de se afirmar, inequivocamente, que as execuções fiscais das 

multas administrativas que já se encontravam nesta situação, em 29/6/2016, da ordem de 

R$ 5,2 bilhões, sequer poderiam ter sido suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ocorrida 

na mencionada data, e menos ainda tais valores incluídos no bojo da recuperação judicial, como já 

concluído anteriormente. 
144. Em outras palavras, é possível afirmar, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Lei 6.830/1980 (LEF), c/c o art. 
191-A da Lei 5.172/1966 (CTN), que a ausência de comprovação de quitação de todos os tributos já 
exigíveis e dos créditos públicos não tributários já inscritos em Dívida Ativa (multas administrativas 
somavam aproximadamente R$ 5,4 bilhões), quando da concessão da recuperação judicial do Grupo Oi, em 
29/6/2016 – quitação esta passível de ser obstada apenas em decorrência de algumas das circunstâncias 
listadas no art. 151 do CTN que ensejariam a suspensão da exigibilidade (moratória, depósito judicial, 
concessão de liminar ou tutela antecipada em ações judiciais, parcelamento), ausentes no caso concreto – 

permitiria tanto a proposição quanto o regular prosseguimento das respectivas execuções fiscais. 
145. Ademais, alcança-se a quarta conclusão, no sentido de se afirmar, inequivocamente, com fulcro 

no art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964, c/c o art. 2º, caput e §2º, e art. 4°, §1º, da Lei 6.830/1980, que a 

concessão da recuperação judicial do Grupo Oi, em 29/6/2016, não impediria a posterior inscrição em 
Dívida Ativa e consequente execução fiscal das multas administrativas que, até aquele momento, já 

haviam sido imputadas pela autoridade competente na seara administrativa, ainda que passíveis de 

recurso, que somavam, à época, R$ 4,6 bilhões. 
146. Destarte, em que pese (i) a decisão liminar adotada pelo juiz estadual Fernando Cesar Ferreira Viana, 
da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0203711- 
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65.2016.8.19.0001/RJ, em 21/6/2016, no sentido de determinar indistintamente a suspensão de todas as ações 
e execuções contra as recuperandas integrantes do Grupo Oi, incluindo as execuções fiscais dos créditos 
públicos não tributários da Anatel oriundos das multas administrativas aplicadas às empresas daquele grupo 
econômico e já inscritas em Dívida Ativa, que alcançavam, à época, o montante aproximado de R$ 5,2 
bilhões; (ii) a posterior confirmação dessa decisão, pelo mesmo juízo, em 29/6/2016; (iii) a negativa da 
concessão de efeito suspensivo daquela decisão pela Desembargadora Monica Maria Costa di Piero, da 
Oitava Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisão monocrática, de 19/9/2016, em 
sede do Agravo de Instrumento 0043065-84.2016.8.19.0000; e (iv) a manutenção daquela decisão, no mérito, 
pelos Desembargadores que integram a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
mediante em 29/8/2017, nos autos do Agravo de Instrumento 0043065-84.2016.8.19.0000; e ainda 
considerando (iv) as competências constitucionais do Judiciário e desta Corte de Contas, será proposto 

encaminhar ao Exmo. Juiz de Direito Fernando Cesar Ferreira Viana, responsável pelo Processo de  

Recuperação Judicial 020376511.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro; à Desembargadora Monica Maria Costa di Piero, da Oitava 

Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; à Agência Nacional de Telecomunicações; ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão; à Casa Civil da Presidência da República; à Advocacia-Geral da União; à 

Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; ao Senado Federal – 

particularmente à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) e à 

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE); à Câmara dos Deputados – em especial à Comissão de 

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e à Comissão de Fiscalização Financeira e 

Controle (CFFC); e, por fim, ao Congresso Nacional – particularmente à Comissão Mista de 
Consolidação da Legislação Federal (CMCF), o entendimento desta Corte de que o deferimento da 

Recuperação Judicial: 
a) não suspende o processamento autônomo nem obstaculiza a proposição das execuções fiscais 

decorrentes dos tributos já exigíveis e/ou dos créditos públicos não tributários já inscritos em Dívida 

Ativa, passíveis de interrupção apenas em caso de comprovação de quitação dos referidos débitos ou 

por incidência de algumas das circunstâncias listadas no art. 151 do CTN que ensejariam a suspensão 

da exigibilidade (moratória, depósito judicial, concessão de liminar ou tutela antecipada em ações 

judiciais, parcelamento), nos termos dos arts. 2º, 4º, § 4º, 5º e 29 da Lei Federal 6.830/1980, c/c o art. 

6º, §7º, da Lei Federal 11.101/2005 e art. 191-A da Lei 5.172/1966 (CTN), bem como do princípio da 

supremacia do interesse público; e  
b) não impediria a posterior inscrição em Dívida Ativa e consequente execução fiscal das multas 

administrativas que, até aquele momento, já haviam sido imputadas pela autoridade competente na 
seara administrativa, ainda que passíveis de  recurso, com fulcro no art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964, c/c 
o art. 2º, caput e §2º, e art. 4°, §1º, da Lei 6.830/1980, bem como do princípio da supremacia do 

interesse público. 

3.4 Do caráter negocial do processo de recuperação judicial 

147. O art. 47 da Lei 11.101/2005 define como objetivos do processo de recuperação judicial ‘viabilizar a 
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 

empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. 
148. Na lição de Mauro Rodrigues Penteado, o papel do juiz na recuperação judicial seria, em princípio, 

sancionatório, concluindo que: 

a nova Lei disciplina um negócio jurídico privado, bilateral porque celebrado por duas partes:  

(i) de um lado o devedor, que apresenta o Plano, e aqui o polo contratual é unisubjetivo, pouco 
importando o que deve suceder na prática, ou seja, que tal Plano tenha sido estruturado adrede e de 
comum acordo com seus principais credores;  

(ii) do outro lado, na relação bifronte, com direito e obrigações ditos ‘corespectivos’, todos os demais 

credores, num polo que é plurisubjetivo, composto por aqueles que aceitaram a propos ta 
tacitamente ou pelo silêncio, no prazo previsto no art. 55, durante o qual poderiam ter apresentado 
objeções (art. 111 do CC), ou sujeitos, por força de lei e segundo princípio hoje pouco discutível em 
matéria empresarial – e os conclaves de acionistas das S/A fazem prova da asserção – à deliberação 

majoritária da assembleia-geral de credores  (in Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
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Falência: Lei 11.101/2005, coordenação de Francisco Satiro de Souza Junior e Antônio Sérgio A. de 

Moraes Pitombo, p. 84) 
149. Sobre tal característica do processo de recuperação judicial, oportuno se faz transcrever trecho de 

artigo que discute a autonomia dos credores na aprovação do plano de recuperação judicial: 

A razão do arcabouço processual da recuperação judicial é a superação dos obstáculos representados 
pela livre negociação simultânea com vários credores , cada um deles buscando a satisfação 
egoística de seus interesses. Em outras palavras, o processo de recuperação judicial é, na verdade, 

simplesmente um meio, uma ferramenta de construção de uma solução negociada entre devedor 
e seus credores e, obviamente, de preservação das premissas contratadas. Isso significa que o plano de 
recuperação judicial, não obstante construído no âmbito de um processo judicial, tem natureza de 

negócio jurídico celebrado entre devedor e seus credores . (SOUZA JÚNIOR, Francisco Sátiro de. 
Autonomia dos credores na aprovação do plano de recuperação judicial. In: CASTRO, Rodrigo R. 
Monteiro; JÚNIOR, Walfrido Jorge Warde; TAVARES GUERREIRO, Carolina Dias (coords). 
Direito empresarial e outros estudos em homenagem ao professor José Alexandre Tavares Guerreiro. 

São Paulo: Quartierlatin, 2013. p.101-114. p.104)  
150. Diante do exposto, pode-se afirmar que o instituto da recuperação judicial possui natureza negocial, 
abarca negócio jurídico privado e tem por fim último a obtenção de acordo entre devedor e credores privados 
como forma de preservar a empresa. Dessa forma, a Lei 11.101/2005 impõe que o destino de todos os 
créditos sujeitos à recuperação judicial seja definido na AGC, que tem competência para aprovar o Plano de 

Recuperação Judicial. 
151. Por outro lado, os créditos não tributários, decorrentes do exercício do poder de polícia do Estado, são 
regidos por um regime jurídico específico e de direito público, sujeito ao preceito constitucional da 
legalidade, em que o gestor responsável por sua cobrança não dispõe da mesma liberdade dos titulares de 

créditos no âmbito do setor privado, pois sua atuação é absolutamente sujeita ao regime da legalidade estrita. 
152. Ademais, como registrado no voto condutor do Acórdão 2.345/2017-TCU-Plenário, de relatoria do 
Ministro Benjamin Zymler, e já assente na jurisprudência desta Corte, em razão do Princípio da 
Indisponibilidade do Interesse Público, ‘é defeso ao administrador a prática de quaisquer atos que impliquem 
renúncia a direitos do Poder Público ou que injustificadamente onerem a sociedade’. Nesse sentido, importa 
relembrar que desse princípio decorrem diversos outros que norteiam a atividade da Administração, como os 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. 
153. Não por outro motivo, a constituição, a cobrança e a arrecadação dos créditos da Fazenda Pública 
encontram-se disciplinadas em leis e normas próprias e restritivas, a fim de nortear a atuação dos gestores 

públicos (Leis 4.320/1964, 5.172/1966, 6.830/1980, 10.522/2002, 13.494/2017, entre outras). 
154. Em decorrência do caráter negocial da recuperação judicial, sua aplicabilidade exclusiva aos créditos 
privados já consta firmemente assentada na jurisprudência do STJ, como já exposto (AgRg no CC 
112.646/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJE 
17/05/2011; AgRg no EAREsp 543.830/PE, Rei. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 
25/08/2015, DJe 10/9/2015; REsp nº 1.480.559/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, 

julgado em 3/2/2015, DJe 30/3/2015). 
155. A partir da leitura desses precedentes, observa-se que a aplicabilidade da recuperação judicial restrita 
aos créditos de titularidade dos credores privados encontra fundamento, inclusive, numa interpretação 

sistemática da Lei 11.101/2005, uma vez que a Fazenda Pública sequer conta com representação na AGC. 

Art. 41. A assembleia-geral será composta pelas seguintes classes de credores: 

I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; 

II – titulares de créditos com garantia real; 
III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou 

subordinados. 

IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

156. Em consequência, é possível concluir que seria inconcebível representantes da Anatel participarem 
ativamente da AGC, tendo em vista: 

a) não deterem interesse jurídico e/ou legitimidade para votarem a respeito do desfecho dos créditos 

privados; 
b) não ser possível que transigissem créditos públicos, ante os princípios da indisponibilidade do 

interesse público, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade; e 
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c) a insubmissão dos créditos públicos à vontade dos credores privados, sob pena de restar usurpada 
competência do Poder Legislativo que instituiu parcelamento de créditos públicos específico para empresas 
em recuperação judicial (art. 10-A da Lei 10.522/2002, incluído pela Lei 13.043, de 13/11/2014, conforme 

exposto mais à frente), em flagrante ilegalidade. 
157. Pelo exposto, alcança-se a quinta conclusão desta análise, no sentido de se afirmar, 

inequivocamente, que os créditos de pessoas jurídicas de direito público, por se submeterem à 

disciplina e aos procedimentos previstos na legislação ordinária, não são passíveis de submissão à 

deliberação de credores privados em procedimento de Assembleia-Geral de Credores. 
158. Ademais, alcança-se a sexta conclusão, no sentido de se afirmar, inequivocamente, a 

impossibilidade de participação ativa de representantes dos órgãos/entidades públicas titulares de 

créditos públicos em procedimento de Assembleia-Geral de Credores, tanto por não terem interesse 

jurídico e/ou legitimidade para votarem a respeito do desfecho dos créditos privados, quanto por não 
ser possível transacionarem créditos públicos, ante os princípios da indisponibilidade do interesse 

público, legalidade, moralidade e impessoalidade. 

159. Por todo o exposto, será proposto encaminhar ao Escritório de Advocacia Wald, na condição de 

administrador judicial; ao Exmo. Juiz de Direito Fernando Cesar Ferreira Viana, res ponsável pelo 

Processo de Recuperação Judicial 020376511.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro; à Desembargadora Monica Maria Costa di Piero, 

da Oitava Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; à Agência Nacional de 

Telecomunicações; ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; à Casa Civil da Presidência da República; à Terceira 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; ao Senado Federal – 
particularmente à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) e à 

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE); à Câmara dos Deputados – em especial à Comissão de 

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e à Comissão de Fiscalização Financeira e 

Controle (CFFC); e, por fim, ao Congresso Nacional – particularmente à Comissão Mista de 

Consolidação da Legislação Federal (CMCF), os seguintes entendimentos desta Corte: 

a) os créditos públicos não tributários, decorrentes das multas administrativas aplicadas 

pelos órgãos/entidades da Administração Pública às empresas privadas em razão do poder de polícia, 

não são passíveis de deliberação por credores privados em procedimento  de Assembleia-Geral de 
Credores, com fundamento no art. 10-A, caput e parágrafos 1º e 8º, da Lei 10.522/2002; art. 1º, §1º, e 

art. 2º da Lei 13.494/2017; art. 4º, parágrafos 1º e 4º, e art. 29 da Lei 6.830/1980; art. 191 -A da Lei 

5.172/1966; art. 41 da Le i 11.101/2005, bem como no princípio da supremacia do interesse público; 

b) impossibilidade de participação ativa de representantes dos órgãos/entidades públicas 
titulares de créditos públicos em procedimento de Assembleia-Geral de Credores, tanto por não terem 

interesse jurídico e/ou legitimidade para votarem a respeito do desfecho dos créditos privados, quanto 

por não ser possível transacionarem créditos públicos, ante os princípios da indisponibilidade do 

interesse público, da legalidade, da moralidade e  da impessoalidade, insculpidos no art. 37 da 

Constituição Federal. 

3.5. Inobservância das regras legais afetas ao pagamento de créditos públicos não tributários  
160. Como já exposto, o subitem 4.3.2.8.2 da Cláusula 4.3.2.8 do Plano de Recuperação Judicial, datado de 
5/9/2016 (peça 31), estabelece que, em caso de insucesso na transação dos créditos públicos não tributários 
entre representantes da Anatel e do Grupo Oi, o pagamento desses créditos, nos termos da Cláusula 4.3.2.4, 
iniciaria após o período de carência de dez anos  (120 meses), contados a partir da Homologação Judicial do 
Plano, com amortização do principal em nove parcelas anuais e sucessivas , sendo os juros liquidados na 
última parcela, conforme tabela 1. Ou seja, ‘a primeira parcela será paga somente após dez anos e o débito 

total seria quitado após dezenove anos. 
161. Em decorrência, como também já consignado, a Anatel protocolou no juízo da Recuperação, em 
9/6/2017, sua Impugnação à Lista de Credores sustentando, entre outros, a ‘existência de  ilegalidades na 
proposta voltada para a Anatel no Plano de Recuperação Judicial, destacando-se a intenção de imposição de 
parcelamento não previsto em lei, em ofensa direta ao disposto no art. 2º da MP 780/2017 e no art. 10-A, §8º, 

da Lei 10.522/2002’. 
162. Compulsando-se a legislação de regência afeta às condições de parcelamento aplicáveis aos débitos 
adquiridos pelas sociedades empresárias junto à Fazenda Nacional, vigente à época da proposição do plano, 
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o art. 10-A da Lei 10.522/2002, incluído pela Lei 13.043, de 13/11/2014, aplica-se especificamente às 
empresas que pleitearam ou tiveram deferido o processamento de recuperação judicial, dispondo ainda sobre 

o alcance daqueles débitos e suas origens, nos termos a seguir transcritos: 
Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da 
recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 
poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e 
consecutivas, calculadas observando-se os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da 

dívida consolidada: (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 
I - da 1ª à 12ª prestação: 0,666% (seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento); (Incluído pela Lei 

nº 13.043, de 2014) 

II - da 13ª à 24ª prestação: 1% (um por cento); (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 
III - da 25ª à 83ª prestação: 1,333% (um inteiro e trezentos e trinta e três milésimos por cento); e 

(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

IV – 84ª prestação: saldo devedor remanescente. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos  do empresário ou da sociedade 
empresária constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, mesmo que discutidos 
judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase de execução fiscal já ajuizada, 
ressalvados exclusivamente os débitos incluídos em parcelamentos regidos por outras leis. (Incluído 

pela Lei nº 13.043, de 2014) 

(...) 
§ 8º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos créditos de qualquer natureza das 

autarquias  e fundações públicas federais . (Incluído pela Lei nº 13.494, de 2017)  
163. Além do dispositivo legal acima, o art. 37-B, também da Lei 10.522/2002 e incluído pela Lei 11.941, 
de 27/5/2009, estabelece condição de pagamento especificamente voltada aos créditos das autarquias e 

fundações públicas federais, a qualquer tempo, nos seguintes termos: 

Lei 10.522/2002 

Art. 37-B. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, poderão ser 
parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica aos créditos inscritos em Dívida Ativa e centralizados 
nas Procuradorias Regionais Federais, Procuradorias Federais nos Estados e Procuradorias Seccionais 
Federais, nos termos dos §§ 11 e 12 do art. 10 da Lei no 10.480, de 2 de julho de 2002, e do art. 22 da 

Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 
164. Cotejando-se as duas formas de pagamento previstas nos dispositivos legais acima com aquelas 
previstas no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi, datado de 5/9/2016, é possível alcançar a sétima 

conclusão, no sentido de que as condições de pagamento impostas aos créditos públicos não tributários 

da Anatel, a partir do estabelecido na Cláusula 4.3.2.4 do Plano de Recuperação Judicial (datado de  

5/9/2016), e aplicáveis em caso de insucesso na transação entre repres entantes da Anatel e do Grupo 

Oi, nos termos do subitem 4.3.2.8.2 da Cláusula 4.3.2.8, não apenas contrariaram inquestionavelmente 

tanto o art. 10-A quanto o art. 37-B da Lei 10.522/2002, como também acarretariam (não foram essas 

as condições aprovadas na AGC) resultado mais gravoso ao erário. 
165. Neste ponto, impende esclarecer que qualquer hipótese de quitação dos créditos de pessoas jurídicas 
de Direito Público, diversa do pagamento integral à vista, depende de edição de lei, como resta claro a partir 
da cognição sistêmica dos dispositivos acima transcritos, c/c o art. 2º da Lei 13.494/2017, logo a frente 

exposto. 
166. Dessa forma, permitir que um Plano de Recuperação judicial, documento apreciado e aprovado por 
credores privados, crie novas condições para o pagamento de créditos públicos detidos por autarquias 
federais além daquelas previstas nas leis de regência, a seu próprio critério, tornariam inócuas as referidas 

leis, em afronta ao Princípio da Legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal. 
167. Posteriormente, foi editada a Medida Provisória 780, em 19/5/2017, convertida na Lei 13.494, de 
24/10/2017, que institui o Programa de Regularização de Débitos não Tributários (PRD) nas autarquias e 

fundações públicas federais e na Procuradoria-Geral Federal, entre outras providências. 
168. Mais especificamente, a nova lei estabeleceu condições diferenciadas de pagamento aplicáveis aos 
débitos não tributários de pessoas físicas ou jurídicas com autarquias e fundações públicas federais, mesmo 
em caso das sociedades empresárias que não se encontrem em recuperação judicial. Tais condições poderão 
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ser requeridas independentemente do fato de esses débitos constarem definitivamente constituídos ou não, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, mas desde que vencidos até a data de publicação da lei e se o requerimento 
for apresentado no prazo de cento e vinte dias, contados da publicação da regulamentação a ser estabelecida 
pelas autarquias e fundações públicas federais, assim como pela Procuradoria-Geral Federal, nos termos do 

art. 1º, §§ 1º e 2º. 
169. Considerando que a regulamentação do PRD ocorreu mediante a Portaria PGF 400, de 13/7/2017, 
publicada no Diário Oficial da União de 20/7/2017, o referido prazo para adesão se encerrou em 17/11/2017 

(peça 49). 
170. Quanto às condições de pagamento, encontram-se expressamente previstas nos incisos do art. 2º da 

Lei 13.494/2017 que, por sua importância, encontram-se reproduzidos abaixo: 
Art. 2º O devedor que aderir ao PRD poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1º desta Lei 

mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 
I - pagamento da primeira prestação de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do valor da dívida 
consolidada, sem reduções, e pagamento do restante em uma segunda prestação, com redução de 90% 
(noventa por cento) dos juros, da multa de mora e das multas aplicadas pela ausência de recolhimento 

de receitas públicas; 
II - pagamento da primeira prestação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida 
consolidada, sem reduções, e parcelamento do restante em até cinquenta e nove prestações mensais, 
com redução de 60% (sessenta por cento) dos juros, da multa de mora e das multas aplicadas pela 

ausência de recolhimento de receitas públicas; 
III - pagamento da primeira prestação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida 
consolidada, sem reduções, e parcelamento do restante em até cento e dezenove prestações mensais, 
com redução de 30% (trinta por cento) dos juros, da multa de mora e das multas aplicadas pela 

ausência de recolhimento de receitas públicas; e 
IV -  pagamento da primeira prestação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida 
consolidada, sem reduções, e parcelamento do restante, sem descontos, em até duzentas e trinta e nove 

prestações mensais. 
171. O regramento acima, ao prever concomitantemente a possibilidade tanto de reduções percentuais dos 
juros, da multa de mora e das multas aplicadas pela ausência de recolhimento de receitas públicas quanto do 
parcelamento dos débitos, termina por estabelecer hipóteses de pagamento ainda mais benéficas para o 

devedor do que aquelas previstas Lei 10.522/2002. 
172. Dessa forma, considerando que o Grupo Oi teria até o dia 17/11/2017 para aderir ao PRD e ainda 
considerando que a AGC – inicialmente prevista para ocorrer nos dias 9/10/2017 (primeira chamada) e 
23/10/2017 (segunda chamada) – terminou por ocorrer apenas nos dias 19 e 20/12/2017, conclui-se ter sido 
possível a adesão ao referido programa, opção esta não adotada pelo administrador judicial. Ademais, a 
conversão da MP 780/2017 na Lei 13.494/2017, anteriormente à realização da AGC, terminou por conferir a 

mesma a segurança jurídica desejável quando da sua realização. 
173. Fato é que existiam, ao longo do processo de aprovação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo 
Oi, especulações acerca da impossibilidade de sanear a concessionária e da possível falência das empresas 
envolvidas, caso os créditos da Anatel não fossem nele inseridos. No entanto, conforme relatado, a legislação 
vigente, que não pode deixar de pautar a questão em análise, oferece soluções para o pagamento facilitado da 

dívida. 

174. Nesse sentido, a doutrina ensina: 

Embora seja o único credor que não participa da Assembleia Geral de Credores e não se 
submete ao plano de recuperação, o Fisco colabora com a recuperação da empresa mediante o 
parcelamento dos créditos tributários . A determinação para que as Fazendas Públicas Federal, 
Estadual e Municipal estabeleçam critérios para o parcelamento das dívidas tributárias é peça que 

faltava para que as empresas em recuperação judicial tivessem um tratamento abrangente em 
relação aos seus créditos . Devido às dificuldades técnicas e operacionais de acompanhar de perto o 
pagamento de tributos de todas as empresas, o Fisco é normalmente um dos principais credores das 
empresas em dificuldades financeiras no Brasil. Logo, uma recuperação judicial que não contemplasse 
o Fisco seria incompleta e ineficiente. Mas, por outro lado, as Fazendas Públicas não têm poder 

para constituir um representante na Assembleia de Geral de Credores, pela ausência de 
faculdade de negociar os créditos públicos . A saída encontrada foi, então, determinar que as 
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Receitas de cada ente federativo criem regras específicas sobre parcelamento de dívidas 

tributárias para empresas em recuperação de empresas . Dessa forma, a contribuição do Fisco 
acontecerá de forma automática, estabelecendo uma dilação dos prazos para pagamento, aliviando as 
necessidades de fluxo de caixa da empresa e propiciando a regularização de sua situação fiscal. 
(Marcos de Barros Lisboa et al; A Racionalidade Econômica da Nova Lei de Falências e de 
Recuperação de Empresas. In: Direito Falimentar e a Nova lei de Falências e Recuperação de 

Empresas. São Paulo: QuartierLatin. 2005.) 
175. Pelo exposto, e considerando terem sido levadas à AGC, realizada nos dias 19 e 20/12/2017, as 
mesmas condições de pagamento estabelecidas no plano, datado de 5/9/2016, é possível alcançar a oitava 

conclusão, no sentido de que as condições de pagamento levadas à AGC, realizada nos dias 19 e 
20/12/2017, afetas aos créditos públicos não tributários da Anatel, não se coadunavam com nenhuma 

das hipóteses previstas na legislação de regência (arts. 10-A ou 37-B da Lei 10.522/2002, ou ainda o art. 

2º da Lei 13.494/2017), em inequívoca afronta ao princípio constitucional da legalidade, previsto no 

art. 37 da Constituição Federal. 
176. Por fim, ante a não aprovação da proposta de recuperação em pauta pela Anatel, restou 
deliberado naquela AGC, quanto aos créditos líquidos da Anatel (definidos, nos termos do Anexo 1.1, como 
aqueles que já se encontram inscritos em Dívida Ativa da União), condições de pagamento ainda mais 
desfavoráveis ao erário do que aquelas levadas à AGC, restando estabelecido, conforme previsto no item 
4.3.4, o pagamento dos créditos da agência em 240 parcelas mensais, a contar de 30/6/2018, na forma 

abaixo: (peça 50) 

Tabela 4: Percentuais mensais da amortização da dívida do Grupo Oi junto à Anatel 

Parcelas Percentual do valor 

total a ser amortizado 

por cada parcela 

Percentual do valor 

total amortizado ao 

final do período 

Percentual acumulado 

do valor total 

amortizado 

1ª à 60ª 0,160 9,60 9,60 

61ª à 120ª 0,330 19,80 29,40 

121ª à 180ª 0,500 30,00 59,40 

181ª à 239ª 0,660 38,94 98,34 

240ª saldo devedor 

remanescente 

saldo devedor 

remanescente 

saldo devedor 

remanescente 

Fonte: Plano de Recuperação Judicial aprovado, datado de 20/12/2017 (peça 50, p. 45-46) 

177. Em adendo, restou estabelecido que: 
a) as primeiras parcelas serão integralmente pagas mediante conversão em renda dos valores em 

dinheiro depositados judicialmente para garantia desses créditos; 
b) no mês em que o valor dos depósitos judiciais não for suficiente para pagar a integralidade de uma 

parcela, tal pagamento será complementado em moeda corrente e, a partir do mês subsequente, a Oi pagará 

as demais parcelas em moeda corrente; 
c) a partir da segunda parcela, as parcelas mensais serão corrigidas de acordo com a variação da Selic, 

e serão pagas sempre no último dia útil de cada mês; 

d) incidirão os seguintes descontos: 50% dos juros e 25% de multa de mora. 

178. Quanto aos créditos ilíquidos (definidos, nos termos do Anexo 1.1, como aqueles que não se 
encontram inscritos em Dívida Ativa da União), o Plano estabelece, nos termos do item 4.3.4.1, c/c a 
Cláusula 4.3.6, a carência de 20 anos para o pagamento da primeira parcela, a contar da Homologação 
Judicial do Plano ou do que denomina ‘reconhecimento do Plano na Jurisdição do Credor’, e pagamento do 
principal em cinco parcelas anuais, iguais e sucessivas, a primeira com vencimento no último dia útil do 

prazo de carência e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes, com correção pela TR. 
179. Pelo exposto, é possível alcançar a nona conclusão, no sentido de que as condições de pagamento 

impostas pela AGC, realizada nos dias 19 e 20/12/2017, aos créditos públicos não tributários da Anatel 

não se coadunavam com nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência (arts. 10-A ou 37-B 

da Lei 10.522/2002, ou ainda o art. 2º da Lei 13.494/2017), em inequívoca afronta ao princípio 

constitucional da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal.  
180. Atendo-se apenas ao parcelamento não linear imposto pela AGC e respectivos descontos aplicados aos 
créditos não tributários líquidos da Anatel, importa esclarecer, a fim de vislumbrar-se o quão prejudicial 
foram as condições impostas por aquela Assembleia ao erário, que, ao final de dois anos , enquanto (i) pelo 
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art. 10-A da Lei 10.522/2002 teriam sido quitados aproximadamente 20% do total da dívida, sem qualquer 
desconto; (ii) pelo inciso II do art. 2º da Lei 13.494/2017 teriam sido quitados aproximadamente 51% do 
total da dívida, com desconto de 60% dos juros, da multa de mora e das multas aplicadas pela ausência de 
recolhimento de receitas públicas; (iii) pelo inciso III do art. 2º da Lei 13.494/2017 teriam sido quitados 
aproximadamente 35% do total da dívida, com desconto de 30% dos juros, da multa de mora e das multas 
aplicadas pela ausência de recolhimento de receitas públicas; e (iv) pelo inciso IV do art. 2º da Lei 
13.494/2017 teriam sido quitados aproximadamente 28% do total da dívida, sem qualquer desconto; pela 
forma definida pela AGC terão sido quitados aproximadamente 4% da dívida, com desconto de 50% 

nos juros e de 25% nas multas de mora. Ademais, 50% da dívida terão sido quitados apenas após o 

transcurso de treze anos e meio de parcelamento. 
181. Compulsando-se o fluxo de pagamentos elaborado pelo próprio Grupo Oi e disponibilizado em seu 
sítio eletrônico, em 20/12/2017, a título de informação para investidores 
(http://ri.oi.com.br/oi2012/web/conteudo_pt.asp?tipo=65955&id=0&idioma=0&conta=28&submenu=0&im
g=0&ano=2017), constatou-se que o volume de depósitos judiciais alcança a monta de R$ 1,67 bilhão, que 
os 50% de desconto nos juros equivaleram a um abatimento na dívida do Grupo Oi de R$ 1,47 bilhão e que 
os 25% de desconto nas multas de mora equivaleram a um abatimento na dívida de R$ 185,43 milhões (peça 

51). 
182. Dessa forma, os créditos públicos não tributários líquidos da Anatel restaram reduzidos em R$ 1,65 
bilhão, passando de R$ 8,41 bilhões para R$ 6,76 bilhões. Considerando que as primeiras parcelas serão 
integralmente cobertas pelos depósitos judiciais até o limite destes, considerando que o plano aprovado 
expressamente estabelece que o pagamento das parcelas inaugura-se em 30/6/2018 e considerando ainda que 
o fluxo de pagamentos elaborado pelo próprio Grupo Oi posiciona o pagamento da primeira parcela no mês 
janeiro/2018, é razoável supor que o fluxo tenha sido deslocado, de forma que o primeiro complemento em 
moeda corrente pelo Grupo Oi ocorrerá apenas na 72ª parcela, ou seja, em junho/2025, e desta em diante 

serão adimplidas em moeda corrente, até maio/2038. 
183. Quanto aos créditos públicos não tributários ilíquidos da Anatel, ainda de acordo com o fluxo de 
pagamentos elaborado pelo Grupo Oi, totalizam R$ 6,14 bilhões, a serem amortizados com carência de 20 
anos e amortização em cinco anos, a partir de 2038, mais especificamente em quatro parcelas anuais, iguais e 

sucessivas de R$ 1,23 bilhão, além da amortização final, em 2042, de R$ 4,91 bilhões. 
184. Pelo exposto, alcança-se a décima conclusão, no sentido de se afirmar inquestionavelmente que  

as condições de pagamento impostas pela AGC, realizada nos dias 19 e 20/12/2017, aos créditos 

públicos não tributários da Anatel são mais favoráveis ao Grupo Oi do que quaisquer das formas 
possíveis na legislação de regência, uma vez que preveem, concomitantemente (i) desconto de 50% nos 

juros e de 25% na multa de mora, o que representa uma redução na dívida de aproximadamente 

R$ 1,65 bilhão; (ii) prazo mais elástico para o parcelamento da dívida, em 240 meses; (iii) 

parcelamento não linear mais vantajoso da dívida, sendo inaugurado em percentuais infe riores aos 

previstos no PRD e alcançando aproximadamente o percentual inaugural previsto no citado normativo 

apenas a partir 181ª parcela; e (iv) o uso de depósitos judiciais para o pagamento das primeiras 

parcelas, estabelecendo uma espécie de carência para o início do parcelamento propriamente dito. 
185. Ressalta-se que, conforme decisão da Desembargadora Monica Maria Costa di Piero, da Oitava 
Câmara Civil do TJRJ, adotada em 18/10/2017, nos autos do Agravo de Instrumento 0057446-
63.2017.8.19.0000, assim como do Desembargador Cezar Augusto Rodrigues Costa, também da Oitava 
Câmara Civil do TJRJ, adotada em 31/8/2017, nos autos do Agravo de Instrumento 0048971-
21.2017.8.19.0000, a legislação aplicável ao parcelamento de débitos não tributários junto às autarquias 
federais destinado a empresas em recuperação judicial, quando da realização da AGC, deveria ser atendida, 
conforme exposto nos parágrafos Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! Fonte de referência 

não encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada. da presente instrução. 
186. Compulsando-se as condições de pagamento negociadas com os demais credores quirografários, 
estabelecidas na Cláusula 4.3 do Plano de Recuperação Judicial Aprovado, preliminarmente impende 
esclarecer que estes tiveram suas condições de pagamento inicialmente definidas em função da conjugação 
dos valores dos respectivos créditos, da moeda (reais ou dólares) e da tempestividade na escolha das 
condições, de forma que uma possível mora poderia esvaziar a faculdade de escolha de alguma das 
condições disponíveis. 

187. Entre as condições disponíveis aos Credores Quirografários titulares de Créditos ME/EPP ou Créditos 

http://ri.oi.com.br/oi2012/web/conteudo_pt.asp?tipo=65955&id=0&idioma=0&conta=28&submenu=0&img=0&ano=2017
http://ri.oi.com.br/oi2012/web/conteudo_pt.asp?tipo=65955&id=0&idioma=0&conta=28&submenu=0&img=0&ano=2017
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Classe III, destacam-se as seguintes: 

a) valores em reais iguais ou inferiores a R$ 1 mil, tratados na alínea (i) do subitem 4.3.1.1 do Plano 
de Recuperação Aprovado, seriam quitados em uma única parcela até o vigésimo dia útil a contar da 
Homologação Judicial do Plano, limitada ao valor do respectivo Crédito constante da Relação de Credores 

do Administrador Judicial; 
b) valores em reais superiores a R$ 1 mil, desde que, somados, se circunscrevessem ao limite máximo 

de R$ 10.000.000.000,00 (Opção de Reestruturação I), teriam seus créditos reestruturados em reais, com 
carência de sessenta meses (cinco anos), valor do principal amortizado em 24 parcelas semestrais e 
sucessivas (doze anos), vencendo-se a primeira no 25º dia do 66º mês contado da Homologação Judicial do 
Plano e as demais no mesmo dia a cada seis meses a contar do primeiro pagamento, conforme percentuais do 
valor do principal, acrescido dos juros capitalizados (80% do CDI a.a.), descritos na tabela progressiva 

abaixo. 

Tabela 5: Percentuais semestrais de amortização dos créditos quirografários 

Anos Percentual do valor a 

ser amortizado 

0 a 10º 0% 

11º a 20º 2,0% 

21º a 33º 5,7% 

34º 5,9% 

Fonte: Plano de Recuperação Judicial aprovado, datado de 20/12/2017 (peça 50) 

188. Quanto ao conjunto de credores quirografários cujos créditos se circunscrevessem ao limite de R$ 1 
mil, é possível observar que estes seriam quitados de forma integral, em uma única vez, sem a incidência de 
qualquer desconto, parcelamento ou carência, tornando assim tais condições de pagamento, em que pese a 
reduzida materialidade dos respectivos créditos, mais vantajosas do que aquelas definidas para os créditos 

públicos não tributários da Anatel. 
189. Em relação aos credores quirografários que aderiram à Opção de Reestruturação I, em que pese a 
carência de cinco anos, o fato de a quitação da dívida se dar ao fim de dezessete anos (créditos da Anatel em 
20 anos), associado à ausência da incidência de quaisquer descontos (contra os aproximados R$ 1,65 bilhão 
concedidos sobre os créditos da Anatel), e ao pagamento de 5,7% da dívida ao final do 126º mês 
(selecionado apenas a título de exemplo), pelo período compreendido entre o início do 121º e término do 
126º (enquanto, ao longo do mesmo período, terão sido pagos 3% dos créditos da Anatel), corrobora a 

décima primeira conclusão desta instrução, no sentido de que as regras de parcelamento dos créditos 

públicos da Anatel que terminaram por ser aprovadas na AGC não apenas são mais favoráveis ao 

Grupo Oi do que aquelas originalmente levadas à Assembleia ou ainda previstas na legislação de 

regência, como também são desfavoráveis comparativamente às regras aprovadas para parcela dos 

demais credores privados enquadrados na mesma categoria de quirografários. 
190. Em decorrência, será proposto encaminhar ao Escritório de Advocacia Wald, na condição de 

administrador judicial; ao Exmo. Juiz de Direito Fernando Cesar Ferreira Viana, responsável pelo 

Processo de Recuperação Judicial 020376511.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro; à Desembargadora Monica Maria Costa di Piero, 
da Oitava Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; à Agência Nacional de 

Telecomunicações; ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; à Casa Civil da Presidência da República; à Advocacia-

Geral da União; à Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do M inistério Público Federal; ao 

Senado Federal – particularmente à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 

Informática (CCT) e à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE); à Câmara dos Deputados – em 

especial à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle (CFFC); e, por fim, ao Congresso Nacional – particularmente à 

Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal (CMCF), o entendimento desta Corte no 

sentido de que as condições de pagamento dos créditos públicos não tributários da Anatel, aprovadas 

na Assembleia-Geral de Credores, realizada nos dias 19 e 20/12/2017, tanto são mais favoráveis ao 

Grupo Oi comparativamente a quaisquer das hipóteses de parcelamento previstas na legislação de 

regência (arts. 10-A ou 37-B da Lei 10.522/2002, ou ainda o art. 2º da Lei 13.494/2017), em inequívoca 

afronta ao princípio constitucional da legalidade, quanto são desfavoráveis comparativamente às 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 005.577/2018-7 

 

37 
 

regras aprovadas para parcela dos demais credores privados enquadrados na mesma categoria de 

quirografários. 

3.6 Outras considerações a respeito da impossibilidade de negociação de créditos públicos pelos 

representantes da Anatel 

191. Sobre a possibilidade de negociar a situação de multas administrativas definitivamente constituídas e 
já encaminhadas à AGU, a questão foi analisada em outras oportunidades pelo órgão, inclusive por demanda 
da própria Oi (peça 59 do TC 033.612/2016-1). Transcreve-se a seguir excertos das manifestações técnicas 

da AGU, que consolidam seu entendimento sobre o assunto: 

Parecer 092/2014/IAN/IGP/PFE-Anatel/PGF/AGU: 

a) impossibilidade de deferimento dos pedidos de suspensão dos atos de cobrança (inclusive a 
inscrição no CADIN, inscrição em Dívida Ativa e ajuizamento de execuções fiscais) e dos prazos 

prescricionais;  
b) inexistência de entendimento jurisprudencial desfavorável à Anatel, uma vez que, considerando o 
universo dos processos judiciais que visam à anulação das multas da Anatel, as sentenças 
desfavoráveis à Agência são excepcionais e nenhuma destas ainda foi alcançada pelo trânsito em 

julgado; e 

Parecer CGCOB/DIGEVAT 0013/2014: 
a) O pedido de conversão de multas administrativas definitivamente constituídas em investimentos 

destinados ao aprimoramento da prestação de serviços de telecomunicações não possui amparo legal; 

b) Não há viabilidade jurídica de celebração do compromisso de ajustamento de conduta no que tange 
aos créditos [inscritos em Dívida Ativa] porquanto a controvérsia não envolve direitos ou interesses 
transindividuais, à luz do disposto no art. 1°, c/c art. 5°, §6°, ambos da Lei n° 7.347/1985, c/c art. 81, 

parágrafo único, da Lei n° 8.078/1990; 
c) Os pedidos de suspensão da inscrição no CADIN e dos atos de cobrança das multas aplicadas pela 
ANATEL não encontram suporte legal; (Despacho n.º 65/2014/CGCOB/PGF/AGU, que aprovou o 

Parecer n.º CGCOB/DIGEVAT n.º 0013/2014) 

NOTA 00092/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU: 

(...) 

21. Fica evidente, portanto, que tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito judicial, sequer faz 
sentido o estabelecimento de procedimento de mediação uma vez que, tratando-se de créditos 

constituídos de forma definitiva por órgãos e entes públicos, a única hipótese que se cogita para 
fins de celebração de acordo é a concessão de parcelamento nos moldes previstos pela legislação , 
lembrando que, quando o Legislador resolve conceder condições especiais e/ou diferenciadas para a 

amortização de referidos créditos, o faz através a edição de Lei específica para tanto. 
22. No mesmo sentido, revela-se impossível a suspensão da inscrição da empresa requerente no 
CADIN, bem como também não há amparo legal para a suspensão da pretensão executória da 
ANATEL, o que já fora devidamente tratado por ocasião do Despacho n.º 

65/2014/CGCOB/PGF/AGU: 
De fato, não há amparo legal para a suspensão da inscrição dos débitos no CADIN, pois não 
contemplada tal possibilidade no art. 7º, da Lei n° 10.522/2002’; outrossim, não há suporte legal para a 
suspensão da prescrição da pretensão executória da ANATEL, porquanto não se enquadra nas 

hipóteses previstas no art. 3º, da Lei n° 9.873/99, tal como apontado pela PFEANATEL. 
23. Verificada, pois, a impossibilidade de realização da transação nos termos ora formulados pela 
requerente nos presentes autos, reputa-se que os seus demais requerimentos restam, por conseguinte, 
inviabilizados.  

24. Desta feita, entende-se que o requerimento apresentado pela empresa interessada (REQUE1, Seq. 
15) não merece guarida, cabendo salientar que o entendimento consignado por ocasião do Parecer 
CGCOB/DIGEVAT n.º 0013/2014, aprovado pelo Despacho n.º 65/2014/CGCOB/PGF/AGU 
permanece inalterado, cumprindo frisar que referido entendimento tem abrangência sobre os créditos 
constituídos de forma definitiva pelos órgãos e entes públicos federais, nos termos da NOTA n. 
00007/2015/DIGETRAB/PGF/AGU, acolhida pelo então Exmº Coordenador-Geral de Cobrança e 
Recuperação da PGF através do DESPACHO n. 00259/2015/CGCOB/PGF/AGU, aprovada pelo então 

Exmº Procurador-Geral  Federal. (NOTA n. 00092/2016/DUSC/CGCOB/PGF/AGU) 
192. Reitera-se, assim, que não havia amparo legal para a negociação das multas aplicadas pela Anatel já 
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definitivamente constituídas, como proposto pela Oi no item 4.3.2.8, alínea II, do Plano de Recuperação 
Judicial. Da mesma forma, representante da Anatel na AGC não poderia transacionar créditos públicos, por 

absoluta ausência de previsão legal. 

3.7 Possíveis impactos do precedente  
193. Caso seja mantido o entendimento do juízo da recuperação judicial do Grupo Oi, de que os créditos da 
Anatel se submetem à Recuperação Judicial das empresas do Grupo Oi, e ainda negociados como se fossem 
créditos quirografários (de essência privada), sob o argumento de que créditos públicos não tributários não 
estariam incluídos no especial tratamento conferido pelo art. 6º, §7º, da Lei 11.101/2005 (e, por 
consequência, afastando a incidência dos arts. 10-A, caput e parágrafos 1º e 8º, da Lei 10.522/2002; 2º, caput 
e §2º, 4º, parágrafos 1º e 4º, 5º e 29 da Lei Federal 6.830/1980; 191-A da Lei 5.172/1966; e 39, § 2º, da 

Lei 4.320/1964), vislumbram-se os seguintes principais riscos: 
 a) de que esse entendimento se propague e os créditos públicos referentes a multas administrativas 
devidas a todas as Fazendas Públicas, nas esferas municipal, estadual, distrital ou federal, sejam incluídos em 

todos os processos de recuperação judicial nos quais as empresas recuperandas possuam referidos débitos; 

 b) de que sejam dados descontos ilegais em créditos públicos, acarretando dano ao erário; 
 c) risco de judicialização da discussão nos tribunais superiores e atraso do processo de recuperação 

judicial, fragilizando ainda mais a situação econômica da empresa; 
 d) impossibilidade legal negocial do administrador público defensor dos créditos públicos, diminuindo 

as chances de acordo na classe quirografária. 
194. Há, ainda, o preocupante risco de que o entendimento possa extravasar e ser aplicado a outros tipos de 
créditos públicos, cuja inadimplência também torna-os passiveis de inscrição em dívida ativa, nos termos do 
§ 2º do art. 39 da Lei 4.320/1964, a exemplo: (i) dos débitos e multas aplicados por esta Corte e pelos demais 
Tribunais de Contas; (ii) das outorgas das concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, terminais portuários, 
linhas de transmissão de energia elétrica, entre outros; e (iii) dos acordos de leniência firmados pelo 
Ministério Público Federal (MPF) e Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da 

União (CGU). 

195. Em relação aos débitos e multas aplicadas pelas Cortes de Contas, impende preliminarmente registar a 
natureza dos valores decorrentes, de créditos públicos não tributários, passíveis de serem inscritos em Dívida 
Ativa, ante as definições presentes no art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964, c/c o previsto no art. 2º, § 1º, da 

Lei 6.830/1980 e arts. 19, caput, 23, inciso III, alínea b e 24, todos da Lei 8.443/1992. 
196. Mediante levantamento interno nesta Corte de Contas, identificou-se que, desde 8/7/2013, foram 
aplicados a pessoas jurídicas multas que, somadas e atualizadas, alcançam a ordem de R$ 200 milhões, mais 
especificamente R$ 11,34 milhões em 2013, R$ 24,24 milhões em 2014, R$ 33,87 milhões em 2015, 
R$ 57,62 milhões em 2016, R$ 40,59 milhões em 2017 e, até o momento (julho/2018), R$ 31,82 milhões em 

2018. 
197. Já os débitos imputados por esta Corte a pessoas jurídicas alcançam, também desde 8/7/2013, somados 
e atualizados, a ordem de R$ 5,38 bilhões, sendo R$ 222,04 milhões em 2013, R$ 1,04 bilhões em 2014, 
R$ 1,27 bilhões em 2015, R$ 1,44 bilhões em 2016, R$ 962,34 milhões em 2017 e, até o momento 

(julho/2018), R$ 451,09 milhões em 2018. 
198. Quanto aos valores de outorga, o art. 15 da Lei 8.987/1995 estabelece como um dos critérios para o 
julgamento de licitações para concessões de serviços públicos a maior oferta desses valores para pagamento 
ao poder concedente. Já a autorização para cobrança destes valores decorre tanto do contrato de concessão, 
definido, na lição de Hely Lopes Meirelles, como um ‘ajuste de Direito Administrativo, bilatera l, oneroso, 
comutativo e realizado 'intuitu personae', quanto de dispositivos específicos presentes, no caso das Agências 
Reguladoras, em suas leis de criação, a exemplo do art. 48 da Lei 9.472/1997, no caso da Anatel 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 358). 
199. Em decorrência do previsto no art. 2º, §1º, da Lei 6.830/1980, que estabelece que qualquer valor, cuja 
cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º [União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal], será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública, c/c o art. 39, caput e parágrafo primeiro, da Lei 
4.320/1964, que estabelece que os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, 
exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 
Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, conclui-se que o inadimplemento, 
pela concessionária, do pagamento do valor de outorga autoriza sua inscrição em Dívida Ativa pelo poder 

concedente. 
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200. Diversas foram as concessões empreendidas pelo Governo Federal, nos últimos anos, nas áreas de 
infraestrutura, tais como rodovias, ferrovias, aeroportos, terminais portuários, linhas de transmissão de 

energia elétrica, entre outros. 
201. Em alguns casos, foi definido que o pagamento ocorreria concomitantemente à celebração do contrato 
de concessão, a exemplo do ocorrido no Leilão - Aneel 12/2015, referente à licitação para a outorga de 29 
usinas hidroelétricas em operação – no qual foi estabelecido, mediante a Resolução-CNPE 2/2015, que o 
valor total da bonificação pela outorga das 29 usinas, da ordem de R$ 17 bilhões, se daria em duas parcelas, 
com 65% do montante à vista, no ato da assinatura do contrato de concessão, e 35% do montante em até 

cento e oitenta dias, contados da data de assinatura do contrato. 
202. Em outros, o pagamento do valor de outorga foi diluído ao longo do prazo da concessão, a exemplo do 
ocorrido no Leilão-Anac 2/2011, para a concessão dos aeroportos internacionais de Guarulhos, Viracopos e 
Brasília – R$ 16,213 bilhões ao longo de 20 anos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, R$ 4,50 
bilhões ao longo de 25 anos para o Aeroporto Internacional de Brasília e R$ 3,821 bilhões ao longo de 30 

anos para o Aeroporto Internacional de Viracopos. 

203. Ainda neste aspecto, impende trazer à baila notícia da imprensa, datada de 27/2/2018, que informa as 
dificuldades econômicas que estaria enfrentando a concessionária do Aeroporto de Viracopos, a ponto de 
constar inadimplente quanto ao pagamento das parcelas do valor de outorga referentes aos anos de 2016 e 
2017. Em decorrência, segundo a notícia, a Agência Nacional de Aviação Civil já teria instaurado processo 
que pode levar à cassação da concessão, sendo esta a primeira vez em que a agência adota tal procedimento 
para um aeroporto operado pela iniciativa privada (https://g1.globo.com/economia/noticia/anac-abre-

processo-que-pode-cassar-concessao-do-aeroporto-de-viracopos.ghtml). 
204. Por seu turno, em relação aos acordos de leniência decorrentes da Lei Anticorrupção 
(Lei 12.846/2013), tanto os valores a serem recolhidos aos cofres públicos constituem créditos públicos não 
tributários quanto o inadimplemento do recolhimento enseja a respectiva inscrição em dívida ativa, nos 
termos expressos do art. 13, parágrafo único, da referida lei. 

205. Os valores já negociados, considerados os acordos firmados no âmbito da Operação Lava-Jato pelo 
MPF e pela CGU/AGU, giram em torno de R$ 9 bilhões (excluído o acordo firmado com a empresa J&F 
Investimentos S.A., de R$ 10,3 bilhões). Além da materialidade dos acordos, também chamam atenção os 
prazos de parcelamento para pagamento das multas, que em muitos casos ultrapassam vinte anos, aliados às 

dúvidas a respeito da situação econômico-financeira das empresas. 
206. Por oportuno, cabe mencionar a situação específica do grupo UTC, que firmou acordo de leniência no 
valor de R$ 574 milhões em 10/7/2017, a serem pagos em 22 parcelas anuais, e, na semana seguinte, em 
17/7/2017, impetrou pedido de recuperação judicial (petição inicial e outros documentos do processo 

disponíveis em: http://www.utc.com.br/insti_full.php?id=235, acesso em 8/8/2018). 
207. Em que pese, nesse caso, o grupo ter afirmado que a recuperação judicial não tinha por objetivo 
reescalonar ou mesmo alterar o cumprimento do acordo de leniência (conforme notícia disponível em: 
https://www.valor.com.br/empresas/5041764/apos-fechar-leniencia-grupo-utc-pede-recuperacao-judicial, 
acesso em 8/8/2018), o ocorrido deixa clara a extrema cautela com que deve ser tratado o precedente aberto 
no caso da recuperação judicial da Oi, uma vez que o recebimento de tais créditos poderia ser sensivelmente 
obstaculizado ante a sua inserção entre os créditos de uma recuperação judicial. 

208. Sendo assim, evidencia-se o risco de que a inserção dos créditos públicos não tributários da Anatel, 
decorrentes das multas por ela aplicadas ao Grupo Oi, no bojo da recuperação judicial daquele grupo 
econômico, e ainda na condição de créditos quirografários, estabeleça precedente para concessão de igual 
tratamento aos valores decorrentes das multas aplicadas a empresas por esta Corte de Contas, das concessões 
de obras e serviços públicos empreendidas pelos governos da União, estados e municípios e dos acordos de 
leniência firmados pelo MPF e CGU com empresas infratoras, com potencial de ampliar significativamente a 

percepção de impunidade e reduzir drasticamente a eficácia do controle. 
209. Pelo exposto, será proposto encaminhar ao Escritório de Advocacia Wald, na condição de 

administrador judicial; ao Exmo. Juiz de Direito Fernando Cesar Ferreira Viana, responsável pelo 

Processo de Recuperação Judicial 020376511.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro; à Desembargadora Monica Maria Costa di Piero, 

da Oitava Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; à Agência Nacional de 
Telecomunicações; ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; à Casa Civil da Presidência da República; à Advocacia-

http://www.utc.com.br/insti_full.php?id=235
https://www.valor.com.br/empresas/5041764/apos-fechar-leniencia-grupo-utc-pede-recuperacao-judicial
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Geral da União; à Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; ao 

Senado Federal – particularmente à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 

Informática (CCT) e à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE); à Câmara dos Deputados – em 

especial à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e à Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle (CFFC); e, por fim, ao Congresso Nacional – particularmente à 

Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal (CMCF), o entendimento desta Corte no 

sentido de que a inclusão de créditos públicos não tributários passíveis de inscrição em Dívida Ativa no 
âmbito de Recuperações Judiciais traz risco sistêmico e bilionário de dano ao erário a todas as esferas 

de governo, na medida em que expõem os valores decorrentes da aplicação de multas (inclusive do 

TCU), de acordos de leniência e de outorgas de concessão e privatizações ao acordo de vontades de 

credores privados que tendem naturalmente a maximizar seus próprios interesses em detrimento do 

interesse público primário, em afronta aos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse 

público, bem como aos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, insculpidos no 

art. 37 da Constituição Federal. 
210. Cabe mencionar que em casos similares de flagrante risco de dano ao erário, decorrente de 
interpretações legais não pautadas pelo interesse público, esta Corte tem reiteradamente firmado 
entendimentos em defesa do patrimônio público e dos princípios da supremacia e da indisponibilidade do 
interesse público. 

211. Nesse sentido, por exemplo, seguem os Acórdãos 348/2016 e 1.824/2017, ambos de relatoria do Min. 
Walton Alencar Rodrigues e apreciados pelo Plenário do TCU, que tratam, respectivamente, da extensão às 
licitações promovidas por estados e municípios, com recursos provenientes das transferências voluntárias da 
União, dos efeitos da sanção de inidoneidade imputada pelo Tribunal, e da impossibilidade de aplicação de 
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb) em finalidade diversa da educação. 

3.8 Suficiência das medidas adotadas pela Anatel e PFE-Anatel a fim de resguardar o interesse público 
212. Na seara administrativa, restou claro, a partir das informações prestadas, bem como do teor do Parecer 
de Força Executória nº 00003/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU, que a Anatel prossegue tanto com o 
andamento de todos os Pados instaurados em face do Grupo Oi, de forma a serem constituídos 
definitivamente os respectivos créditos, decorrentes das multas aplicadas, quanto com a adoção das medidas 
administrativas necessárias à cobrança após a mencionada constituição, tais como a inscrição em Dívida 

Ativa e o ajuizamento de execução fiscal. 
213. Ademais, considera-se legalmente adequada a postura assumida pela agência ao recusar a transação 
dos seus créditos públicos não tributários inseridos no bojo da recuperação judicial das empresas do Grupo 
Oi, seguindo orientação consubstanciada no Parecer de Força Executória nº 00053/2017/PFE-
ANATEL/PGF/AGU, de 29/9/2017 (peça 19), e levada a efeito mediante a Portaria-Anatel 1.762, de 

19/12/2017 (peça 6). 

214. Por fim, reputam-se tempestivas as diversas medidas adotadas pela PFE-Anatel, consubstanciadas na 
impugnação e nos agravos interpostos, a fim de resguardar o interesse público afeto aos créditos públicos não 

tributários da agência inseridos no bojo da recuperação judicial do Grupo Oi. 

4. Conclusão 

215. Realizou-se, nos dias 19 e 20/12/2017, a Assembleia Geral de Credores (AGC) no âmbito da 
recuperação judicial do Grupo Oi, restando marcada tanto pelo voto contrário da Anatel ao plano de 
recuperação proposto – levado a efeito mediante a Portaria-Anatel 1.762, de 19/12/2017, em razão de 
diversos óbices jurídicos apontados e mencionados a seguir – quanto pela deliberação ali adotada afeta às 
condições de pagamento a serem aplicadas aos créditos da Anatel, absolutamente desfavoráveis ao erário 
comparativamente àquelas previstas na legislação de regência, na medida em que imputaram, relativamente 

aos créditos: 
a) líquidos, descontos nos juros e multa de mora não previstos, bem como prazo mais elástico e não 

previsto para o parcelamento da dívida, parcelamento não linear da dívida não previsto e mais vantajoso ao 
Grupo Oi e, ainda, o uso de depósitos judiciais para o pagamento das primeiras parcelas, estabelecendo uma 

espécie de carência para o início do parcelamento propriamente dito; e 
b) ilíquidos, carência de vinte anos não prevista, assim como amortização em cinco anos, em parcelas 

anuais, iguais e sucessivas, também dissonante com a legislação de regência. 
216. Embora a Procuradoria-Geral Especializada junto à Anatel (PFE-Anatel) esteja adotando todas 
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as providências judiciais cabíveis a fim de reverter tal situação, apresentando as impugnações e os recursos 
pertinentes, nos devidos prazos, não tem obtido sucesso junto ao juízo de recuperação judicial nem junto ao 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido levada a discussão aos tribunais superiores.  
217. Ao longo desta instrução, demonstrou-se que o entendimento da PFE-Anatel coaduna-se perfeitamente 
com o ordenamento jurídico e deveria prevalecer, pois os créditos em questão, que à época da concessão, 
alcançavam o valor da ordem de R$ 11 bilhões, são créditos públicos não tributários devidos à Fazenda 

Pública e, por isso, impassíveis de inclusão no bojo da recuperação judicial do Grupo Oi.  
218. Ademais, tanto as execuções fiscais em curso das multas administrativas não são passiveis de 
suspensão pelo deferimento da recuperação judicial, quanto a concessão da recuperação judicial não 
impediria a posterior inscrição em Dívida Ativa e consequente execução fiscal das multas administrativas 
que, até aquele momento, já haviam sido imputadas pela autoridade competente na seara administrativa, 

ainda que passíveis de recurso. 
219. Quanto ao caráter negocial do processo de recuperação judicial e da própria AGC, tanto por um lado 
este não se coaduna com a natureza dos créditos de pessoas jurídicas de direito público, vez que se submetem 
à disciplina e procedimentos próprios, previstos na legislação ordinária, quanto por outro resta a 
impossibilidade de participação ativa de representantes dos órgãos/entidades públicas titulares de créditos 
públicos em procedimento de AGC, uma vez não ser possível transacionarem créditos públicos, ante os 
princípios da indisponibilidade do interesse público, legalidade, moralidade e impessoalidade, assim como 

não possuírem interesse jurídico e/ou legitimidade para votarem a respeito do desfecho dos créditos privados. 
220. Permitir que, por decisão da AGC ou pelas regras de arrastamento da assembleia de credores (cram 
down) – arts. 45 e 58, § 1º, da Lei 11.101/2005 –, particulares decidam o tratamento a ser dado ao crédito 

público afronta a Constituição Federal, o princípio da legalidade e representa risco grave ao erário. 
221. Quanto às condições de pagamento impostas pela AGC aos créditos públicos não tributários 
decorrentes das multas administrativas aplicadas pelo Anatel ao Grupo Oi, a legislação existente oferece 
possibilidades de parcelamento para esta dívida (Leis 10.522/2002 e 13.494/2017). Sobre este ponto, deve-se 
ressaltar que o estabelecimento de condições especiais ou diferenciadas para a amortização de créditos já 
inscritos em Dívida Ativa deve ocorrer sempre por meio da edição de lei ou ato normativo específico para 
tanto. Não há como um administrador público negociar créditos públicos ao arrepio da lei.  

222. No presente processo, constatou-se que as condições de pagamento previstas na Cláusula 4.3.2.4 do 
Plano de Recuperação Judicial (datado de 5/9/2016), aplicáveis em caso de insucesso na transação entre 
representantes da Anatel e do Grupo Oi, nos termos do subitem 4.3.2.8.2 da Cláusula 4.3.2.8, e que por sua 
vez terminaram sendo levadas à AGC, realizada nos dias 19 e 20/12/2017, não apenas contrariaram 
inquestionavelmente a legislação de regência, como também acarretariam (não foram essas as condições 

aprovadas na AGC) resultado mais gravoso ao erário. 
223. Em continuidade, as condições de pagamento impostas pela AGC, realizada nos dias 19 e 20/12/2017, 
aos créditos públicos não tributários da Anatel terminaram por ser mais favoráveis ao Grupo Oi do que 
quaisquer das condições previstas na legislação de regência, na medida em que estabeleceram, 
concomitantemente (i) desconto de 50% nos juros e de 25% na multa de mora, acarretando uma redução na 
dívida da ordem de R$ 1,65 bilhão; (ii) prazo mais elástico para o parcelamento da dívida, em 240 meses; 
(iii) parcelamento não linear mais vantajoso da dívida, sendo inaugurado em percentuais inferiores aos 
previstos no PRD e alcançando aproximadamente o percentual inaugural previsto no citado normativo 
apenas a partir 181ª parcela; e (iv) o uso de depósitos judiciais para o pagamento das primeiras parcelas, 

estabelecendo uma espécie de carência para o início do parcelamento propriamente dito. 
224. Neste aspecto, por fim, constatou-se que as regras de parcelamento dos créditos públicos da Anatel 
que terminaram por ser aprovadas na AGC não apenas são mais favoráveis ao Grupo Oi do que aquelas 
originalmente levadas à Assembleia ou ainda previstas na legislação de regência, como também são 
desfavoráveis comparativamente às regras aprovadas para parcela dos demais credores privados enquadrados 

na mesma categoria de quirografários. 
225. Como riscos adicionais, vislumbra-se a possibilidade: i) de que esse entendimento se propague e os 
créditos públicos referentes a multas administrativas devidas a todas as Fazendas Públicas, nas esferas 
municipal, estadual, distrital ou federal, sejam incluídos em todos os processos de recuperação judicial nos 
quais as recuperandas possuam referidos débitos; ii) de que sejam dados descontos ilegais em créditos 
públicos, acarretando dano ao erário; iii) risco de judicialização da discussão nos tribunais superiores e atraso 
do processo de recuperação judicial, fragilizando ainda mais a situação econômica da empresa; e iv) 
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impossibilidade legal negocial do administrador público defensor dos créditos públicos, diminuindo as 

chances de acordo na classe quirografária. 
226. Ainda foi apontado, como risco do precedente em tela, a possibilidade de que as multas aplicadas por 
esta Corte de Contas a empresas que tenham concedida sua recuperação judicial também venham a ser 
incluídas e deliberadas em AGC, na condição de créditos quirografários, na medida em que se constituem, de 
igual modo aos créditos da Anatel, créditos públicos não tributários passíveis de inscrição em Dívida Ativa, 
o que indubitavelmente ampliaria a percepção de impunidade e reduziria drasticamente a eficácia do 

controle. 
227. Outro risco apontado decorre da possibilidade de inserção dos valores de outorga a serem pagos pelas 
concessionárias de obras e serviços públicos ao poder concedente, ao longo da concessão, no bojo da 
recuperação judicial eventualmente instaurado em face das empresas concessionárias, com potencial de 
agravar ainda mais a crise fiscal do país, na medida em que são previstos, considerando-se todas as 
concessões em curso, o recebimento de recursos da ordem de bilhões de reais anualmente. Por fim, outro 
risco apontado decorre da possibilidade de concessão de igual tratamento aos valores oriundos dos acordos 

de leniência firmados pelo MPF e CGU com empresas infratoras. 
228. É fato que não cabe ao Tribunal examinar atos judiciais, mas sim apreciar atos de suas unidades 
jurisdicionadas. Nesse sentido, não se encontrou, no âmbito deste acompanhamento, nenhuma irregularidade 

na conduta daqueles que respondem pela Anatel no curso da recuperação judicial. 
229. Entretanto, tendo em vista o perpetrado dano ao erário e tendo em vista a relevância da questão e suas 
consequências no caso concreto e em casos futuros, e em observância às competências constitucionais do 
Judiciário e desta Corte de Contas, propõe-se que seja dado conhecimento dos entendimentos alcançados 

nesta Corte a diversos órgãos/entidades/instituições. 

5. Proposta de Encaminhamento 
230. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, para posterior encaminhamento ao 

gabinete da Exma. Ministra Relatora, propondo: 
 I. dar ciência ao Escritório de Advocacia Wald, na condição de administrador judicial; ao Exmo. Juiz 
de Direito Fernando Cesar Ferreira Viana, responsável pelo Processo de Recuperação Judicial 
020376511.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro; à Desembargadora Monica Maria Costa di Piero, da Oitava Câmara Civil do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro; à Agência Nacional de Telecomunicações; ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações; ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; à Casa Civil da Presidência da 
República; à Advocacia-Geral da União; à Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal; ao Senado Federal - particularmente à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática (CCT) e à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE); à Câmara dos Deputados - em especial à 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle (CFFC); e, por fim, ao Congresso Nacional - particularmente à Comissão Mista de 
Consolidação da Legislação Federal (CMCF), dos seguintes entendimentos alcançados nesta Corte a respeito 
do plano de recuperação judicial das empresas do Grupo OI, aprovado mediante Assembleia-Geral de 

Credores, realizada nos dias 19 e 20/12/2017: 
a) as multas administrativas aplicadas tanto pela Agência Nacional de Telecomunicações quanto pelos 
demais órgãos/entidades públicos que detêm poder de polícia compõem o rol dos créditos públicos não 

tributários devidos à Fazenda Pública, passíveis de inscrição em Dívida Ativa; 
b) a inclusão dos créditos públicos não tributários já inscritos em Dívida Ativa, a exemplo das multas 
administrativas aplicadas tanto pela Agência Nacional de Telecomunicações quanto pelos demais 
órgãos/entidades públicos que detêm poder de polícia, no bojo do processo de recuperação judicial de 
empresas, afronta o art. 4º, § 4º, da Lei Federal 6.830/1980 (LEF), c/c o art. 191-A da Lei Federal 

5.172/1966, bem como o princípio da supremacia do interesse público; 
c) a inclusão dos créditos públicos não tributários não inscritos em Dívida Ativa – a exemplo das 
multas administrativas aplicadas mediante decisão da autoridade competente, em razão do poder de 
polícia, no bojo do processo de recuperação judicial de empresas, contraria o art. 39, §  2º, da 
Lei 4.320/1964, c/c o art. 2º, caput e §2º, e art. 4°, §1º, da Lei 6.830/1980, bem como o princípio da 

supremacia do interesse público; 
d) o deferimento da Recuperação Judicial não suspende o processamento autônomo nem obstaculiza a 
proposição das execuções fiscais decorrentes dos tributos já exigíveis e/ou dos créditos públicos não 
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tributários já inscritos em Dívida Ativa, passíveis de interrupção apenas em caso de comprovação de 
quitação dos referidos débitos ou por incidência de algumas das circunstâncias listadas no art. 151 do 
CTN que ensejariam a suspensão da exigibilidade (moratória, depósito judicial, concessão de liminar 
ou tutela antecipada em ações judiciais, parcelamento), nos termos dos arts. 2º, 4º, § 4º, 5º e 29 da Lei 
Federal 6.830/1980, c/c o art. 6º, §7º, da Lei Federal 11.101/2005 e art. 191-A da Lei 5.172/1966 

(CTN), bem como do princípio da supremacia do interesse público; 
e) o deferimento da Recuperação Judicial não impede a posterior inscrição em Dívida Ativa e 
consequente execução fiscal das multas administrativas que, até aquele momento, já haviam sido 
imputadas pela autoridade competente na seara administrativa, ainda que passíveis de recurso, com 
fulcro no art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964, c/c o art. 2º, caput e §2º, e art. 4°, §1º, da Lei 6.830/1980, 
bem como do princípio da supremacia do interesse público; 

f) os créditos públicos não tributários, decorrentes das multas administrativas aplicadas pelos 
órgãos/entidades da administração pública às empresas privadas em razão do poder de polícia, não são 
passíveis de submissão à vontade de credores privados em procedimento de Assembleia-Geral de 
Credores, sob pena de restar usurpada competência do Poder Legislativo que instituiu parcelamento de 
créditos públicos específico para empresas em recuperação judicial (art. 10-A da Lei 10.522/2002, 
incluído pela Lei 13.043, de 13/11/2014), em afronta ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da 

Constituição Federal; 
g) impossibilidade de participação ativa de representantes dos órgãos/entidades públicas titulares de 
créditos públicos em procedimento de Assembleia-Geral de Credores, tanto por não terem interesse 
jurídico e/ou legitimidade para votarem a respeito do desfecho dos créditos privados, quanto por não 
ser possível transacionarem créditos públicos, ante os princípios da indisponibilidade do interesse 
público, legalidade, moralidade e impessoalidade; 

h) as condições de pagamento dos créditos públicos não tributários da Anatel, aprovadas na 
Assembleia-Geral de Credores, realizada nos dias 19 e 20/12/2017, tanto são mais desfavoráveis ao 
erário comparativamente a quaisquer das hipóteses de parcelamento previstas na legislação de 
regência (arts. 10-A ou 37-B da Lei 10.522/2002, ou ainda o art. 2º da Lei 13.494/2017), em 
inequívoca afronta ao princípio constitucional da legalidade, quanto são mais desfavoráveis ao erário 
comparativamente à parcela dos demais credores privados enquadrados na mesma categoria de 

quirografários; e 
i) a inclusão de créditos públicos não tributários passíveis de inscrição em Dívida Ativa no âmbito de 
Recuperações Judiciais traz risco sistêmico e bilionário de dano ao erário a todas as esferas de 
governo, na medida em que expõem os valores decorrentes da aplicação de multas (inclusive do TCU) 
e débitos, de acordos de leniência e de outorgas de concessões e privatizações ao acordo de vontades 
de credores privados que tendem naturalmente a maximizar seus próprios interesses em detrimento do 
interesse público primário, em afronta aos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse 
público, bem como aos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, insculpidos no 

art. 37 da Constituição Federal. 
II. Posterior retorno dos autos a esta Unidade Técnica para que proceda a continuidade do acompanhamento 
das ações adotadas tanto pela Procuradoria-Federal Especializada junto à Anatel quanto pela Advocacia-
Geral da União afetas aos créditos públicos não tributários da Anatel inseridos no bojo da recuperação 

judicial do Grupo Oi.”1 

2. Em atendimento ao despacho à peça 55, o Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU 
se manifestou nos seguintes termos (peça 56): 

 “Cuidam os autos de acompanhamento autuado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 
Hídrica, Comunicações e Mineração (SeinfraCOM) com relação aos créditos não tributários da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, que foram incluídos no processo de recuperação judicial 0203711-65.2016.8.19.0001, em 
curso na 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, no qual constam as 
seguintes empresas do Grupo Oi: Oi S.A., Telemar Norte Leste S.A., Oi Móvel S.A., Copart4 Participações 

                                                 
1 Com exceção da transcrição contida nos itens 60 e 115, os destaques no texto são da instrução. 
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S.A., Copart5 Participações S.A., Portugal Telecom International Finance B.V. e Oi Brasil Holdings 

Coöperatief U.A. 
2. O plano de recuperação judicial (PRJ) foi apresentado pelo Grupo Oi em 20/6/2016, tendo seu 
processamento sido deferido em 29/6/2016, nos termos da Lei 11.101/2005 (lei de recuperação e falências). 
Nos dias 19 e 20/12/2017, foi realizada a assembleia geral de credores (AGC), no qual foi apresentado voto 
contrário da Anatel, no sentido de não se submeter ao PRJ que veio a ser aprovado pela AGC (peça 6) e que 

foi, posteriormente, homologado judicialmente em 8/1/2018 (peça 42). 
3. No PRJ, foram incluídos, à revelia da Anatel, créditos oriundos de multas administrativas – ou seja, de 
natureza não tributária – aplicadas pela autarquia contra empresas do Grupo Oi, no valor aproximado de R$ 

12,9 bilhões , calculado com encargos legais até 23/4/2018 (vide tabela 2 apresentada no parágrafo 69 da 
instrução à peça 52, p. 15). Em resumo, as principais alegações da agência reguladora que sustentaram seu 
voto em contrário na AGC foram a impossibilidade da submissão de seus créditos de natureza pública ao 
concurso de credores privados, no âmbito da AGC e do PRJ, e a autorização de parcelamento dos débitos do 
Grupo Oi, devidos à autarquia, em condições não previstas em lei e deliberadas por credores privados na 

AGC. 
4. Deve-se esclarecer que parte dos créditos não tributários que foram incluídos na recuperação judicial 
faziam parte de termos de ajustamento de conduta (TACs) que já haviam sido aprovados ou estavam sendo 
negociados pela agência reguladora com o Grupo Oi anteriormente ao pedido de recuperação judicial. A 
seguir, retrata-se, de modo resumido, o modo como foram ou estão sendo tratados pelo TCU dois TACs da 
Anatel relacionados a empresas do Grupo Oi e que englobaram, parcialmente, créditos que se encontram no 

processo de recuperação judicial: 

Processo TC 033.413/2015-0 TC 028.810/2017-1 

Relator(a) Ministro Bruno Dantas  Ministra Ana Arraes 

Estado do processo Aberto Encerrado 

Origem das multas 

administrativas 

Procedimentos para apuração de 

descumprimento de obrigações (Pado) nos 

temas qualidade, universalização e 

ampliação de acesso 

Pados nos temas direitos e garantias dos 

usuários, fiscalização e interrupções 

sistêmicas 

Materialidade das multas 

administrativas incluídas 

no TAC 

Aproximadamente, R$ 1,18 bilhão Aproximadamente, R$ 5,05 bilhões 

Deliberação Acórdão 2.572/2016-TCU-Plenário – 

adoção, entre outras, das seguintes medidas: 

ratificação de medida cautelar anteriormente 

adotada no TC 033.413/2015-0, para que a 

Anatel se abstivesse de assinar o TAC 

aprovado na Reunião 800, de 19/5/2016, de 

seu Conselho Diretor; sobrestamento do 

referido processo, até que fossem resolvidas: 

(...) no âmbito do processo que trata de 

pedido de Recuperação Judicial formulado 

pelo Grupo Oi – processo n. 0203711-

65.2016.8.19.0001, que corre na 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro –, as questões 

atinentes às multas administrativas devidas à 

Anatel e incluídas no termo de ajustamento 

de conduta objeto desta representação; 

(excerto do item 9.2 do Acórdão 

2.572/2016-TCU-Plenário) 

Acórdão 272/2018-TCU-Plenário – 

arquivamento do processo, por perda de 

objeto 

5. Do Acórdão 2.572/2016-TCU-Plenário, cabe mencionar, além do excerto que constou do quadro 
supra, a seguinte determinação: 

9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Aviação Civil e Comunicações 
(SeinfraAeroTelecom) que acompanhe os efeitos do plano de recuperação judicial que for aprovado no 
curso do processo mencionado no item 9.3 supra sobre as negociações do TAC no âmbito da Anatel, 
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por meio da adoção das medidas saneadoras necessárias, dando seguimento ao presente processo tão 

logo seja verificada a condição imposta ao sobrestamento;  
6. Com relação ao Acórdão 272/2018-TCU-Plenário, constou de seus considerandos o fundamento para 

o arquivamento do TC 028.810/2017-1: 

Considerando que o Conselho Diretor da Anatel, em sua 836ª Reunião, em caráter extraordinário, 
deliberou, por unanimidade, pela não celebração do TAC com o Grupo Oi relativamente aos temas 
direitos e garantias dos usuários, fiscalização e interrupções sistêmicas, bem como decidiu revogar de 

ofício a decisão que havia aprovado, em maio de 2016, o TAC referente aos temas de qualidade, 

universalização e ampliação do acesso; 
considerando que, diante da rejeição de todos os TACs da empresa Oi em andamento na Anatel e 
da impossibilidade normativa de se celebrarem novos TACs com o mesmo objeto de propostas de 
acordos já rejeitadas pelo Conselho Diretor da agência, verifica-se a perda do objeto do presente 
processo, que tinha como objetivo acompanhar e analisar um dos referidos TACs firmados com a 

operadora. 
7. Além dos processos relacionados aos TACs que, ao final, não restaram formalizados entre a Anatel e 
empresas do Grupo Oi – consideradas aquelas detentoras de contratos de concessão com o Poder Público –, 
foi autuada na Corte de Contas o TC 033.612/2016-1, sob relatoria do Ministro Bruno Dantas, cujo objeto é 
o acompanhamento do processo de mediação entre o Grupo Oi e a agência reguladora, no âmbito do 
processo de recuperação judicial 0203711-65.2016.8.19.0001. Em caráter preliminar, foi proferido no 
referido processo o Acórdão 1.790/2017-TCU-Plenário, por meio do qual foi determinado à SeinfraCOM, 

entre outras medidas, que: 
9.1.2. informe ao juízo de recuperação e aos mediadores, nos próximos ofícios que vierem a ser 
expedidos com a finalidade de indicar servidores para acompanhar as próximas audiências, que 
qualquer deliberação do Tribunal depende de manifestação do relator ou de seus órgãos colegiados, 
independentemente da presença de auditores nos atos em curso no âmbito do processo de recuperação 

judicial 020376511.2016.8.19.0001; 
8. A notícia mais recente que se tem do processo de mediação – cuja norma legal que regulamenta o 
procedimento faz expressa menção ao TCU, nos termos do § 4º do art. 36 da Lei 13.140/2015 – é a de que 
não houve avanço das negociações (vide informação nos parágrafos 43 a 45 da instrução da SeinfraCOM – 
peça 52, p. 10). Desse modo, ‘concluiu-se encontrar-se encerrada a mediação entre as partes, razão pela qual 
foi proposto por esta unidade técnica o arquivamento do TC 033.612/2016-1, pendente de deliberação pelo 

gabinete do Ministro Relator daquele processo.’ (excerto do parágrafo 49 da instrução à peça 52, p. 10).  
9. Nota-se, portanto, que a iniciativa da atuação da SeinfraCOM nestes autos foi motivada não apenas 
pela ‘materialidade dos recursos públicos envolvidos [na recuperação judicial], bem como dos riscos 
sistêmicos decorrentes do precedente criado pela justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre o erário, em todas 
as esferas de governo’ (motivação expressa no parágrafo 2 da instrução à peça 52, p. 1), mas, também, pela 
preocupação que o Tribunal vem tendo desde antes de o Grupo Oi entrar com o pedido de recuperação 
judicial, especialmente sobre os créditos da Anatel, de natureza não tributária, constituídos, ou não, à época 

do citado pedido, de responsabilidade do referido grupo empresarial. 

I 
10. Feito esse breve introito, verifica-se que a SeinfraCOM entendeu por bem propor à Corte de Contas, 
neste acompanhamento, conforme consignado no parágrafo 230 da instrução à peça 52 (pareceres 
concordantes do escalão dirigente da unidade técnica às peças 53 e 54), a fixação de entendimentos sobre 
nove aspectos relacionados, entre outros, à inclusão dos créditos não tributários da Anatel no âmbito da 
recuperação judicial do Grupo Oi, tendo em vista a situação em que se encontravam esses créditos na data do 
pedido de recuperação; às condições de parcelamento desses créditos, na forma que constou do PRJ e que foi 
aprovada pela AGC; à possibilidade de os créditos da autarquia serem submetidos à vontade de credores 

privados, em concurso de credores; e, como derradeiro entendimento, o de que: 
i) a inclusão de créditos públicos não tributários passíveis de inscrição em Dívida Ativa no âmbito de 
Recuperações Judiciais traz risco sistêmico e bilionário de dano ao erário a todas as esferas de 

governo, na medida em que expõem os valores decorrentes da aplicação de multas (inclusive do TCU) 
e débitos, de acordos de leniência e de outorgas de concessões e privatizações ao acordo de vontades 
de credores privados que tendem naturalmente a maximizar seus próprios interesses em detrimento do 
interesse público primário, em afronta aos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse 
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público, bem como aos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, insculpidos no 

art. 37 da Constituição Federal. (subitem I do parágrafo 230 da instrução à peça 52, p. 53) 
11. Por meio do despacho à peça 55, a relatora deste acompanhamento, Ministra Ana Arraes, além de 
demonstrar preocupação com o ‘potencial risco de dano ao erário associado’ (parágrafo 17 do despacho, p. 
2), submeteu o presente processo para o pronunciamento do Ministério Público de Contas da União, nos 
termos do inciso I do art. 81 da Lei 8.443/1992, tendo em vista, nas palavras de Sua Excelência, as 

‘relevantes questões de fato e de direito inseridas nos autos’ (parágrafo 17 do despacho, p. 2).  
12. Ao contrário da proposta da SeinfraCOM, o Parquet de Contas entende, com as devidas vênias, que 
não é o caso de se firmar diversos entendimentos a serem comunicados a atores externos ao Tribunal, pelos 

motivos que passa a expor. 
13. Em suma, há duas grandes questões a serem avaliadas nestes autos e que podem, conforme alertado 
pela unidade técnica, causar impacto em outros eventuais processos de recuperação judicial que vierem a ser 
requeridos por empresas que possuem débitos de natureza não tributária com a União ou com entidades 

estatais, como as autárquicas e as fundacionais: 
a) se créditos não tributários podem, ou não, ser incluídos em processos de recuperação judicial, 

independentemente de estarem constituídos, ou não; inscritos em dívida ativa, ou não; ou mesmo em 

fase de execução fiscal, à época do pedido de recuperação formulado perante o Poder Judiciário pela 

empresa que pretende se recuperar na forma estabelecida pela Lei 11.101/2005;  
 b) se podem ser estabelecidas condições de pagamento e parcelamento, no âmbito de um plano 

de recuperação judicial, mais favoráveis ao devedor, em detrimento da Fazenda Pública, quando 
comparadas àquelas estabelecidas na legislação específica que norteia o parcelamento de débitos não 

tributários. 
14. Cabe ressaltar que deve haver cautela caso o Tribunal busque, nestes autos, por hipótese, respostas a 
essas questões, considerando que há intenso debate no âmbito do Poder Judiciário sobre as competências do 
juízo da recuperação judicial e da execução fiscal quanto à tomada de decisão sobre atos constritivos e  
expropriatórios que visem à satisfação de créditos tributários e não tributários – neste último caso, o foco 
destes autos. O exame dessa controvérsia traz reflexos a temas abordados na instrução da unidade técnica, 
em especial quanto ao fato de poderem, ou não, ser incluídas no PRJ regido pela Lei 11.101/2005 créditos do 

Poder Público de natureza não tributária. 
15. Nos termos noticiados pela SeinfraCOM em sua instrução à peça 52, desde o momento em que a 
Anatel e a Advocacia-Geral da União (AGU) tomaram ciência de que o Grupo Oi havia incluído, na classe 
de credores quirografários do PRJ, os débitos que a empresa possuía em 20/6/2016 com a autarquia, houve a 
tempestiva atuação judicial, via recursos e outros remédios processuais apresentados perante as justiças 
federal e estadual, no sentido de requerer que os créditos oriundos de multas administrativas da autarquia não 

fossem submetidos à recuperação judicial. 
16. Nesse sentido, conforme será discutido a seguir, o Ministério Público observa, desde logo, que, tendo 
como parâmetro os limites da atuação constitucional e legal conferida ao TCU, não há qualquer 

repreensão a ser feita à diligente atuação da Anatel, da Procuradoria Federal Especializada junto à 
Anatel (PFE/Anatel) e da AGU no resguardo dos interesses da autarquia e na proteção dos créditos de 
natureza não tributária que acabaram sendo incorporados no PRJ do Grupo Oi, seja no âmbito do processo de 
recuperação judicial, seja ao apresentar recursos (em sentido estrito) ou propor incidentes processuais 

perante tribunais diversos. 
17. Cabe consignar mais um registro relevante nesta manifestação, no sentido de que não cabe ao TCU 

promover o controle externo de atos jurisdicionais , por ausência de previsão constitucional e legal. Faz-se 
essa ressalva, em especial, considerando que há uma série de pronunciamentos judiciais que vêm sendo 
externados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), os quais estão delimitando, mesmo sem a 
existência de um desfecho definitivo até o momento, a forma como os créditos da União e de entidades 
estatais, como as autarquias, devem ser tratados em sede de recuperação judicial, considerando, entre outros 

fatores, a concomitância com execuções fiscais que envolvem a empresa recuperanda. 
18. No sentido do segmento destacado no parágrafo precedente, assim se manifestou o Ministro Bruno 

Dantas no voto condutor do Acórdão 1.790/2017-TCU-Plenário: 
34. Quanto ao posicionamento da Secretaria de que somente serão acompanhados os atos proferidos 
por agentes da Anatel e da Procuradoria Federal que atua naquela agência, considero-o correto, uma 
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vez que atos jurisdicionais escapam do controle exercido por esta Corte , mas não vejo razão para 
que esse entendimento conste de acórdão, ao menos nesta oportunidade, quando não há controvérsia 

quanto a isso.  
19. Quanto ao questionamento da Ministra Ana Arraes (parágrafo 14 do despacho à peça 55, p. 2) sobre a 
possibilidade jurídica de inclusão dos créditos não tributários na recuperação judicial e se a natureza desses 
créditos permitiria sua negociação, por parte da entidade pública credora, com os demais credores privados – 
quirografários, no caso sob exame –, há que se observar, preliminarmente, que a origem dos créditos da 
Anatel é pública, por ser decorrente do exercício de seu poder de polícia perante a concessionária, em face 
do descumprimento de leis, dos deveres do contrato de concessão, de atos administrativos de efeitos 

concretos e/ou de normas expedidas pela agência reguladora (resoluções, por exemplo). 
20. São os seguintes os principais dispositivos presentes no ordenamento jurídico que autorizam essa 
atuação sancionatória da Anatel (poder-dever) e viabilizam seus desdobramentos, a exemplo da inscrição em 
dívida ativa e da subsequente eventual execução fiscal: art. 78 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário 
Nacional – CTN); arts. 82 e 173 da Lei 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações – LGT); arts. 1º e 1º-A 
da Lei 9.873/1999 (dispões sobre prazos prescricionais para o exercício de ação punitiva pela Administração 
Pública Federal, direta e indireta); art. 2º da Lei 6.830/1980 (dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa 
da Fazenda Pública) e § 2º do art. 39 da Lei 4.320/1964 (definição sobre quais créditos compõem a dívida 

ativa não tributária). 
21. Verifica-se, portanto, que a inclusão dos créditos não tributários da Anatel na mesma classe de outros 
credores privados, classificados como quirografários no PRJ, acabou por submeter créditos que, desde sua 
origem, estavam submetidos ao regime de direito público, ao concurso de credores próprio da recuperação 

judicial, sob regime privado. 
22. A inclusão dos créditos da Anatel no PRJ do Grupo Oi, apesar da ausência de previsão dos créditos 
fazendários dentre aqueles sujeitos à recuperação judicial, nos termos da Lei 11.101/20052, acabou por 
submeter o interesse da Fazenda Pública ao deliberado no acordo de credores, majoritariamente privados, em 

sede de AGC. 

23. A discussão referente à inserção de créditos não tributários, de natureza pública, em concurso de 
credores privados, no âmbito de recuperações judiciais, vem sendo enfrentada pela Anatel, por meio da 
PFE/Anatel e da AGU, em face de decisões proferidas pelo juízo da recuperação judicial e pelo TJRJ, nas 
quais foi considerada possível a submissão dos créditos não tributários da autarquia ao PRJ. Em sentido 
oposto ao entendimento que vem sendo manifestado pela 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do 
Estado do Rio de Janeiro e pelo TJRJ, entendimentos favoráveis aos interesses da agência reguladora vêm 

sendo proferidos, via decisões e acórdãos, pelo TRF2, conforme será detalhado adiante. 
24. Não obstante ter a SeinfraCOM apresentado parte desse cenário de embates judiciais em sua 
derradeira instrução nos autos, considerando a dinâmica do andamento processual nos juízos/tribunais 
indicados no parágrafo precedente, bem como no STJ, passa-se a apresentar o atual status dos processos 

judiciais de maior relevância para subsidiar a análise e as conclusões deste parecer.  
25. Há que se relembrar que, no âmbito da recuperação judicial do Grupo Oi, o plano foi aprovado com 
base nas regras estabelecidas na Lei 11.101/2005, tendo os créditos da Anatel sido incluídos, por falta de 
previsão legal expressa sobre classe que pudesse, por hipótese, abarcar ‘créditos não tributários’, como 
quirografários. Destaque-se que parte dos créditos já estava inscrita em dívida ativa e outra parcela 
significativa em execução fiscal, nos termos da Lei 6.830/1980, quando o Grupo Oi formalizou seu pedido 

de recuperação judicial, em 20/6/2016. 
26. Além disso, registre-se que foi afastada, por força da decisão prolatada em 8/1/2018 pela 7ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, que homologou o PRJ aprovado na AGC 

realizada em dezembro de 2017, a exigência estabelecida no art. 57 da Lei 11.101/2005, in verbis:  
Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o 
prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas 

                                                 
2 ‘Os credores de cuja concordância depende a homologação do plano de recuperação judicial são aqueles que se submetem 

aos efeitos da recuperação judicial, listados no art. 41 da Lei nº 11.101/2005, não estando entre eles a Fazenda Pública.’ 

(LIMA, Rodrigo Medeiros de. Execução fiscal e os procedimentos de falência, recuperação judicial e inventário. In: 

FERREIRA FILHO, Marcílio da Silva; LIMA, Rodrigo Medeiros de (Coord.). Execução fiscal: teoria, prática e atuação 

fazendária. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 345-385). (nota constante do parecer) 
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de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

Código Tributário Nacional.  
27. A mesma exigência consta do CTN, na parte em que trata das garantias e privilégios do crédito 
tributário, mais especificamente em seu art. 191-A, in verbis: ‘A concessão de recuperação judicial depende 
da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 

desta Lei. ’  
28. Apesar de os dispositivos imporem a apresentação de ‘certidões negativas de  débitos tributários’ e de 
‘prova de quitação de todos os tributos’, a remição ao art. 206 do CTN, presente em ambos os dispositivos, 
evidencia a possibilidade de apresentação da ‘certidão positiva com efeitos de negativa’ mencionada no 
dispositivo, que pressupõe que os débitos existentes estejam com sua exigibilidade suspensa ou devidamente 
garantidos. Além disso, inobstante o art. 191-A se referir a créditos tributários, o art. 4º, § 4º, da Lei 

6.830/1980 estende a sua aplicação também aos créditos da Fazenda Pública de natureza não tributária. 
29. Outra questão que motivou a apresentação de recursos pela PFE/Anatel e pela AGU, em nome da 
Anatel, contra o teor do PRJ, referiu-se à forma como foi aprovado o parcelamento dos créditos 
quirografários, entre os quais foram incluídos os créditos não tributários da autarquia, com condições mais 
favoráveis à empresa recuperanda em relação àquelas estabelecidas nas Leis 10.522/2002 (dispõe sobre o 
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – Cadin) e 13.494/2017 
(institui o Programa de Regularização de Débitos não Tributários – PRD nas autarquias e fundações públicas 

federais e na Procuradoria-Geral Federal). 
30. O histórico das decisões judiciais prolatadas após o pedido de recuperação judicial do Grupo Oi, 
inclusas aquelas proferidas antes e após a realização da AGC, além daquelas que se relacionaram a 
questionamentos sobre a homologação do PRJ, mostram – sem a pretensão de se promover o indevido 
controle de atos jurisdicionais pelo TCU – que não houve o devido cumprimento de agravos de instrumento 
(AI) que haviam apreciado questões relevantes para o desenrolar do processo de recuperação judicial, não 
tendo sido levadas em conta pelo juízo da recuperação judicial quando da referida homologação. 

31. Em especial, a partir da leitura do Parecer de Força Executória 3/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU, de 
7/3/2018 (peça 29, p. 104-126), nota-se que não foram cumpridas, quando da realização da AGC e da 
posterior homologação do PRJ, as limitações impostas pelo TJRJ ao apreciar dois agravos de instrumento. 

32. No AI 0048971-21.2017.8.19.0000, por ocasião de antecipação de tutela recursal concedida pelo TJRJ 
em favor da Anatel, em 31/8/2017, foram suspensas cláusulas do PRJ (redação anterior à consolidação que 
foi posteriormente aprovada pela AGC, em dezembro de 2017) que traziam reflexos sobre os créditos não 
tributários da Anatel que já se encontravam inscritos em dívida ativa e sobre disposições do plano que 

tratavam sobre a forma do parcelamento a ser conferido aos créditos quirografários. 
33. Para fins de clareza, segue a transcrição parcial da página 4 da decisão judicial prolatada em 31/8/2017 

no AI 0048971-21.2017.8.19.0000: 
Em relação à alegada impossibilidade da negociação relativa aos créditos oriundos de multas 
administrativas aplicadas pela ANATEL, cuja titularidade compete à pessoa jurídica de direito 
público, levando em consideração o disposto no artigo 38, I, da Lei 13.140/2015, SUSPENDO, em 
sede de antecipação de tutela provisória recursal, a aplicação da cláusula 4.3.2.8 e subitem 4.3.2.8.1 do 
Plano de Recuperação Judicial Consolidado das agravadas, relativamente a créditos inscritos em 

dívida ativa da União. 
No tocante à possibilidade de parcelamento do pagamento de créditos públicos federais titularizados 
pela ANATEL, SUSPENDO, em sede de antecipação de tutela provisória recursal, a aplicação da 
cláusula 4.3.2.8.2 do Plano de Recuperação Judicial Consolidado das agravadas até o julgamento de 
mérito recursal ou até que a respectiva redação se adeque à legislação aplicável ao parcelamento de 

débitos não tributários junto às autarquias federais destinado a empresas em recuperação judicial. 

(excerto da decisão transcrito no parágrafo 11 do Parecer de Força Executória 3/2018/PFE-
ANATEL/PGF/AGU – peça 29 – p. 106 – grifos nossos e do original) 

34. Não obstante, em 11/9/2018, ao apreciar o mérito do AI 0048971-21.2017.8.19.0000 (consulta ao site 
do TJRJ em 16/10/2018), o TJRJ não conheceu do recurso, cessando os efeitos da antecipação da tutela 

recursal concedida. 

35. O segundo AI apreciado pelo TJRJ e que merece destaque é o de nº 0057446-63.2017.8.19.0000, 
interposto pela Anatel contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido por ela efetuado em 
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impugnação de crédito (Processo 0142614-30.2017.8.19.0001), referente ao quadro geral de credores das 

agravadas do Grupo Oi. 
36. Ao apreciar monocraticamente o AI 0057446-63.2017.8.19.0000, em 18/10/2017, o desembargador-
relator do TJRJ, deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal em favor da Anatel, no sentido de 
serem excluídos os créditos tributários  que, eventualmente, se encontravam no PRJ que seria submetido, à 
época, à AGC e de reiterar a necessidade de observância do parcelamento de créditos não tributários  na 

forma prevista em lei específica: 
(...) a observância por todos os participantes da Assembleia Geral de Credores das vigentes 

legislações correlatas à autarquia quanto à mediação e parcelamento de créditos públicos , 

conforme já havia decidido em sede de antecipação de tutela provisória recursal no já citado 

Agravo de Instrumento n. 0048971-21.2017.8.19.0000 (...). 

(Parágrafo 13 do Parecer de Força Executória 3/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU – peça 29 – p. 107) 
37. Contudo, em consulta realizada em 16/10/2018 ao andamento do AI 0057446-63.2017.8.19.0000, no 
site do TJRJ, verificou-se que, em 18/9/2018, aquele Tribunal negou provimento ao recurso, de modo que 

não mais subsiste a decisão monocrática acima referida. 
38. Além dos dois AI mencionados, a Anatel interpôs perante o TJRJ, entre outros recursos, o AI 
0010168-32.2018.8.19.0000, contra a decisão judicial que homologou o PRJ. Consulta realizada em 
17/10/2018 ao site do referido tribunal mostrou que, em 18/9/2018, foi negado provimento ao recurso da 
autarquia, prevalecendo, entre outros, o entendimento do mencionado tribunal de que os créditos de natureza 

não tributária da Anatel deveriam ser mantidos no processo da recuperação judicial.  
39. Nota-se, portanto, que o entendimento do TJRJ é o de que não há óbice a que os créditos públicos de 
natureza não tributária da Anatel integrem o PRJ aprovado pela AGC em dezembro de 2017, no âmbito da 
recuperação judicial do Grupo Oi. 

40. Ao insucesso da Anatel perante o juízo da recuperação judicial e o TJRJ, contrapõe-se o entendimento 
favorável aos interesses da autarquia externado pelo TRF2 no âmbito do AI 0004716-82.2017.4.02.0000, no 

qual a agência reguladora figurou como agravante. 

41. Neste ponto, cabe chamar a atenção para o fato de que a discussão que se pretende adentrar a partir 
deste ponto está centrada, sobretudo, na controvérsia judicial sobre a possibilidade de prosseguirem as 

execuções fiscais relativas à cobrança de créditos não tributários que foram incluídos no PRJ, a partir 

do deferimento do pedido de recuperação judicial, e de serem efetivadas medidas constritivas e, em 

especial, expropriatórias diretamente pelo juízo da execução fiscal, sem a necessidade de submissão 

dessas providências à prévia autorização do juízo da recuperação judicial ou mesmo de se rem 

reservados valores no processo de recuperação judicial para a posterior satisfação de quantias 

requeridas pelo juízo da execução fiscal. 
42. O retromencionado AI 0004716-82.2017.4.02.0000 foi interposto pela Anatel perante o TRF2 contra 
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro/RJ, nos autos da 
Execução Fiscal 0057460-14.2016.4.02.5101, por meio da qual foi determinado o sobrestamento da 
execução fiscal originária até o encerramento do processo de recuperação judicial do Grupo Oi. Registre-se 
que essa execução fiscal é apenas uma dentre várias execuções que se encontram em trâmite em varas 
federais localizadas no Estado do Rio de Janeiro, envolvendo a cobrança de créditos não tributários da 

Anatel, em desfavor do referido grupo empresarial. 
43. No relatório que integrou a apreciação original do AI 0004716-82.2017.4.02.0000, ocorrida em 
26/7/2017 – cuja deliberação foi, posteriormente, objeto de embargos de declaração da Anatel e do Grupo Oi 
–, foi traçado o panorama no qual se encontravam as ações de execução nos juízos federais, tendo em conta o 
papel do juízo empresarial quanto à possibilidade de efetivação de atos expropriatórios sobre o patrimônio da 

empresa recuperanda: 
(...) esse Juízo foi comunicado nos autos da Execução Fiscal nº 0002313-08.2013.4.02.5101, por 
Telegrama do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a Segunda Seção da Corte, por decisão 
monocrática do Ministro Marco Buzzi no Conflito de Competência nº 149.545/RJ , determinou 
liminarmente o ‘sobrestamento de eventuais atos executórios decorrentes das Execuções Fiscais em 
trâmite nos Juízos da 4ª, 6º e 12º Varas Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 
(processos nºs 0002313-08.2013.4.02.5101, 0058588-69.2016.4.02.5101 e 0000270-
98.2013.4.02.5101 – respectivamente), designando-se o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes’.  
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Na Execução Fiscal 0035590-10.2016.4.02.5101, por sua vez, foi informada outra decisão liminar, 
agora no Conflito de Competência (149.811/RJ), tendo como suscitados a 5ª Turma Especializada do 
E. TRF da 2ª Região, a 8ª Câmara Cível do TJ/RJ e a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital-RJ, 
proferida também pelo Ministro Marco Buzzi, sobrestando todo e qualquer ato executório contra o 
patrimônio do Grupo Oi, designando o Juízo da 7ª Vara Empresarial para dirimir, provisoriamente, as 
medidas urgentes, e consignando que incumbe com exclusividade ao juízo da recuperação judicial 

a prática de atos constritivos do patrimônio do referido grupo . 

(consulta ao andamento do AI 0004716-82.2017.4.02.0000 realizada em 16/10/2018 no site do TRF2) 
44. Ao dar parcial provimento ao recurso interposto pela Anatel (AI 0004716-82.2017.4.02.0000), a 8ª 
Turma Especializada do TRF2 manifestou-se no sentido da possibilidade de prosseguimento da execução 
fiscal contra o Grupo Oi, para cobrança de multas a ele impostas pela Anatel, com a ressalva de que 
eventuais atos executórios decorrentes da execução fiscal originária deveriam ser submetidos ao Juízo de 
Direito da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, responsável pela recuperação judicial. O acórdão do TRF2 
teve como fundamento decisão monocrática proferida em 25/5/2017 pelo Ministro-Relator Marco Buzzi, do 

STJ, no Conflito de Competência (CC) 149.545/RJ, ocasião em que Sua Excelência ressaltou que: 
(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o 
deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, de acordo com o disposto no art. 
6º, § 7º, da Lei n.º 11.101/05, com a ressalva nele prevista. Todavia, na execução fiscal não é 

permitida a prática de atos que comprometam o patrimônio do devedor ou excluam parte dele 

do processo de recuperação judicial. (...)  
45. Contra a deliberação proferida pelo TRF2 em 26/7/2017, foram opostos embargos de declaração tanto 
pela Anatel, como pelo Grupo Oi. Ao apreciar esses recursos, em 29/11/2017, a 8ª Turma Especializada do 
TRF2 deu provimento a ambos, sanando omissões, mas sem alterar o resultado do julgamento original do AI 
0004716-82.2017.4.02.0000. Ante a pertinência dos fundamentos e das conclusões às quais chegou a referida 
turma do TRF2, especialmente por contribuírem no debate de questões postas pela Ministra Ana Arraes em 

seu despacho à peça 55, transcreve-se excertos da ementa relativa à apreciação dos referidos embargos: 

II - No caso da regra do §4º do art. 4º da LEF, o legislador conferiu uma autorização para que os 
dispositivos do CTN que regem a matéria inerente às garantias e aos privilégios de que desfruta a 
Fazenda Pública pudessem ser utilizados para disciplinar a execução da dívida ativa de natureza não-

tributária. 
III - Ao omitir o art. 187 do CNT da redação do §4º do art. 4º da LEF, não houve uma intenção 

deliberada do legislador de sujeitar a cobrança judicial dos créditos não-tributários ao concurso 

de credores da falência ou recuperação judicial, pois, em tal hipótese, estaria a Fazenda Pública 

participando da execução coletiva, em contrariedade ao próprio art. 1º da LEF, segundo o qual a 
execução judicial para cobrança da dívida ativa deve ser regida por lei especial. Neste sentido, a 
menção do §4º do art. 4º da LEF aos arts. 186 e 188 a 192 do CTN, excluindo o art. 187, deveu-se tão 
somente ao fato de já encontrar-se integralmente disciplinada a matéria do art. 187 do CTN nos artigos 
5º e 29 da LEF, que dispõem sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. 

IV - Não se verifica o apontado óbice ao entendimento, adotado no acórdão embargado, de que o 

deferimento da recuperação fiscal pelo Juízo Estadual não suspende a execução fiscal já em 
trâmite no Juízo Federal objetivando a cobrança de créditos tributários ou não-tributários , 
sendo esse, aliás, o entendimento que se extrai do julgamento do Conflito Positivo de Competência 

nº 149.545/RJ (2016/086207-1), (...). 

(...) 
VI – Merece ser afastada a tese defendida pela OI S/A, concernente à suposta competência universal 
do Juízo Estadual da Recuperação Judicial para decidir sobre a submissão ou não de créditos federais, 

devidos à Fazenda Pública, ao regime de recuperação. 

(...) 

VIII – Através da regra do art. 57 da Lei 11.101/05, que determina a apresentação de certidões 
negativas de débitos tributários , o legislador pretendeu forçar o devedor a solucionar suas eventuais 
pendências tributárias dentro do período da realização da assembleia geral destinada a aprovar o plano 
de recuperação (150 dias) e da suspensão das ações e execuções contra o devedor (180 dias), a fim de 
obter do juiz estadual a concessão da recuperação judicial. Trata-se, portanto, de exigência legal cuja 
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finalidade é a de obrigar o devedor a quitar suas dívidas fiscais antes do ajuizamento da recuperação 

judicial, ou, ao menos, providenciar o seu parcelamento, nos termos da legislação tributária aplicável. 

(...) 

X – Mais do que considerar devida a observância do prazo de 180 dias previsto no §4º do art. 6º da Lei 
11.101/2005, há que se concordar com a tese da não submissão da jurisdição federal à estadual, em 
consonância com as normas constitucionais de competência vigentes, o que levaria a não admitir a 
suspensão dos atos constritivos. Não obstante isto, o capítulo do acórdão embargado que vedou a 
prática de atos constritivos tendentes a reduzir o patrimônio da pessoa jurídica em recuperação 
judicial, enquanto mantida essa condição, decorreu unicamente do acatamento ao entendimento 
pacífico da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que atos de constrição do 
patrimônio das sociedades empresárias em dificuldades financeiras prejudicaria o êxito do plano de 

recuperação judicial em razão da não preservação da unidade produtiva das empresas. 
XI - Os óbices que atualmente prevalecem na jurisprudência em relação aos atos constritivos do 
patrimônio do devedor não impedem a realização de reserva de créditos (penhora no rosto) nos autos 
que tramitam no juízo da recuperação judicial, de modo a garantir as dívidas fiscais, tributárias ou não, 
(...). 

46. Além de opor embargos de declaração, a Anatel interpôs recurso especial (REsp) contra a deliberação 
proferida em 26/7/2017 pela 8ª Turma Especializada do TRF2, sob a alegação de que o acórdão recorrido 
teria contrariado o disposto no § 7º do art. 6º da Lei 11.101/2005 e nos arts. 5º e 29 da Lei 6.830/1980. O 
Vice-Presidente do TRF2, Desembargador Guilherme Couto de Castro, em pronunciamento sobre o recurso 
da Anatel, com base no inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (CPC), decidiu, em 18/4/2018, 

pelo sobrestamento do REsp: 
(...) até o pronunciamento definitivo do STJ, nos autos dos REsps n.ºs 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 
1.712.484/SP (Tema 987: ‘Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em 

recuperação judicial, em sede de execução fiscal’), em razão de sua afetação para julgamento no 

sistema repetitivo.  
47. Antes de expor o entendimento contemporâneo do STJ sobre as questões de interesse a serem 
abordadas neste parecer, nota-se que a 8ª Turma Especializada do TRF2 compreende que os créditos de 
natureza não tributária da Anatel não deveriam se submeter aos efeitos do PRJ – em contraposição ao 
entendimento do juízo empresarial onde está sendo processada a recuperação judicial do Grupo Oi e do TJRJ 
– e que as execuções fiscais não devem ser suspensas a partir do deferimento do pedido de recuperação 
judicial, não obstante reconhecer a referida turma que as decisões sobre a efetivação de atos constritivos e 

expropriatórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda está a cargo do juízo da recuperação judicial. 
48. Ao exercer sua competência de processar e julgar conflitos de competência entre juízos vinculados a 
tribunais diversos, nos termos do que dispõe a alínea ‘d’ do inciso I do art. 105 da Constituição Federal, o 
STJ vem analisando conflitos de competência suscitados pelo Grupo Oi, a exemplo daqueles que tiveram 
como suscitados (a) o TRF2, o juízo federal da 5ª Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do 
Rio de Janeiro e o juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (CC 

149.811/RJ) e (b) o TJRJ, o juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro e os juízos federais da 4ª, 6ª e 12ª Varas de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de 

Janeiro (CC 149.545/RJ). 

49. O CC 149.811/RJ encontra-se arquivado em caráter definitivo (consulta ao andamento processual no 
site do STJ em 17/10/2018), tendo deliberado a Segunda Seção do STJ, em 10/5/2017, pela competência do 
juízo da recuperação judicial para decidir acerca do destino do patrimônio das suscitantes (Grupo Oi), sem 

prejuízo de prosseguir a execução fiscal em curso na vara federal suscitada. 
50. Contra o referido acórdão do STJ, foram opostos embargos de declaração pela Anatel, que restaram 
rejeitados em 13/9/2017. Além disso, foi interposto recurso extraordinário (RE), que não foi admitido em 
20/2/2018 pelo Vice-Presidente da referida Corte Superior, tendo essa decisão sido mantida em 26/4/2018, 

em sede de agravo em RE (consulta ao andamento processual no site do STJ em 17/10/2018). 
51. No CC 149.545/RJ, a Segunda Seção do STJ chegou à mesma conclusão externada no julgamento do 
CC 149.811/RJ, ou seja, de que ‘na execução fiscal não é permitida a prática de atos que comprometam o 
patrimônio do devedor ou excluam parte dele do processo de recuperação judicial’ (excerto da decisão 
monocrática proferida em 25/5/2017 pelo Ministro-Relator Marco Buzzi). Assim, houve, mais uma vez, a 
reiteração do entendimento de que a competência para autorizar atos de constrição e alienação caberia ao 
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juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, não obstante a 

possibilidade de a execução fiscal prosseguir nas varas federais. 
52. Apesar de terem sido resolvidos pontualmente os conflitos de competência suscitados pelo Grupo Oi 
perante o STJ, é necessário mencionar que ainda não se encontra pacificado no âmbito daquele tribunal 
superior o entendimento sobre a quem caberia a prática de atos constritivos e expropriatórios capazes de 
atingir o patrimônio da empresa recuperanda, se apenas ao juízo da recuperação ou, de modo direto, também 

ao juízo da execução fiscal. 
53. Conforme indicado em transcrição anterior, foi destacado pelo STJ, na sistemática prevista no art. 
1.036 do CPC (recursos repetitivos), o Tema 987, com a seguinte controvérsia: ‘Possibilidade da prática 

de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal.’ (consulta 
ao site do STJ realizada em 17/10/2018). O tema foi afetado à Primeira Seção do STJ em 27/2/2018, 
relativamente aos REsp 1694261/SP, 1694316/SP e 1712484/SP, representativos da controvérsia, não tendo 
ocorrido, até o momento, o correspondente julgamento. 

54. Percebe-se que o desfecho a ser dado pela Primeira Seção do STJ quanto ao Tema 987 pode, 
eventualmente, vir a contrastar com o entendimento manifestado pela Segunda Seção dessa Corte Superior 
nos CC 149.811/RJ e 149.545/RJ, caso o julgamento seja pela possibilidade de serem realizados, diretamente 
pelo juízo da execução fiscal, atos constritivos e expropriatórios sobre o patrimônio da empresa que se 

encontra em recuperação. 
55. Além do Tema 987, relevante discussão que interessa ao presente acompanhamento está sendo travada 

no âmbito de dois conflitos de competência em trâmite no STJ: 
 a) CC 149.622/RJ – conexo ao CC 149.545/RJ –, que se refere a conflito suscitado pelo Juízo Federal 
da 6ª Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, tendo como suscitado o 
Juízo de Direito da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e como interessados a Anatel e a Telemar Norte 

Leste S.A., integrante do Grupo Oi; 
 b) CC 144.433/GO, que cuida de conflito positivo de competência suscitado pela empresa Trade 
Construtora e Incorporadora Ltda. em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Anápolis/GO, que deferiu 
o processamento de seu plano de recuperação judicial, e do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Anápolis/GO, 

no qual tramita a Execução Fiscal 0010660-49.2015.5.18.0051. 
56. No que tange ao CC 149.622/RJ, por meio de decisão do Ministro-Relator Mauro Campbell Marques, 
datada de 14/8/2017 (consulta ao site do STJ em 17/10/2018), foi suscitado novo conflito de competência, a 
ser dirimido pela Corte Especial do STJ, autuado sob nº 153.998/DF (processo ainda sem qualquer decisão 

de mérito ou deliberação – consulta ao site do STJ em 18/10/2018). 
57. A controvérsia submetida à apreciação da Corte Especial, com origem no CC 149.622/RJ, resultou do 
entendimento do juízo suscitante de que o Juízo de Direito da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro teria 
exacerbado sua competência, ao determinar a suspensão da execução fiscal em curso na 6ª Vara Federal de 

Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. 

58. O Ministro-Relator Mauro Campbell Marques indicou, em sua decisão de 14/8/2017, que haveria duas 
questões a serem dirimidas no âmbito da Corte Especial. A primeira estaria relacionada ao conflito entre o 
juízo da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial, quando a discussão se restringe ao prosseguimento 
da execução fiscal (ainda que com penhora determinada), sem pronunciamento do juízo da recuperação 
judicial acerca da incompatibilidade da medida constritiva com o PRJ, ‘sobretudo porque, neste caso, não há 

incidente originado em recuperação judicial’ (p. 7 da decisão proferida em 14/8/2017 no CC 149.622/RJ – 

consulta ao site do STJ em 18/10/2018). 
59. A segunda referir-se-ia ao fato de que, ‘aparentemente’, nas palavras do Ministro-Relator Mauro 
Campbell Marques, a Primeira e a Segunda Seção do STJ afirmam ter ‘competência para analisar conflitos 
de competência instaurados entre juízo da execução fiscal e juízo da recuperação judicial (...). Além disso, 
considerando a necessidade de se reunir o presente caso e os análogos, fica estabelecida a controvérsia 
também nesse ponto.’ (p. 7 da decisão proferida em 14/8/2017 no CC 149.622/RJ – consulta ao site do STJ 

em 18/10/2018). 
60. Quanto ao CC 144.433/GO, cabe destacar que, em 14/3/2018, a Segunda Seção do STJ decidiu não 
conhecer de Incidente de Uniformização Jurisprudencial suscitado pela Fazenda Nacional e, de ofício, nos 
termos do art. 16 do Regimento Interno/STJ, determinou a afetação à Corte Especial do julgamento do 

referido CC, a fim de prevenir/dissipar a divergência jurisprudencial existente na Corte Superior. 
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61. A divergência jurisprudencial foi assim resumida no voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator 

do CC 144.433/GO: 
A divergência de mérito, a qual o presente incidente de uniformização de jurisprudência pretende 

prevenir e/ou dissipar, pode ser assim sintetizada: 

A Primeira Seção, em recurso especial advindo de execução fiscal, perfilha o entendimento de 

que ‘a execução fiscal não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial, permitindo-se a 

realização de atos constritivos, máxime quando evidenciada a inércia da empresa recuperanda 

em adotar as medidas necessárias à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, em 

especial, por meio do parcelamento especial disciplinado pelo art. 10-A da Lei n. 10.522/2002, 
incluído pela Lei 13.043/2014’ (ut REsp 1673421/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).  

(...) 
A Segunda Seção, diversamente, em conflito de competência entre os juízos da recuperação 

judicial e da execução fiscal, reconhece a competência do primeiro, assentando que, embora a 

execução fiscal não se suspenda, os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o 

patrimônio social das sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem 
ao princípio da conservação da empresa. A Seção de Direito Privado do STJ perfilha o 
posicionamento, ainda, de que a edição da Lei n. 13.043/2014 — que acrescentou o art. 10-A à Lei n. 
10.522/2002 e disciplinou o parcelamento de débitos de empresas em recuperação judicial — não 
descaracteriza o conflito de competência, tampouco tem o condão de alterar o entendimento 
jurisprudencial destacado, conforme decidiu a Segunda Seção por ocasião do julgamento do AgRg no 
CC 136.130/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Relator p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, 

Segunda Seção, julgado em 13/5/2015, DJe 22/6/2015.  

(...) 
Como se constata, a divergência de posicionamento entre a Segunda Seção e as Turmas que 

integram a Primeira Seção é manifesta, o que, do ponto de vista da segurança jurídica e da 
isonomia, afigura-se absolutamente temerário, notadamente em atenção ao papel atribuído 
constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça de uniformizar a jurisprudência nacional na 

interpretação da legislação federal.  

(...) 
Nesse contexto, reputo absolutamente necessário que a Corte Especial, para além de definir qual o 
Órgão competente para conhecer e julgar os conflitos de competência (hoje, atribuído à Segunda 
Seção), resolva a própria divergência de mérito estabelecida entre a Primeira e a Segunda Seção do 
STJ, o que, aliás, terá o condão de vincular o Órgão fracionário, seja ele qual for, ao final, considerado 
competente. Solução que, com a prudência e a justeza peculiares de seus integrantes, há de 

considerar todos os aspectos e todos os relevantes interesses envolvidos na questão posta (de um 

lado, a satisfação do crédito tributário, cuja efetivação, em última análise, atende aos interesses 

de toda a coletividade; e de outro, a preservação da atividade empresarial, que, guarda em si, de 

igual modo, relevante função social).  
Por fim, a corroborar a presente proposição de voto, merece destaque (e, principalmente, reflexão por 
parte desse Colegiado) fato ocorrido na data de ontem. Em acórdão publicado em 27/2/2018, a 
Primeira Seção decidiu afetar os Recursos Especiais n. 1.712.484/SP, 1.694.261/SP e 1.694.316/SP 
como representativos da controvérsia, assim sintetizada: ‘Possibilidade da prática de atos constritivos, 
em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal’ (Tema Repetitivo n. 

987/STJ). 

O tema em destaque, conforme já demonstrado, encerra manifesto dissenso jurisprudencial entre as 
Turmas integrantes da Primeira Seção e da Segunda Seção do STJ e, por óbvio, constitui ponto de 
interseção entre os citados Órgãos Fracionários, o que atrai, inarredavelmente, a competência da Corte 

Especial para dirimi-lo. 

(...) 

(...) diante do apontado dissenso jurisprudencial estabelecido entre as Turmas integrantes da Primeira 
Seção e esta Segunda Seção, deixo de conhecer do Incidente de Uniformização Jurisprudencial por 
razões de conveniência, e, em atenção à providência contida no art. 16 do RISTJ, afeto à Corte 
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Especial o julgamento do presente conflito de competência para prevenir/dissipar a divergência 

jurisprudencial destacada no âmbito do STJ. 

(p. 9-12 do voto – consulta realizada no site do STJ em 17/10/2018) 

62. Por meio de consulta realizada em 17/10/2018 ao site do STJ, quanto ao andamento processual do CC 
144.433/GO, verificou-se que o último evento processual, datado de 20/8/2018, é a conclusão dos autos ao 
ministro-relator para julgamento. 

63. Nota-se, portanto, que ainda persiste dissenso no âmbito da Primeira e da Segunda Seção do STJ 
quanto à questão de competência de julgamento de processos entre essas seções, bem como da competência 
do juízo da execução fiscal para a efetivação de atos constritivos que afetem o patrimônio da empresa em 
recuperação judicial. Tais controvérsias poderão ser enfrentadas no julgamento dos CC 153.998/DF e 
144.433/GO, bem como do tema repetitivo (Tema 987), todos sujeitos à apreciação da Corte Especial do 
STJ, trazendo norte para o deslinde da controvérsia a respeito dos créditos não tributários da Anatel em face 

do Grupo Oi. 
64. Cabe lembrar que, no AI 0004716-82.2017.4.02.0000, o fundamento da agência reguladora para a 
interposição do REsp foi a suposta inobservância do disposto no § 7º do art. 6º da Lei 11.101/2005 e nos arts. 
5º e 29 da Lei 6.830/1980, dispositivos que remetem, com referência ao caso sob exame nestes autos, em 
suma, à impossibilidade de sujeição dos créditos não tributários da Anatel ao PRJ do Grupo Oi regrado pela 
Lei 11.101/2005, considerando que sua cobrança, nos termos defendidos pela autarquia, somente poderia ser 

efetivada por meio de execução fiscal. 

65. Não se pretende, nesta manifestação, conjecturar sobre os possíveis cenários que podem vir a ser 
enfrentados pela Anatel e pelo Grupo Oi, a depender dos oportunos posicionamentos a serem manifestados 

pelo STJ. 
66. O Ministério Público tem, na verdade, o intuito de demonstrar que as controvérsias judiciais que 
envolvem, total ou, ao menos, tangencialmente, as questões postas no despacho proferido pela Ministra Ana 
Arraes nestes autos (peça 55) – e que ainda se encontram sem solução definitiva no âmbito do Poder 
Judiciário – indicam que não há utilidade em essa Corte de Contas emitir seus próprios entendimentos sobre 
questões jurídicas complexas, ainda sob intenso debate no foro adequado e competente, qual seja o judicial. 
As controvérsias estão em discussão no STJ, tribunal responsável pela uniformização da interpretação do 
direito federal infraconstitucional, sobretudo em matéria processual civil, especialmente atinente à seara 
judicial. 

67. Nesse sentido, o Ministério Público entende que o papel do TCU, no presente momento, é o de, tão 
somente, acompanhar se a atuação da Anatel, da PFE/Anatel e da AGU continuará sendo desenvolvida da 
forma diligente que até o momento pôde ser constatada. 

68. Desse modo, a sugestão do Parquet de Contas é a de que apenas seja dado prosseguimento a este 
acompanhamento, com a determinação de que a Anatel, a PFE/Anatel e a AGU passem a encaminhar ao 
Tribunal, em periodicidade a ser oportunamente definida, notícia sobre todos os andamentos processuais 
relevantes e cópia de decisões/deliberações que vierem a ser proferidas por quaisquer juízos e tribunais, 
inclusas execuções fiscais, que estejam relacionadas, de modo concomitante, à recuperação judicial do 
Grupo Oi e aos créditos não tributários da Anatel que foram incluídos no PRJ aprovado no âmbito do 
Processo 0203711-65.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. 
69. Além disso, mostra-se oportuno para a continuidade do exame deste processo que seja determinado à 
Anatel e à PFE/Anatel que informem ao Tribunal, em periodicidade a ser oportunamente definida, as ações 
adotadas pela agência reguladora, como a continuidade de Pados; inscrição de créditos não tributários em 
dívida ativa; proposta de novas execuções fiscais perante o Poder Judiciário etc., com relação aos créditos 

não tributários da autarquia que foram incluídos na recuperação judicial do Grupo Oi. 

70. Quanto a outro relevante segmento de dúvidas suscitadas pela Ministra Ana Arraes em seu despacho à 
peça 55 (parágrafo 15, p. 2), referente à (i) submissão dos créditos públicos com origem não tributária às 
disposições da Lei 6.830/1980 e à (ii) inter-relação – e consequentes implicações – entre o art. 191-A do 
CTN e as disposições do § 4º do art. 4º daquela lei, o Ministério Público considera que não se mostra 

conveniente promover, nestes autos, o exame dessas questões, por três motivos. 
71. Primeiro, porque eventuais conclusões/entendimentos aos quais o TCU chegue sobre os dois subtemas 
indicados no parágrafo precedente podem, eventualmente, sinalizar a atores externos que a Corte de Contas 
se julgou competente para se manifestar sobre a adequação ou a inadequação da atuação, nas ações judiciais 
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que envolvem a recuperação judicial do Grupo Oi, dos diversos órgãos do Poder Judiciário mencionados ao 
longo deste parecer, quais sejam, o STJ, o TRF2, o TJRJ, os juízos federais responsáveis por execuções 

fiscais e o juízo estadual responsável pelo processo da recuperação judicial do Grupo Oi. 
72. Segundo, porque não se trata de opiniões a serem emitidas em tese pelo TCU – que poderiam ser 
externadas, se fosse o caso, via consulta, nos termos do inciso XVII e do § 2º do art. 1º da Lei 8.443/1992 –, 

considerando que o presente acompanhamento cuida de caso concreto.  
73. Terceiro, porque eventuais entendimentos que viessem a ser externados pelo órgão de controle externo 
poderiam, inclusive, impor condições de atuação diretamente à PFE/Anatel e à AGU, o que acarretaria o 
risco, como possível consequência, de restringir a atuação da advocacia pública, nos processos judiciais em 
curso ou naqueles que poderiam vir a ser autuados nas esferas federal e estadual do Poder Judiciário, à forma 
considerada adequada pela Corte de Contas, com desrespeito ao art. 131 da Constituição Federal e à Lei 

Complementar 73/1993. 
74. Conforme se afirmou anteriormente, ao TCU não foi conferida a missão constitucional e legal de 
controlar os atos jurisdicionais, o que indica que não se mostra pertinente e oportuno, não obstante a louvável 
preocupação da SeinfraCOM, encaminhar diversos entendimentos a agentes externos ao Tribunal, a fim de, 
possivelmente, contribuir com o debate judicial, além de ressaltar a preocupação de que outras futuras 
recuperações judiciais similares à do Grupo Oi não venham a gerar discussões análogas ou similares àquelas 

ora enfrentadas. 

II 

75. Ao propor a fixação de nove entendimentos sobre diversos aspectos que permeiam o tratamento que 
vem sendo conferido aos créditos não tributários da Anatel, no âmbito do PRJ que foi homologado 
judicialmente pelo juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, constou 
a conclusão da SeinfraCOM de que haveria ‘risco sistêmico e bilionário de dano ao erário a todas as esferas 
de governo’ caso se permitisse a ‘inclusão de créditos públicos não tributários passíveis de inscrição em 
Dívida Ativa no âmbito de Recuperações Judiciais’ (transcrições oriundas da letra ‘i’ do subitem I do 

parágrafo 230 da instrução à peça 52, p. 53). 
76. O Ministério Público, com as vênias de estilo, ante a referida sugestão de fixação de entendimento 
indicada pela unidade técnica e que foi refletida no derradeiro parágrafo do despacho proferido pela Ministra 
Ana Arraes à peça 55 (p. 2-3), compreende que, quanto à recuperação judicial em acompanhamento nestes 
autos, não há risco iminente de dano ao erário, nem de sua ocorrência no médio e longo prazos. 

77. Especificamente quanto ao caso concreto em exame, verifica-se que a homologação do PRJ do Grupo 
Oi não trouxe reflexos práticos na dinâmica de constituição de multas administrativas e de seus consequentes 
desdobramentos, como a inscrição no Cadin e na dívida ativa, e o eventual ajuizamento de execução fiscal, 
visto que as conclusões do Parecer de Força Executória 3/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU, de 7/3/2018 (peça 

29, p. 104-126), foram no sentido de que  
81. a) a concessão da recuperação judicial em favor do Grupo Oi não configura óbice, no âmbito 

da Anatel, ao prosseguimento ou à constituição definitiva de créditos da Anatel, tributários ou 
não, inscritos ou não em Dívida Ativa, em face do Grupo Oi, nem impede a adoção dos atos de 
cobrança ordinariamente realizados pela Agência, tais como notificação e inscrição no CADIN e 
encaminhamento de processos para inscrição em Dívida Ativa e ajuizamento de execução fiscal, 

nos termos do Decreto nº 9.197 [rectius: 9.194]/2017; 
82. b) a concessão da recuperação judicial em favor do Grupo Oi não configura óbice, no âmbito 

da Procuradoria-Geral Federal [PGF], à adoção e prosseguimento das medidas administrativas 

ou judiciais voltadas à cobrança dos créditos da Anatel, em especial a inscrição em Dívida Ativa 
e ajuizamento de execução fiscal. 

(peça 29, p. 124) 

78. O referido Parecer de Força Executória foi editado com o seguinte respaldo normativo e objetivo: 
21. Diante da prolação desta decisão [homologação judicial do PRJ], cabe a esta Procuradoria Federal 
Especializada exarar parecer de força executória, nos termos da Portaria PGF/AGU nº 603/2010, com 
alteração determinada pela Portaria PGF/AGU nº 336/2013, a fim de dar ciência e determinar a 

correta forma de a ANATEL cumprir a decisão judicial. Assim dispõe a referida Portaria:  
Art. 1º. A Adjuntoria de Contencioso, as Procuradorias Regionais Federais, as Procuradorias Federais 
nos Estados, as Procuradorias Seccionais Federais e os Escritórios de Representação deverão 
comunicar ao órgão da Procuradoria Geral Federal – PGF, responsável pela elaboração do parecer de 
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força executória, nos termos do art. 2º, as decisões favoráveis e desfavoráveis que demandam 

providências administrativas.  

(...)  

Art. 2º A competência para a elaboração do parecer de força executória é: [Redação dada pela Portaria 

PGF nº 336, de 24 de maio de 2013]  

(...) 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à Procuradoria Federal, especializada ou não, junto 
a autarquia ou fundação pública federal que ainda detenha a representação judicial de autarquia ou 

fundação pública federal. 

(peça 29, p. 109) 
79. Considerando que a Anatel, a PFE/Anatel e a PGF/AGU continuam a exercer suas competências com 
relação à constituição, à inscrição em dívida ativa e à cobrança judicial dos créditos não tributários que 
constam do PRJ do Grupo Oi, não há que se falar em dano ao erário. Levando-se em conta o raciocínio da 
SeinfraCOM, ainda não se concretizou a satisfação desses créditos por meio do PRJ, o que ocorreria, por 
hipótese, a menor do que o legalmente devido, por meio de parcelamento não previsto em lei, aprovado por 
credores privados e em condições bastante favoráveis ao devedor, em detrimento da autarquia e do interesse 

da coletividade. 
80. Registre-se, ainda, que não é possível afirmar que já teria ocorrido a novação da dívida do Grupo Oi 
perante a Anatel (ex vi do disposto no caput do art. 59 da Lei 11.101/2005), visto que ainda há REsp 
pendente de admissão pelo TRF2 (AI 0004716-82.2017.4.02.0000) e que, a depender do pronunciamento do 

STJ nos CC 153.998/DF e 144.433/GO e no Tema 987, pode alterar essa compreensão. 
81. Também não se pode falar de risco de prescrição dos créditos não tributários da autarquia que constam 
do PRJ, visto que continuam sendo observadas pela Anatel, pela PFE/Anatel e pela PGF/AGU, com base na 
orientação emanada pelo Parecer de Força Executória 3/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU, as disposições do 
Decreto 9.194/2017, que dispõe sobre a remessa de créditos constituídos pelas autarquias e fundações 

públicas federais para a PGF/AGU, para fins de cobrança extrajudicial e judicial dos referidos créditos.  
82. A conclusão pela não ocorrência de dano ao erário decorre, também, do fato de que a questão sobre a 
possibilidade de inclusão, ou não, de créditos não tributários em processos de recuperação judicial se 

encontra judicializada e sem deliberação com trânsito em julgado. 
83. Por oportuno, cabe registrar que no Projeto de Lei (PL) 10.220/2018, oriundo de proposta 
encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional em 10/5/2018 e que se encontra apensado ao PL 
6.229/2005, em trâmite na Câmara dos Deputados, consta proposta de modificação do § 7º do art. 6º da Lei 
11.101/2005, que passaria a ter a seguinte redação: 

Art. 6º A decretação da falência ou o ajuizamento do pedido de recuperação judicial suspende o curso 
da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, além de qualquer forma de retenção, 
arresto, penhora ou constrição judicial ou extrajudicial contra o devedor, incluídas aquelas dos 

credores particulares do sócio solidário. 

(...) 

§ 7º O ajuizamento da recuperação judicial, ressalvada a suspensão de exigibilidade nos termos da 
legislação de regência, não suspende o curso das execuções fiscais, inclusive do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço-FGTS, as quais prosseguirão normalmente, permitida a constrição e a alienação 

de bens e direitos no juízo que as processa, hipótese em que não competirá ao juízo da 

recuperação judicial avaliá-las .  
84. Em se concretizando qualquer dos possíveis cenários, seja o pagamento mais favorável da dívida em 
prol do soerguimento do devedor, no âmbito da recuperação judicial, seja a satisfação dos créditos pela via 
da execução fiscal, as pertinentes discussões sobre o atendimento da legislação infraconstitucional terão sido 

enfrentadas e decididas no âmbito do STJ. 
85. Desse modo, caso o STJ venha a decidir pela competência do juízo estadual nas controvérsias que 
estão sob exame nos CC 153.998/DF e 144.433/GO, bem como no Tema 987, com reflexos negativos aos 
interesses da Anatel – especificamente, a possibilidade de pagamento dos débitos pelo Grupo Oi por meio de 
parcelamento não previsto em lei, aprovado por acordo de credores privados no PRJ, caso tal questão venha 
a ser enfrentada de modo específico –, não haverá condições de a Corte de Contas se imiscuir em questões 
decididas pela referida Corte Superior e que estarão abrigadas pelo manto da coisa julgada. 
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86. Quanto à possibilidade de ocorrência de dano ao erário em futuras recuperações judiciais que vierem a 
ser propostas/homologadas com a submissão de créditos não tributários da União e de suas entidades 
estatais, como autarquias e fundações, em concurso de credores, nota-se que não há elementos nestes autos 
para se concluir nesse sentido. Eventual repetição do cenário enfrentado no caso que envolve a recuperação 
judicial do Grupo Oi certamente será questionado judicialmente, se for o caso, pela AGU e pelos diversos 

órgãos que a integram, caso verificada ilegalidade/inconstitucionalidade. 
87. Não obstante a compreensão manifestada no parágrafo precedente, não restaria afastada a competência 
do TCU para fiscalizar a atuação dos agentes públicos na proteção dos créditos da União e de suas entidades 

estatais, a exemplo do vem sendo levado a efeito nestes autos. 

III 
88. Diante do exposto, este representante do Ministério Público de Contas da União, em substituição à 
proposta consignada pela SeinfraCOM no parágrafo 230 da instrução à peça 52, sugere o seguinte 

encaminhamento para estes autos: 
 a) determinar à Anatel, à Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel e à Advocacia-Geral da 
União que passem a encaminhar ao Tribunal, em periodicidade a ser oportunamente definida, notícia sobre 
todos os andamentos processuais relevantes e cópia de decisões/deliberações que vierem a ser proferidas por 
quaisquer juízos e tribunais, inclusas execuções fiscais, que estejam relacionadas, de modo concomitante, à 
recuperação judicial do Grupo Oi e aos créditos não tributários da Anatel que foram incluídos no plano de 
recuperação judicial aprovado no âmbito do Processo 0203711-65.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ; 
 b) determinar à Anatel e à Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel que informem ao 
Tribunal, em periodicidade a ser oportunamente definida, as ações adotadas pela agência reguladora, como a 
continuidade de Pados; a inscrição em dívida ativa de créditos não tributários que não foram adimplidos por 
empresas do Grupo Oi; a proposta de novas execuções fiscais perante o Poder Judiciário etc., com relação 
aos créditos não tributários da autarquia que foram incluídos na recuperação judicial do referido grupo 

empresarial; 

 c) determinar à SeinfraCOM que dê continuidade ao acompanhamento; 
dar ciência da deliberação que vier a ser proferida à Anatel, à Procuradoria Federal Especializada junto à 

Anatel e à Advocacia-Geral da União.”3 

 É o relatório. 

                                                 
3 Destaques constantes do parecer 
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VOTO 

 

 Este processo cuida de acompanhamento autuado pela Secretaria de Fiscalização de 
Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM com o propósito de avaliar o 
deslinde da questão relativa à inclusão dos créditos da Agência Nacional de Telecomunicações - 

Anatel decorrentes de multas administrativas impostas pela autarquia federal a empresas do Grupo Oi 
no plano de recuperação judicial homologado no Processo 0203711-65.2016.8.19.0001, em curso na 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, e que alcançam o valor, 
atualizado até 23/4/2018, de cerca de R$ 12,90 bilhões. 

2. A recuperação judicial, conforme as disposições do art. 47 da Lei 11.101/2005, “tem por 
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”. 

3. De forma geral, o plano de recuperação judicial aprovado em juízo “implica novação dos 

créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos” (art. 59 da mesma lei). 

4. No caso, alguns dos créditos não tributários incluídos na recuperação judicial faziam parte 
de termos de ajustamento de conduta (TAC) que estavam sendo negociados pela agência reguladora 
com o Grupo Oi anteriormente ao pedido de recuperação judicial.  

5. Esses termos e a mediação nos autos da recuperação judicial são objeto de outros processos 
no âmbito deste Tribunal, os quais, entretanto, se encontram arquivados1 ou com proposta de 

arquivamento elaborada pela unidade técnica ainda não apreciada pelo Tribunal2, ante a não celebração 
dos TACs e o encerramento da mediação.  

6. A principal questão analisada neste processo se refere à legalidade, ou não, de se incluir os 

créditos não tributários decorrentes de multas administrativas em processos de recuperação judicial, 
como foi feito no caso do Grupo Oi. 

7. Após realizadas diligências, a unidade técnica concluiu pela impossibilidade dessa inclusão 
e propôs, em suma, dar ciência ao administrador judicial, ao juízo responsável pelo processo de 
recuperação, ao juízo da segunda instância e a vários entes públicos sobre os seguintes entendimentos: 

“a) as multas administrativas aplicadas tanto pela Agência Nacional de Telecomunicações quanto 
pelos demais órgãos/entidades públicos que detêm poder de polícia compõem o rol dos créditos públicos não 

tributários devidos à Fazenda Pública, passíveis de inscrição em Dívida Ativa; 
b) a inclusão dos créditos públicos não tributários já inscritos em Dívida Ativa, a exemplo das multas 

administrativas aplicadas tanto pela Agência Nacional de Telecomunicações quanto pelos demais 
órgãos/entidades públicos que detêm poder de polícia, no bojo do processo de recuperação judicial de 
empresas, afronta o art. 4º, § 4º, da Lei Federal 6.830/1980 (LEF), c/c o art. 191-A da Lei Federal 

5.172/1966, bem como o princípio da supremacia do interesse público; 
c) a inclusão dos créditos públicos não tributários não inscritos em Dívida Ativa – a exemplo das 

multas administrativas aplicadas mediante decisão da autoridade competente, em razão do poder de polícia, 
no bojo do processo de recuperação judicial de empresas, contraria o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964, c/c o 
art. 2º, caput e §2º, e art. 4°, §1º, da Lei 6.830/1980, bem como o princípio da supremacia do interesse 

público; 

                                                 
1 TC 028.810/2017-1, referente ao acompanhamento dos TACs que envolviam multas administrat ivas decorrentes dos 

procedimentos para apuração de descumprimento de obrigações (Pado) nos temas “direitos e garantias dos usuários, 

fiscalização e interrupções sistêmicas” (Acórdão 272/2018 - Plenário, de minha relatoria).  

2 TC 033.413/2015-0, relativo ao acompanhamento dos TACs que envolviam multas administrativas decorrentes dos Pados 

nos temas “qualidade, universalização e ampliação de acesso”, e TC 033.612/2016-1, concernente ao acompanhamento do 

processo de mediação entre o Grupo Oi e a agência reguladora no âmbito do processo de recuperação judicial (ambos da 

relatoria do ministro Bruno Dantas). 
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d) o deferimento da Recuperação Judicial não suspende o processamento autônomo nem obstaculiza a 
proposição das execuções fiscais decorrentes dos tributos já exigíveis e/ou dos créditos públicos não 
tributários já inscritos em Dívida Ativa, passíveis de interrupção apenas em caso de comprovação de 
quitação dos referidos débitos ou por incidência de algumas das circunstâncias listadas no art. 151 do CTN 
que ensejariam a suspensão da exigibilidade (moratória, depósito judicial, concessão de liminar ou tutela 
antecipada em ações judiciais, parcelamento), nos termos dos arts. 2º, 4º, § 4º, 5º e 29 da Lei Federal 
6.830/1980, c/c o art. 6º, §7º, da Lei Federal 11.101/2005 e art. 191-A da Lei 5.172/1966 (CTN), bem como 

do princípio da supremacia do interesse público; 
e) o deferimento da Recuperação Judicial não impede a posterior inscrição em Dívida Ativa e 

consequente execução fiscal das multas administrativas que, até aquele momento, já haviam sido imputadas 
pela autoridade competente na seara administrativa, ainda que passíveis de recurso, com fulcro no art. 39, 
§ 2º, da Lei 4.320/1964, c/c o art. 2º, caput e §2º, e art. 4°, §1º, da Lei 6.830/1980, bem como do princípio da 
supremacia do interesse público; 

f) os créditos públicos não tributários, decorrentes das multas administrativas aplicadas pelos 
órgãos/entidades da administração pública às empresas privadas em razão do poder de polícia, não são 
passíveis de submissão à vontade de credores privados em procedimento de Assembleia-Geral de Credores, 
sob pena de restar usurpada competência do Poder Legislativo que instituiu parcelamento de créditos 
públicos específico para empresas em recuperação judicial (art. 10-A da Lei 10.522/2002, incluído pela Lei 

13.043, de 13/11/2014), em afronta ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal; 
g) impossibilidade de participação ativa de representantes dos órgãos/entidades públicas titulares de 

créditos públicos em procedimento de Assembleia-Geral de Credores, tanto por não terem interesse jurídico 
e/ou legitimidade para votarem a respeito do desfecho dos créditos privados, quanto por não ser possível 
transacionarem créditos públicos, ante os princípios da indisponibilidade do interesse público, legalidade, 

moralidade e impessoalidade; 
h) as condições de pagamento dos créditos públicos não tributários da Anatel, aprovadas na 

Assembleia-Geral de Credores, realizada nos dias 19 e 20/12/2017, tanto são mais desfavoráveis ao erário 
comparativamente a quaisquer das hipóteses de parcelamento previstas na legislação de regência (arts. 10-A 
ou 37-B da Lei 10.522/2002, ou ainda o art. 2º da Lei 13.494/2017), em inequívoca afronta ao princípio 
constitucional da legalidade, quanto são mais desfavoráveis ao erário comparativamente à parcela dos 

demais credores privados enquadrados na mesma categoria de quirografários; e 
i) a inclusão de créditos públicos não tributários passíveis de inscrição em Dívida Ativa no âmbito de 

Recuperações Judiciais traz risco sistêmico e bilionário de dano ao erário a todas as esferas de governo, na 
medida em que expõem os valores decorrentes da aplicação de multas (inclusive do TCU) e débitos, de 
acordos de leniência e de outorgas de concessões e privatizações ao acordo de vontades de credores privados 
que tendem naturalmente a maximizar seus próprios interesses em detrimento do interesse público primário, 
em afronta aos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, bem como aos princípios 

da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.”  

8. O Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU divergiu dessa proposta de 
encaminhamento e propôs tão somente continuar o presente acompanhamento mediante determinações 
para que sejam prestadas informações a esta Corte a respeito dos processos judiciais relacionados à 

recuperação judicial do Grupo Oi e das ações adotadas pela agência reguladora quanto aos créditos não 
tributários da autarquia que não foram incluídos na recuperação judicial. 

II 

9. Inicialmente cogitei a possibilidade de o objeto deste processo estar inserido nas apurações 
em curso no TC 033.612/2016-1, da relatoria do ministro Bruno Dantas, por constar destes autos (peça 

18) cópia de instrução datada de 5/9/2017, elaborada naquele feito com proposta de encaminhamento 
que contemplava entendimentos de natureza similar a alguns daqueles ora defendidos pela unidade 
técnica.  

10. Contudo, a partir de disponibilização de acesso pelo gabinete do relator àquele processo, 
verifico que Sua Excelência considerou não ser essa a hipótese, de acordo com trechos de seu 

despacho datado de 26/9/2017, que transcrevo a seguir, inclusive para melhor compreensão do 
deslinde a ser dado a este caso: 
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“12. Não obstante as preocupações da unidade instrutora, reputo que a atuação deste Tribunal nos 
moldes propostos extrapolaria o escopo do presente processo e a minha competência para decidir sobre a 
matéria. 

13. Como já mencionado, o Acompanhamento foi autuado para fiscalizar o procedimento de 
mediação, regido pela Lei 13.140/2015, que não se confunde com o processo de recuperação judicial, 
previsto na Lei 11.101/2005, embora ele tenha surgido no curso e em função deste. O primeiro é um 
procedimento voluntário de solução de conflitos, auxiliado por mediador, enquanto que o segundo é um 

processo judicial, cuja decisão cabe ao juiz competente. 
14. Na mediação, há uma liberdade negocial das partes que, no caso dos órgãos e entidades 

públicas, justifica ser supervisionada por órgãos de controle, a fim de que seja assegurado o atendimento ao 
interesse público e ao princípio da legalidade. Nessa linha, foi o Acórdão 1.790/2017 - Plenário e a opção 

pela instauração do presente processo.  
15. Assim, o objeto deste Acompanhamento é verificar se a Anatel, no procedimento de mediação, 

está agindo em defesa do interesse público e em cumprimento aos normativos aplicáveis ao caso. 
16. Consoante salientou a unidade instrutora, não foi verificada nenhuma conduta irregular da 

Anatel no processo de mediação. Em verdade, a agência não se mostra disposta a celebrar qualquer acordo 

com as devedoras em tal procedimento, alegando impossibilidade legal.  
17. De acordo com a ata da última reunião de mediação de que se tem notícia, ocorrida em 

15/8/2017, as tentativas de negociação se mostraram infrutíferas (peça 67, p. 6-12). 

(...) 
19. Assim, é possível que tenham se esgotado todas as tentativas de composição voluntária de 

conflitos, o que acarretaria a perda do objeto do presente acompanhamento. 
20. Faz-se necessário, portanto, que a unidade instrutora esclareça se realmente o procedimento de 

mediação encontra-se encerrado. 
21. A meu ver, as preocupações da unidade instrutora refogem ao procedimento de mediação, 

atingindo o próprio processo de recuperação judicial, em especial os fatos que ocorrerão no âmbito da 
Assembleia Geral de Credores. Entretanto, os atos praticados na recuperação judicial escapam ao escopo do 
presente acompanhamento e, talvez, à jurisdição do Tribunal de Contas. Relembro, a propósito, que os atos 
jurisdicionais não podem ser objeto de controle desta Corte, consoante já explicitado na própria instrução da 

SeinfraCOM à peça 68. 
22. Tal entendimento também restou claro no voto que proferi no Acórdão 1.790/2017 - Plenário, a 

saber: 
‘34. Quanto ao posicionamento da Secretaria de que somente serão acompanhados os atos proferidos 

por agentes da Anatel e da Procuradoria Federal que atua naquela agência, considero-o correto, uma vez que 

atos jurisdicionais escapam do controle exercido por esta Corte , (...).’ 
23. Todavia, caso a unidade de fiscalização entenda que a proposta de encaminhamento ora 

apresentada deva prosseguir ou que existam indícios de irregularidades aptos a ensejar a atuação desta Corte 
no referido processo judicial, ela poderá autuar processo de representação, nos termos do art. 237, VI, do 

RITCU. 
24. Esse é o segundo motivo pelo qual considero que não posso analisar a proposta ora submetida, 

uma vez que minha relatoria se restringe ao processo de acompanhamento da mediação e eventual 
representação relativa ao processo de recuperação judicial deverá pertencer à relatoria do Ministro a que se 
vincula o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, a Advocacia Geral da União ou o 

Ministério da Fazenda para o biênio de 2017-2018, a depender de como se enquadre a questão levantada.” 

11. Não obstante este processo ter sido autuado como relatório de acompanhamento, e não 

como representação, a relevância da matéria, notadamente por envolver o “maior pedido de 
recuperação judicial” existente no País, permite dar seguimento à apreciação nestes autos das 
propostas elaboradas. 

III 

12. No caso, com as vênias por divergir da unidade técnica, entendo que devem prevalecer as 

proposições do Parquet, que se ajustam perfeitamente à manifestação do ministro Bruno Dantas no 
despacho reproduzido. 
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13. Apesar de, à primeira vista, parecerem plausíveis as teses defendidas pela unidade técnica, 
a inclusão dos créditos não tributários decorrentes de multas administrativas impostas pela Anatel a 

empresas do Grupo Oi no processo de recuperação judicial, na forma aprovada pela Assembleia-Geral 
de Credores, e a suspensão de execuções fiscais em trâmite derivaram de decisões judiciais proferidas 
pelo juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro-RJ, ainda em 

vigor, ante o insucesso, até agora, das medidas judiciais implementadas por aquela agência para 
desconstituí- las. 

14. Em vista da falta de competência deste Tribunal para apreciar os atos jurisdicionais, em 
respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, e de as questões objeto das controvérsias 
jurídicas não terem sido submetidas à apreciação deste Tribunal mediante consulta, mas, sim, com 

base em caso concreto (art. 1º, inciso XVII e § 2º, da Lei 8.443/1992), concordo que não é devido ou 
oportuno fixar entendimentos sobre a matéria. 

15. Reconheço que este Tribunal, às vezes, mesmo em processos de outra natureza, firma 
entendimentos que expressam sua interpretação sobre normas em temas relevantes e/ou controversos a 
fim de orientar a atuação dos jurisdicionados e evitar danos ao erário (itens 210 e 211 da instrução). 

Porém, esse procedimento não seria adequado neste processo porque partiria, sem oportunizar o 
exercício do contraditório e da ampla defesa, de análise sobre deliberações do Poder Judiciário em 
caso concreto. Sem dúvidas, isso extrapolaria as competências constitucionais do TCU e não geraria 

obrigação de cumprimento pelas partes litigantes.  

16. Assim, cabe aguardar a solução das controvérsias pelo próprio Poder Judiciário, ao qual 

cumprirá julgar os conflitos de competências já autuados (CC 153.998/DF e CC 144.433/GO) e o 
recurso especial interposto no Agravo de Instrumento 0004716-82.2017.4.02.0000, em que se discute a 
alegação da agência reguladora sobre a impossibilidade de sujeição dos seus créditos não tributários ao 

processo de recuperação judicial do Grupo Oi, por suposta inobservância às disposições do § 7º do art. 
6º da Lei 11.101/2005 e dos arts. 5º e 29 da Lei 6.830/1980.3 

17. Quanto ao apontamento da unidade técnica sobre risco bilionário de dano ao erário caso se 
permita a inclusão de créditos públicos não tributários passíveis de inscrição em Dívida Ativa na 
recuperação judicial, embora compreenda a preocupação da unidade técnica de atuar de modo 

preventivo, o MPTCU demonstrou que esse risco não é iminente nem há probabilidade de sua 
ocorrência no médio e longo prazos. 

18. Como evidenciou o parecer do Parquet, esse risco é minorado pela possibilidade de 
alteração do entendimento adotado no processo de recuperação judicial nas instâncias superiores e pela 
ausência de consequências práticas na dinâmica de constituição e cobrança de multas administrativas 

em face das conclusões do Parecer de Força Executória 3/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU, emitido em 
7/3/2018 (peça 29, p. 104/26), cuja ementa apresentava o seguinte teor: 

“1. PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA. DECISÃO DE CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. 2. CRÉDITOS NÃO ABRANGIDOS PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS 
ABRANGIDOS PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 3. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A DECISÃO 
DE CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AS DECISÕES DOS JUÍZOS FEDERAIS 
QUANTO AOS CRÉDITOS DA ANATEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA TRATAR 
DOS CRÉDITOS DA ANATEL CONTRA O GRUPO OI. 4. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A 
DECISÃO DE CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AS DECISÕES FAVORÁVEIS À 
ANATEL PROFERIDAS NOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS PERANTE O 

                                                 
3 O recurso especial ainda se encontra sobrestado até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça - STJ nos 

autos dos REsps 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.4841/SP, onde será apreciado o Tema Repetitivo 987/STJ - 

“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal” 

(consultas feitas em 23/11/2018, nos endereços eletrônicos http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/resconsproc.asp e 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp) 

 

 

http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/resconsproc.asp
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DO 
TRIBUNAL EM RELAÇÃO À DECISÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 5. A CONCESSÃO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO CONFIGURA ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO OU À 

CONCLUSÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS DA AGÊNCIA CONTRA O GRUPO OI, NEM 

IMPEDE A REALIZAÇÃO DOS ATOS DE COBRANÇA ORDINARIAMENTE REALIZADOS 

PELA AGÊNCIA TAIS COMO NOTIFICAÇÃO E INSCRIÇÃO NO CADIN E 

ENCAMINHAMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DE 
EXECUÇÃO FISCAL. NO ÂMBITO DA PGF, NÃO HÁ IMPEDIMENTO À PRÁTICA DOS ATOS 
ORDINÁRIOS VOLTADOS À COBRANÇA, COMO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E 

AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL.” (destaquei) 

19. Além disso, firmar entendimentos sobre as questões com o intuito de evitar risco de 
prejuízos ao erário em eventuais recuperações judiciais que vierem a ser ajuizadas, além de 

desconsiderar o papel da Advocacia-Geral da União de questionar no foro apropriado a 
legalidade/constitucionalidade das decisões, colocaria este Tribunal na função de legislador, o que está 
fora do plexo de atribuições inerentes ao controle externo. 

20. A propósito, o Parquet bem lembrou que tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de 
Lei 10.220/2018 (que se encontra apensado ao PL 6.229/2005), com proposta de modificação das 

disposições do referido § 7º do art. 6º da Lei 11.101/2005, de forma a estabelecer explicitamente que o 
ajuizamento da recuperação judicial não deve suspender o curso das execuções fiscais e impedir a 
constrição e a alienação de bens e direitos no juízo que as processa, afastando a hipótese de avaliação 

dessas medidas pelo juízo da recuperação judicial (item 83 do parecer transcrito no relatório 
precedente).4  

21. Nesse sentido, infere-se que, mesmo sem a pretensão de examinar os atos judiciais, como 
reconheceu a SeinfraCOM (item 228 da instrução), seria efetivamente de pouca utilidade aprofundar, 
nesta oportunidade, o exame das complexas questões suscitadas por aquela unidade técnica.  

22.              E, nesse ponto, não se pode deixar de levar em conta a importância dada pelo legislador 
pátrio às consequências práticas da decisão nas esferas administrativa, controladora e judicial, tanto 

que fez inserir na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro disposições específicas quanto ao 
assunto (arts. 20, 22 e 24, incluídos pela Lei 13.655/2018). 

23. Desse modo, e tendo em vista que não foi constatada qualquer irregularidade nas condutas 

dos gestores e advogados públicos que estão atuando na defesa dos direitos da Anatel, concluo que 
este Tribunal deve apenas continuar a acompanhar a atuação daquela entidade nas lides ainda em 

andamento, nos termos do parecer do MPTCU, cujos fundamentos acolho como razões de decidir, com 
reparos somente em relação aos destinatários das determinações. 

24. Proponho que as determinações sejam efetuadas a um único órgão em cada situação a fim 

de evitar conflitos de competência que podem prejudicar a avaliação do cumprimento do decisum.  

 Ante o exposto, VOTO por que o Colegiado aprove a minuta de acórdão que submeto à 

sua deliberação. 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 5 de dezembro de 

2018. 
 

 
ANA ARRAES  

Relatora 

                                                 
4 Consoante consulta efetuada em 22/11/20184, o PL 6.229/2005 tramita em regime de prioridade. 
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ACÓRDÃO Nº 2880/2018 – TCU – Plenário 
 

1. Processo TC 005.577/2018-7  

2. Grupo II – Classe V – Acompanhamento.   
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Unidade: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - 
SeinfraCOM. 

8. Representação legal: Daniel Andrade Fonseca (CPF 012.126.326-64) e outros representando a 
Anatel. 
 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o processo de acompanhamento autuado a fim de avaliar a 

questão relativa à inclusão em plano de recuperação judicial de créditos da Agência Nacional de 
Telecomunicações - Anatel decorrentes de multas administrativas impostas pela autarquia federal a 
empresas do Grupo Oi. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 
ante as razões expostas pela relatora e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos 

arts. 241, 242 e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 
9.1. determinar à Procuradoria Federal Especializada junto à Agência Nacional de 

Telecomunicações que, a cada seis meses, encaminhe a este Tribunal informações sobre todos os 

andamentos relevantes e cópia de deliberações que vierem a ser proferidas por quaisquer juízos e 
tribunais em processos, inclusive execuções fiscais, em que esteja sendo tratada a questão referente à 
inclusão na recuperação judicial do Grupo Oi dos créditos não tributários da Anatel, aprovada no 

âmbito do Processo 0203711-65.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara Empresarial da Comarca da 
Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ; 

9.2. determinar à Agência Nacional de Telecomunicações que, com a mesma 
periodicidade, informe a este Tribunal as ações adotadas pela agência reguladora com relação aos 
créditos não tributários da autarquia que foram incluídos na recuperação judicial do Grupo Oi, a 

exemplo da instauração e do andamento de procedimentos para apuração de descumprimento de 
obrigações, da inscrição em dívida ativa de créditos não tributários que deixaram de ser adimplidos por 

empresas do referido grupo empresarial e do ajuizamento de novas execuções fiscais; 
9.3. determinar à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração 

que dê continuidade ao apresente acompanhamento; e 

9.4. dar ciência deste acórdão à Agência Nacional de Telecomunicações, à Procuradoria 
Federal Especializada junto à Anatel e à Advocacia-Geral da União. 

 
10. Ata n° 48/2018 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 5/12/2018 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2880-48/18-P. 
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13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José 
Múcio Monteiro e Ana Arraes (Relatora). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de 
Oliveira. 

 
 

(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

ANA ARRAES 
Presidente Relatora 

 

 
Fui presente: 

 
 

(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 
Procuradora-Geral 
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