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Fernando Cesar Ferreira Viana 

 
Em 21/09/2017 

 
 
 

Decisão               
 
 
 
Trata-se de impugnação de crédito apresentada pela Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL, distribuída por dependência à recuperação da Oi S.A. e outras (proc. no 
0203711-65.2016.8.19.0001). 
 
Aduz a ANATEL, preliminarmente, a impossibilidade de sua intimação por edital, tendo em vista 
ser titular de prerrogativas processuais inerentes à fazenda pública. 
 
Ainda em caráter preliminar, suscita a incompetência absoluta deste juízo para decidir sobre a 
natureza e o valor de crédito público federal, em virtude do disposto no art. 109, I, da Constituição 
Federal.   
 
No mérito, a ANATEL questiona, em primeiro lugar, sua inclusão na lista de credores, 
argumentando que créditos públicos - inclusive aqueles de natureza não tributária, como os 
decorrentes de multas administrativas - não se submetem a processos de recuperação judicial, por 
não serem negociáveis. 
 
Subsidiariamente, a agência também questiona a classificação dos créditos decorrentes de multas 
tributárias e do encargo legal de que trata o art. 1o do Decreto-lei no 1.025/69, afirmando que eles 
ostentam natureza tributária e, assim, devem ser, em qualquer caso, excluídos. 
 
Por fim, a ANATEL suscita desrespeito aos arts. 7o, 22, I, da Lei 11.101/05 (Lei de Recuperação e 
Falência - LRF), bem como os princípios da transparência, do contraditório, da ampla defesa e do 
devido processo legal pela falta de detalhamento contábil do crédito a ela atribuído, além de 
questionar a importância discriminada na lista, argumentando que o valor total de seu crédito seria 
de, no mínimo, R$ 15.653.029.720,25. 
 
Às fls. 152-185 destes autos, as recuperandas apresentaram resposta à impugnação da ANATEL, 
argumentando, em síntese, que a inicial seria inepta, tanto por ausência de indicação do valor da 
causa, bem como por não ter a agência formulado pedido certo e determinado.  
 

359



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 

Comarca da Capital  
Cartório da 7ª Vara Empresarial  
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185   e-mail: 

cap07vemp@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                        FERNANDOVIANA                                                                                      

No mérito, as recuperandas rebateram os argumentos de ente regulador e afirmaram que a 
agência pretende repristinar debate de matérias que já teriam sido apreciadas por este juízo e que 
constituem objeto de recurso pendente de julgamento, requerendo, inclusive, a suspensão da 
presente impugnação até a apreciação definitiva dos agravos nos 0043065-84.2016.8.19.0000 e 
0060963-13.2016.8.9.0000, em que se discute temas semelhantes. 
 
As fls. 343-335, a agência replicou as considerações das recuperandas e, à fl. 357, apresentou 
emenda à petição inicial conferindo o valor de R$ 50.000.000,00 à causa, com a justificativa de ser 
"o mesmo montante previsto na petição inicial do processo de recuperação judicial". 
 
Cabe destacar que o AJ já se pronunciou sobre o crédito da ANATEL nos autos da recuperação 
judicial. Em trabalho profundo que analisou detidamente a competência do Juízo e a natureza 
jurídica própria de cada verba que compõe o crédito da ANATEL, o AJ concluiu que é deste Juízo 
a competência para deliberar sobre a submissão do crédito da Agência Reguladora e, no mérito, 
que tal crédito está submetido ao processo de recuperação. 
 
É o breve relatório, decido. 
 
 
1- Da alegada inépcia da inicial  
 
Rejeito a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelas recuperandas, tendo em vista que o órgão 
regulador formulou pedidos certos e determinados: requereu a exclusão dos seus créditos da lista, 
bem como indicou, em caráter subsidiário, expressamente o valor que entende ser devido, com 
base nos documentos de que dispõe - mais precisamente, o valor de R$ 15.653.029.720,25, que 
este juízo, inclusive, considerou para fins de retificação do valor da causa. 
 
 
2- Do pedido de suspensão do processo 
 
Indefiro, do mesmo modo, o pedido das recuperandas de suspensão da presente impugnação até 
a apreciação definitiva dos agravos nos 0043065-84.2016.8.19.0000 e 0060963-13.2016.8.9.0000. 
Primeiro porque tais recursos já foram, recentemente, julgados pela 8a Câmara Cível deste 
egrégio Tribunal. Segundo porque, de qualquer modo, embora a discussão de fundo possa ser 
semelhante, aludidos recursos atacam decisões diversas daquela visada na presente impugnação, 
não havendo, assim, risco concreto de conflito entre os comandos decisórios que enseje a 
suspensão com base no art. 313, V, a, do CPC. 
 
 
3- Da suposta nulidade da intimação por edital 
 
Sobre o questionamento preliminar da ANATEL concernente à intimação via edital, reitero o 
quanto decidido às fls. 96.982-96.986. A publicação de edital é a forma expressamente prevista no 
art. 7o, § 2o, da LRF para a divulgação da lista de credores. Inexistindo qualquer prejuízo ao órgão 
público com a observância estrita de tal procedimento legal, não há que se falar em nulidade da 
intimação, que, inclusive, alcançou plenamente seu objetivo, qual seja permitir à agência a 
apresentação tempestiva da presente impugnação, na qual exerce plenamente seu direito ao 
contraditório e ampla defesa. De qualquer forma, sempre que a LRF não preveja modo diverso, 
todas as demais intimações pessoais continuarão a ser feitas, como têm sido normalmente, nas 
caixas eletrônicas institucionais da Procuradoria Regional Federal da 2a Região. 
 
 
4- Da competência 
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A preliminar de incompetência absoluta deste juízo também não merece acolhimento. Como tem 
sido pacificamente reconhecido pela jurisprudência do STJ (AGRG no CC 122.293/RJ, Rel. Min. 
Marco Buzzi, j. 11.5.2016; REsp 1.639.029, Rel. Min. Nacy Andrighi, j. 6.12.2016), compete ao 
juízo recuperacional verificar se o crédito tem ou não natureza concursal, para, ao final, decidir 
deve ou não ser excepcionado dos efeitos da recuperação. Assim, a Justiça Estadual, mais 
precisamente o juízo onde se processa a recuperação tem competência para decidir sobre a 
inclusão ou não dos créditos de qualquer natureza, ainda que detidos pelas entidades 
mencionadas no art. 109, I, da CF.  
 
Ademais, a exceção expressamente mencionada em tal dispositivo constitucional às causas 
falimentares evidentemente abrange também os processos de recuperação judicial, que nada mais 
são que procedimentos prévios instituídos com a finalidade de se evitar o recurso à falência da 
sociedade empresária que tenha viabilidade econômica - procedimentos estes que têm a 
possibilidade, inclusive, de serem convolados em falimentares. Assim, em virtude do princípio da 
eficiência (art. 37, caput, da CF) e também do próprio princípio da preservação da empresa - 
decorrência de sua função social prevista no art. 170, III, da Constituição -, não há qualquer 
sentido em bifurcar-se o juízo da recuperação, admitindo-se que outro decida se o crédito deve ser 
ou não submetido ao respectivo processo, como pretende a ANATEL.  
 
Não por outro motivo, o novo Código de Processo Civil previu expressamente no art. 45 que, se no 
processo houver a interferência de autarquia federal, os autos devem ser remetidos à Justiça 
Federal "exceto as ações: I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de 
trabalho". O legislador ordinário, portanto, reconheceu que a recuperação judicial está abrangida 
pela exceção feita na parte final do art. 109, I, da CF.  
 
Entendimento semelhante vem sendo respaldado pela jurisprudência (STJ, CC 123.092/SP, Rel. 
Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. em 28.11.2012; AgRrg no CC 143.756/DF, Rel. Min. 
Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. em 26.10.2016; TJSP, AI 670.247.4/3-00, Rel. Des. 
Pereira Calças, j. em 26.1.2010) e acabou sendo também acolhido, mais recentemente, no 
julgamento do agravo de instrumento 0043065-84.2016.8.19.0000, pela 8a Câmara Cível deste 
Tribunal de Justiça.  
 
Exauridas as preliminares, passa-se a examinar o mérito da impugnação. 
 
 
 
5 - Do mérito 
 
Insurge-se a ANATEL contra sua inclusão na lista de credores elaborada pelo administrador 
judicial, argumentando que os créditos públicos, mesmo aqueles que não têm natureza tributária, 
são inegociáveis e, portanto, não podem se sujeitar à recuperação judicial, que pressupõe a 
liberdade negocial típica das pessoas jurídicas de direito privado. A agência fundamenta tal 
afirmação nos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia (art. 37, caput, da CF).  
 
A agência também argumenta que, não por outra razão, o art. 6o, § 7o, da LRF expressamente 
afirma a continuidade das execuções fiscais, que, como se sabe, podem ter por objeto créditos 
tributários ou não.  
 
E acrescenta que o art. 38, I, da Lei de Mediação (Lei 13.140/2015) dispõe que, nos casos em que 
a controvérsia jurídica seja relativa a créditos inscritos em dívida ativa da União, não se aplicam os 
arts. 32, II e III, do mesmo diploma, que admitem a composição de conflitos entre pessoa jurídica 
de direito público e particular e a celebração de termo de ajustamento de conduta. Dessa feita, 
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conclui que "somente mediante lei formal poderá ser possível conceder isenções ou qualquer 
benefício ao devedor", como os parcelamentos admitidos pelo art. 10-A na Lei 10.522/02 e pela 
Medida Provisória 780/2017. 
 
Não merece acolhimento, todavia, o argumento da agência de que os créditos públicos devem ser, 
sempre, excluídos da recuperação por serem inegociáveis. De fato, embora seja truísmo dizer que 
o gestor público não tem a mesma liberdade de negociação de um credor privado, em razão dos 
princípios da legalidade, da isonomia e da prevalência do interesse público, não é verdadeira a 
afirmação de que créditos públicos são impassíveis de negociação, pois existem diversas 
disposições legais que expressamente admitem a realização de acordos por parte de entidades de 
direito público, inclusive autarquias. É o caso, por exemplo, do art. 5o, § 6o, da Lei 7347/85 (Lei da 
Ação Civil Publica - LACP) e das previsões dos arts. 1o, 1o-A, 2o e 4-A da Lei 9.469/97, com as 
redações que lhes foram dadas pela Lei 11.941/2009, pela Lei 12.249/2010 e, mais recentemente, 
pela Lei 13.140/2015 (Lei da Mediação). Aliás, a própria ANATEL editou a Resolução 639/2013, 
que prevê a possibilidade de celebração de acordos relativos a processos com decisão 
administrativa transitada em julgado (art. 1o, § 2o).  
 
Assim, os princípios da legalidade, da isonomia e da prevalência do interesse público podem estar 
perfeitamente atendidos em transações envolvendo créditos e interesses públicos, desde que 
observados os parâmetros legais e regulamentares que regem cada situação. Em outras palavras, 
em determinados casos, como o da recuperação de empresas, é a própria lei que prevê a 
possibilidade de transação sobre créditos e interesses públicos, visando, inclusive, o alcance de 
finalidade que pode, em tese, beneficiar a própria Administração Pública: o soerguimento da 
sociedade empresária.  
 
O que a ANATEL pretende é dar às multas administrativas e demais créditos por ela detidos 
contra as recuperandas o mesmo tratamento dos créditos de natureza tributária. Por isso busca 
fazer uma distinção que a LRF não fez: entre créditos privados e créditos públicos, e excluir por 
completo estes últimos de suas disposições.  
 
Essa interpretação, contudo, não se coaduna com os dispositivos da própria LRF, que em 
momento algum se preocupou em excluir créditos públicos do alcance das obrigações ali 
previstas. A LRF divide os créditos da sociedade empresária em quatro classes apenas: 
trabalhistas, créditos com garantia real, créditos com microempresas ou empresas de pequeno 
porte e quirografários (art. 41). Não fez qualquer distinção entre créditos públicos e privados, como 
pretende a ANATEL.  
 
É verdade que a LRF previu que "as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo 
deferimento da recuperação judicial" (art. 6o, § 7o). Ocorre que, como já foi reconhecido pela 8a 
Câmara Cível deste Tribunal, o sentido da expressão "de natureza fiscal" do aludido dispositivo é 
de execução que veicula a cobrança de tributo: por isso, inclusive, a menção expressa, na parte 
final do mesmo artigo, ao Código Tributário Nacional - CTN.   
 
A pretensão da ANATEL de equiparar dívidas públicas tributárias com dívidas não tributárias, 
como multas administrativas, tampouco se coaduna com o art. 187 do CTN, que prevê, que "a 
cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em 
falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento". Nos termos expressos 
desse dispositivo apenas o crédito de natureza tributária não está sujeito à recuperação judicial.  
 
Do mesmo modo, a interpretação da ANATEL não coaduna com o art. 191-A do CTN, que exige, 
para a concessão da recuperação judicial, prova de quitação "de todos os tributos", silenciando 
quanto às dívidas públicas que não tenham natureza tributária. E com o art. 57 da própria LRF, 
que apenas exige que o devedor apresente "certidões negativas de débitos tributários" - e não de 
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todo e qualquer crédito público - para fins de homologação do plano.  
 
Portanto, de todo esse conjunto de normas extrai-se claramente que somente débitos tributários 
estão excluídos da recuperação judicial; os demais são passíveis de submissão ao plano. Essa 
distinção legal faz sentido na medida em que créditos tributários são obrigações de caráter geral e 
impessoais, a que estão sujeitos, em tese, todos os contribuintes. Já as penalidades 
administrativas não são fonte de financiamento da atividade estatal, são meras sanções por atos 
ilícitos praticados pela sociedade empresária em questão, no exercício do poder de polícia estatal. 
Natural, assim, que a lei admita acordo ou transação sobre créditos de tal natureza - e não simples 
parcelamento, como no caso do crédito tributário -, porque o interesse público que justifica a 
imposição da sanção não é arrecadatório; ao contrário, é estimular determinados comportamentos 
particulares, como, no caso, a prestação adequada dos serviços. 
 
Não vislumbro, assim, justificativa na distinção pretendida pela ANATEL, sobre o crédito integrar 
ou não a dívida ativa, sendo esta apenas um instrumento de organização financeira dos entes 
públicos, que, inclusive, contempla a distinção entre créditos tributários ou não tributários. Em 
outras palavras, não é o fato de estar ou não inscrito em dívida ativa que torna o crédito 
negociável ou não, sujeito ou não à recuperação judicial. É, antes, a natureza do crédito público: 
se tributário ou não. Tanto assim que o parágrafo único do art. 38 da Lei de Mediação - cujo inciso 
I a própria Agência invoca para justificar a tese da intransigibilidade de créditos inscritos na dívida 
ativa - prevê que: "o disposto neste artigo não afasta a competência do Advogado-Geral da União 
prevista nos incisos VI, X e XI do art. 4º da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, e 
na Lei no 9.469, e 10 de julho de 1997" - competências estas dentre as quais está, por exemplo, 
justamente a de "desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da 
União, nos termos da legislação vigente".  
 
Por tais motivos, assim, não vejo como deferir o pedido da ANATEL de ter seus créditos de 
natureza não tributária excluídos da recuperação judicial. E o faço, inclusive, na mesma linha de 
precedentes da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP nesse sentido: AI 
2207236-63.2015.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em 10.12.2015; AI 
2073639-95.2015.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em 26.8.2015. 
 
Assentadas essas premissas, cumpre examinar o argumento da agência de que os créditos 
decorrentes de multas tributárias e do encargo legal de que trata o Decreto-lei 1.025 têm também 
natureza tributária e, portanto, devem necessariamente ser excluídos da recuperação. 
 
No que tange à multa por inadimplemento de crédito tributário, entendo que seu caráter é idêntico 
às demais penalidades administrativas, o que afasta sua natureza de tributária, na linha da 
Súmula 565 do STF e da doutrina, que inclusive encontra-se citada na manifestação do 
administrador judicial. Correta, portanto, sua inclusão neste processo de recuperação. 
 
O mesmo ocorreu com a inclusão dos créditos decorrentes do encargo legal a que se refere o art. 
1º do Decreto-lei 1.025/69 e, no caso da ANATEL, o art. 37-A, parágrafo primeiro, que substituiu a 
condenação do devedor em honorários advocatícios, decorrentes do exercício das cobranças de 
dívidas da autarquia. Não se está, aqui, diante de um tributo, cujas hipóteses estão previstas no 
art. 145 da CF. Nem mesmo de taxa, porque esta pressupõe o exercício do poder de polícia ou a 
utilização de serviços prestados em benefício do contribuinte. Já a cobrança do encargo legal 
decorre de um serviço prestado no interesse exclusivo da arrecadação tributária.  
 
Assim, trata-se de crédito igualmente sujeito ao processo de recuperação judicial e que deve 
figurar na classe de créditos quirografários, não dos trabalhistas, pois não tem por destinatários 
diretos os servidores, mas um fundo, cuja função é fazer face não apenas a honorários 
advocatícios, mas a despesas diversas decorrentes das atividades exercidas por servidores que 
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integram as carreiras jurídicas da União, suas autarquias e fundações, como já foi reconhecido 
pelo STJ (REsp 1.110.924, rel. min. Benedito Gonçalves, j. 10.6.2009).   
 
 
6- Necessidade de detalhamento contábil 
 
Por fim, assiste razão à ANATEL ao questionar a falta de detalhamento contábil do crédito a ela foi 
atribuído.  
 
As Recuperandas afirmam ser devedoras de R$ 11.093.373.667,13 mas não apresentaram a 
memória de cálculo e documentos que expliquem pormenorizadamente o crédito. Por outro lado, a 
ANATEL pede a majoração do crédito para valor não inferior a R$ 15.653.029.720,25, mas 
igualmente não discrimina a origem do crédito nem seu valor exato. 
 
Como se sabe, a legislação de regência demanda que os créditos constantes da lista estejam 
respaldados em livros contábeis, documentos comerciais e fiscais, ou em qualquer outro 
documento, a ser apresentado pelos devedores ou pelo próprio credor, que comprove a existência 
e o valor do crédito.  
 
Assim, necessário que as partes apresentem ao Juízo as informações detalhadas sobre o crédito 
de forma a que o Administrador Judicial que já opinou sobre a competência desse Juízo para 
apreciar a matéria e sobre a sujeição do crédito da ANATEL a este processo de recuperação 
possa auxiliar o Juízo na definição do valor do crédito detido pela Agência Reguladora. 
 
 
7- Do valor da causa 
 
Por fim, quanto ao valor dado à impugnação pela ANATEL, diante da decisão aqui tomada no 
sentido de que o crédito está submetido à recuperação judicial e considerando que em seu pedido 
subsidiário a Agência postula a majoração do seu crédito para no mínimo R$ 15.653.029.720,25 , 
entendo necessário corrigir de ofício o valor da causa, nos termos expressos do art. 292, § 3o, do 
CPC, para que corresponda ao proveito econômico perseguido.  
 
Não tem cabimento atribuir, como fez a ANATEL, à presente impugnação um valor meramente 
simbólico, que permita apenas a cobrança do teto de custas judicias, tal como foi feito no processo 
principal. Isso porque, diferentemente do processo de recuperação, a impugnação de crédito tem 
natureza de ação incidental e dá ensejo à condenação da parte vencida ao pagamento de 
honorários de sucumbência, nos moldes do art. 85 do CPC. Assim, deve ser assegurada a 
observância rigorosa das disposições constantes dos arts. 291 e seguintes do Código de Processo 
Civil, sob pena de admitir-se possível lesão ao direito dos causídicos que representam as partes 
neste procedimento.  
 
Retifico, portanto, o valor dado à presente impugnação para que passe a ser R$ 4.559.656.053,12, 
diferença entre os R$ 15.653.029.720,25, montante que, de acordo com a ANATEL, corresponde 
ao mínimo que lhe seria devido pelas recuperandas, e os R$ 11.093.373.667,13 que constam do 
edital do AJ. 
 
 
8-  Conclusão 
 
Ante o exposto, recebo e conheço a presente impugnação, para: 
 
(i) retificar de ofício o valor dado à causa, para R$ 4.559.656.053,12, que é o benefício 
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econômico buscado pela Agência; 
 
(ii) rejeitar a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelas Recuperandas; 
 
(iii) indeferir o pedido de suspensão da presente impugnação;  
 
(iv) julgar parcialmente procedente o pedido (a) da inicial, no sentido de determinar que se 
continue observando a prerrogativa de intimação pessoal dos órgãos de representação judicial da 
autarquia, nos endereços eletrônicos mencionados na vestibular, salvo quando a LRF estipular 
modo diverso de intimação, como é o caso da publicação por edital prevista no art. 7o, § 2o; 
 
(v) julgar integralmente improcedente o pedido (b) da inicial, pelas razões acima expostas; e 
 
(vi) acolher o pedido (c) da inicial, determinando-se que as recuperandas sejam intimadas para 
detalhar a natureza e a origem do crédito apontado em sua lista, com a indicação dos números 
dos processos administrativos e judiciais que dão origem a tal montante, no prazo de 5 dias. 
 
Após a apresentação pelas recuperandas das informações sobre o crédito listado, abra-se vista 
pelo prazo de 5 dias para a ANATEL detalhar a natureza e a origem do crédito que entende ser 
credora, com a indicação dos números dos processos administrativos e judiciais que dão origem a 
tal montante.  
 
Com a vinda dessas informações, intime-se o Administrador Judicial e o Ministério Público. 
 
Providencie o cartório a juntada nos autos dessa impugnação do parecer do AJ que consta às 
fls.198.966/198.998 do processo principal. 
 
Cumpra-se.  Publique-se.  
 

Rio de Janeiro, 21/09/2017. 
 
 

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Fernando Cesar Ferreira Viana 
 

Em ____/____/_____ 
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