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Introdução 
A discussão sobre a reversibilidade dos bens nas concessões públicas é um tema 
muito delicado, qualquer que seja a atividade explorada – afinal, trata-se do 
conjunto de bens que o particular transferirá ao Poder Concedente ao final do 
período da outorga. No caso específico do setor de telecomunicações, o debate é 
ainda mais complexo, em função de ao menos duas razões distintas, a saber: (i) 
dificuldade em estabelecer, sob a ótica técnica, quais são os bens efetivamente 
reversíveis (i.e., aqueles estritamente necessários à oferta do serviço público); e 
(ii) pouca precisão dos instrumentos contratuais e atos normativos. 

Com a finalidade de combater esses problemas, a Agência Nacional de 
Telecomunicações – Anatel editou a Resolução Anatel nº 447, de 19 de outubro de 
2006, para veicular o Regulamento de Controle de Bens Reversíveis, anexo ao 
texto do ato normativo em questão. Esse novo regulamento estabeleceu os 
procedimentos de controle, registro, desvinculação e alienação dos bens utilizados 
pelas prestadoras de serviços de telecomunicações em regime público. 

Contudo, decorridos mais de dois anos de sua publicação, o referido 
regulamento não parece ter cumprido seu objetivo. Corrobora essa constatação a 
recente polêmica em torno da reversibilidade do backhaul, ampliado em 
decorrência da substituição das metas de universalização, fixadas por meio do 
Decreto nº 4.769, de 27 de junho de 2003. Portanto, existem elementos concretos 
que levam à conclusão de que a disciplina dos bens reversíveis, mesmo após o 
advento da Resolução Anatel nº 447/2006, permanece inserida em uma zona 
cinzenta – cenário de insegurança jurídica que não aproveita a ninguém. 

O objetivo deste estudo é destacar alguns pontos de legalidade duvidosa 
presentes na Resolução Anatel nº 447/2006, com a finalidade de contribuir para o 
debate relativo à extensão das prerrogativas da Anatel no controle dos bens 
reversíveis no setor de telecomunicações. 
 
1. Os fundamentos jurídicos das obrigações de reversibilidade no setor de 
telecomunicações 
Ao avaliar o problema da reversibilidade de ativos no setor de telecomunicações, 
três pontos fundamentais devem ser abordados: (i) a existência de um regime 
especial instituído Lei 9.472/96 (“LGT”); (ii) a exata função da obrigação de 
reversibilidade na disciplina de serviços públicos e, por fim, (iii) a necessária 
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na delimitação de 
obrigações de reversibilidade.  

Em relação ao primeiro ponto, i.e., especialidade do regime de 
reversibilidade da LGT, é preciso notar que a lei fundamental do setor criou 
obrigações mais abrangentes que aquelas veiculadas pela Lei 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995 (“Lei de Concessões”). 

A Lei de Concessões estabelece que o edital de licitações e o Contrato de 
Concessão devem tratar expressamente dos bens reversíveis (art. 18, inc. X e XI, e 
art. 23, inc. X, ambos da Lei de Concessões)4; além disso, determinou que os bens 

 
4 Assim ficaram redigidos esses dispositivos:  
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reversíveis passem para controle do Poder Concedente quando da extinção da 
concessão, com indenização da Concessionária quando tais bens não tiverem sido 
totalmente amortizados ou depreciados (art. 35, §§ 1º, 2º e 3º, e art. 36, todos da 
Lei de Concessões)5. 

A LGT repetiu a exigência de que o Contrato de Concessão traga a lista dos 
bens reversíveis (art. 93, inc. XI)6, assim como determinou sua passagem ao 
controle do Poder Concedente em caso de término da concessão, com indenização 
dos investimentos não amortizados (art. 102, caput § 2º)7. Mas a LGT foi mais 
longe, estabelecendo, no art. 1018, a necessidade de aprovação prévia da Anatel 
para as operações de alienação, oneração ou substituição dos bens reversíveis. 

Para além dessa disposição adicional da própria LGT, os contratos de 
concessão do STFC em vigor detalharam ainda mais a disciplina dos bens 
vinculados à concessão nas Cláusulas XXII e XXIII9. A Cláusula 22.1, caput, 
estabelece que todos os bens indispensáveis à prestação do serviço, sejam de 
propriedade da Concessionária ou não, integram o acervo de bens reversíveis. 
Adicionalmente, o § 2º desta cláusula estabelece que a utilização de bens de 
terceiros na prestação do serviço concedido dependerá de prévia autorização da 

 
Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que 
couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e 
conterá, especialmente: [...] X - a indicação dos bens reversíveis; XI - as características dos 
bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que 
houver sido extinta a concessão anterior.  
 
E:  
 
Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: X - aos bens 
reversíveis. 
 

5 O texto legal dispõe:  
 

Art. 35. § 1.º Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, 
direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e 
estabelecido no contrato. § 2.º Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço 
pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações 
necessários. § 3.º A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, 
pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis.  
 
E  
 
Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas 
dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, 
que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do 
serviço concedido. 
 

6 O texto legal dispõe: “Art. 93. O contrato de concessão indicará: [...] XI - os bens reversíveis, se houver [...]”. 
7 O texto legal dispõe:  
 

Art. 102. A extinção da concessão transmitirá automaticamente à União a posse dos bens 
reversíveis. Parágrafo único. A reversão dos bens, antes de expirado o prazo contratual, 
importará pagamento de indenização pelas parcelas de investimentos a eles vinculados, 
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 
garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. 
 

8 O texto legal dispõe: “Art. 101. A alienação, oneração ou substituição de bens reversíveis dependerá de prévia 
aprovação da Agência.” 
9 Em nossa análise, fixamos atenção na modalidade local de STFC, cujo contrato padrão foi aprovado pela 
Resolução n. 341, de 20 de julho de 2003.  
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Anatel. Já o seu § 3º permite que a Agência imponha condicionamentos aos 
contratos celebrados pela Concessionária com terceiros e que tenham por objeto 
a utilização de bens na concessão10. 

Os §§ 4º e 5º da mesma Cláusula 22.1 impuseram às Concessionárias do 
STFC a obrigação de apresentação da lista dos bens sujeitos à reversão, assim 
como a necessidade de percorrer um procedimento de desafetação dos bens 
reversíveis para que eles possam ser alienados, onerados ou substituídos11.  

Assim, embora a Lei de Concessões não contenha obrigações de controle 
prévio dos ativos empregados na concessão de serviços públicos, a LGT e o 
Contrato de Concessão do STFC ampliaram sensivelmente essa disciplina. 
Contudo, as obrigações de reversibilidade não são instrumentos que podem ser 
utilizados livremente pelo Poder Público.  

Isso nos traz a um segundo ponto fundamental para o presente estudo: é 
preciso delimitar a disciplina da reversibilidade e as respectivas obrigações 
impostas sobre as Concessionárias de acordo com a sua função dentro do sistema 
de regulação de serviços públicos. 

É preciso destacar que a disciplina da reversibilidade tem como fundamento 
assegurar a continuidade do serviço concedido depois de terminado o prazo da 
concessão12. Como a concessão transfere ao particular apenas a exploração do 
serviço público, cuja titularidade permanece com o Poder Concedente, a 
reversibilidade é uma providência necessária para garantir que a atividade possa 

 
10 Assim dispõe o contrato de concessão:  
 

Cláusula 22.1. Integram o acervo da presente concessão, sendo a ela vinculados, todos os 
bens pertencentes ao patrimônio da Concessionária, bem como de sua controladora, 
controlada, coligada ou de terceiros, e que sejam indispensáveis à prestação do serviço ora 
concedido, especialmente aqueles qualificados como tal no Anexo 01 - Qualificação dos 
Bens Reversíveis da Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Local. § 1º Integram 
também o acervo dos bens vinculados à concessão as autorizações de uso do espectro de 
radiofreqüências que lhe sejam outorgadas e, quando couber, o direito de uso de posições 
orbitais, observado o disposto nos art. 48 e 161 da Lei n.º 9.472, de 1997, e ainda o 
constante da cláusula 4.1 do presente Contrato. § 2º Em relação aos bens vinculados à 
concessão, a Concessionária somente poderá empregar diretamente na prestação do 
serviço ora concedido equipamentos, infra-estrutura, logiciários ou qualquer outro bem que 
não sejam de sua propriedade mediante prévia e expressa anuência da Anatel, que poderá 
dispensar tal exigência nos casos e hipóteses dispostas na regulamentação. § 3º Havendo 
risco à continuidade dos serviços ou impedimento da reversão dos bens vinculados à 
concessão, a Anatel poderá negar autorização para utilização de bens de terceiros ou exigir 
que o respectivo contrato contenha cláusula pela qual o proprietário se obriga, em caso de 
extinção da concessão, a manter os contratos e em sub-rogar a Anatel nos direitos dele 
decorrentes. 
 

11 Assim dispõe o contrato de concessão: 
 

Cláusula 22.1. § 4º A Concessionária se obriga, nos termos da regulamentação, a 
apresentar, anualmente, relação contendo os bens vinculados à concessão, conforme 
definição da cláusula 22.1. § 5º A regulamentação disporá sobre identificação e controle 
dos bens reversíveis, em especial, quanto aos casos de alienação, oneração ou substituição, 
que dependerão de prévia aprovação da Anatel, devendo estes bens estar claramente 
identificados na relação apresentada anualmente pela Concessionária. 
 

12 Nesse sentido: MARQUES, Floriano Peixoto de Azevedo. Bens reversíveis nas concessões do setor de 
telecomunicações. Revista de Direito Público da Economia. Belo Horizonte: Fórum, v. 8, p. 99-121, out./dez. 
2004; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 281; BIELSA, 
Rafael. Derecho administrativo. 4. ed. Buenos Aires: Depalma. 
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continuar a ser prestada após o término do prazo contratual, seja pelo Poder 
Público, seja por um outro particular, via nova relação de concessão de serviço 
público. 

Tendo em conta essa função das obrigações de reversibilidade, só poderão 
ser considerados reversíveis os bens estritamente necessários à prestação do 
serviço. Além disso, é importante lembrar que a reversibilidade não dá ao Poder 
Concedente qualquer direito ou pretensão patrimonial sobre os bens utilizados na 
concessão (no sentido de garantir um determinado conteúdo de riqueza a que o 
Poder Concedente teria direito), mas tão somente assegura acesso do titular do 
serviço ao acervo de bens e posições jurídicas necessários à manutenção da 
atividade. 

Esclarecer a função das obrigações de reversibilidade como garantidoras da 
continuidade do serviço público nos conduz ao terceiro ponto destacado acima: a 
necessidade de razoabilidade nas obrigações impostas pela Anatel. Veja-se que os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade são princípios constitucionais 
implícitos, decorrentes do devido processo legal (CF, art. 5º., LIV), em seu aspecto 
material, e da própria noção de legalidade – art. 37, caput, da Constituição, pelo 
menos no que tange à atuação administrativa –, e são de observância obrigatória 
para qualquer conduta administrativa da Anatel, nos termos do art. 38 da LGT, não 
havendo como ser diferente em matéria de reversibilidade de bens. 

A delegação do serviço público pressupõe a transferência da organização e 
da gestão da atividade explorada, o que exige por sua vez a garantia dos meios 
necessários para esse fim. Nesse assunto, obrigações que não sejam 
estritamente necessárias para garantir a continuidade do serviço poderão onerar 
gravemente a sua prestação, sem qualquer benefício para o Poder Público ou para 
os consumidores. Por exemplo, burocratizar demais a forma de substituição dos 
bens reversíveis pode levar à obsolescência do serviço, que não pode se atualizar 
em razão de dificuldades na substituição dos ativos que suportam a sua prestação; 
ou então, a existência de controles inúteis simplesmente aumentará os custos do 
serviço, sem qualquer função relevante. Segundo Marçal Justen Filho, a 
fiscalização do poder concedente sobre o concessionário deve obedecer a certos 
limites de modo a não prejudicar a execução do serviço, sob pena de se configurar 
abuso de poder13. 

 
13 Nas suas palavras:  
 

A concessão não foi outorgada para permitir ao poder concedente exercitar fiscalização 
sobre o concessionário. A atividade de fiscalização é instrumental, no sentido de destinar-se 
a assegurar a continuidade e a eficiência da prestação do serviço pelo concessionário. A 
atividade concreta de fiscalização caracteriza, usualmente, uma turbulência no 
desempenho do serviço. Importa suspensão de algumas atividades e ausência de 
concentração do concessionário na sua atividade-fim. Logo, o Estado não pode interferir na 
prestação do serviço, invocando a necessidade de efetivar a fiscalização. Se os atos de 
fiscalização impedem o normal desempenho das atividades do concessionário, caracteriza-
se desvio de poder. Há ato abusivo ao qual se pode opor o concessionário, recorrendo ao 
Poder Judiciário para obstaculizar os excessos e desvios na atividade estatal. [...] O ideal é 
submeter a fiscalização a procedimentos contínuos e sistemáticos, ainda quando se 
permitam atividades excepcionais. O contrato deverá prever essas regras, determinando-as 
de antemão (JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São 
Paulo: Dialética, 2003. pp. 323-324). 
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Dessa forma, o grau de ingerência da Anatel sobre a maneira como as 
Concessionárias administram os ativos utilizados na prestação do serviço deve ser 
moderado. Como não há qualquer pretensão patrimonial da Agência nos bens 
considerados reversíveis (no sentido já referido de garantia de riqueza), o controle 
exercido pela Anatel não pode ser profundo a ponto de atrapalhar o andamento da 
atividade concedida, sem qualquer tipo de benefício para a continuidade do 
serviço. O guia mais adequado para medir a razoabilidade das obrigações 
impostas pela Anatel é aferir em que medida a sua decisão contribui efetivamente 
para a atualidade e continuidade do serviço. Com base nesse parâmetro, medidas 
regulamentares inúteis devem ser consideradas como não razoáveis – e, portanto, 
ilegais, segundo as normas que pautam a atuação administrativa. 

Adicionalmente, também é importante destacar que a ingerência do órgão 
regulador, quando fundamentada no controle dos bens reversíveis, depende da 
prévia caracterização dos bens como tal. Ou seja, a imposição de obrigações sob 
essa motivação deve estar, de alguma forma, voltada à continuidade do serviço por 
meio doo controle dos bens sujeitos à reversibilidade, sob pena de anulação por 
falta de amparo legal e desvio de finalidade. 

Considerando esses três aspectos centrais do regime jurídico da 
reversibilidade dos bens, passamos, inicialmente, a uma visão geral da Resolução 
Anatel n. 447/2006, bem como de seus instrumentos de controle para, 
posteriormente, adentrar no estudo dos elementos do regulamento que nos 
parecem mais controversos.  
 
2. As obrigações presentes na Resolução Anatel n. 447/2006 
As obrigações introduzidas pela Resolução Anatel n. 447/2006 podem ser 
classificadas, de forma resumida, em procedimentos para: (i) elaboração do 
inventário dos bens e direitos, da relação de bens e serviços contratados, assim 
como sua divulgação para a Anatel (art. 4º, art. 5º, §§ 1º e 2º, art. 6º, 7º e 8º); (ii) 
aprovação anual da relação de bens e direitos reversíveis pela Anatel (art. 5º, 
caput e § 3º); (iii) utilização dos bens reversíveis de propriedade da Concessionária 
por terceiros (art. 11); (iv) desvinculação, alienação ou oneração bens reversíveis, a 
serem efetuadas somente depois de anuência prévia da Anatel (arts. 9º, 10, 15, 16, 
17, 18 e 19); e (v) contratação do uso de bens pertencentes a terceiros, ou de 
serviços, assim como suas posteriores alterações, que devem ser aprovados 
previamente pela Anatel (arts. 12, 13 e 14). 

Por fim, é preciso lembrar que a Resolução Anatel n. 447/2006 estabeleceu 
uma vacatio legis de 90 (noventa) dias para o regulamento veiculado por ela, que 
só ganhou vigência plena em 18 de janeiro de 2007. A partir dessa data, todas as 
obrigações elencadas acima passaram a ser obrigatórias para as Concessionárias 
do Serviço Telefônico Fixo Comutado (“STFC”), atualmente a única modalidade de 
serviço prestada em regime público. 
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3. Delimitação dos instrumentos de controle e fiscalização definidos pela 
Resolução Anatel n. 447/2006 
A Resolução Anatel n. 447/2006 cria uma série de obrigações para os 
concessionários de telecomunicações em relação aos bens e contratos utilizados 
na prestação de serviços, obrigações estas que serão implementadas por meio da 
manutenção de um Inventário (art. 4.º), de uma Relação de Bens Reversíveis – 
“RBR” – (art. 5.º) e da apresentação de uma relação dos bens e serviços 
contratados com terceiros (art. 6.º). Assim, há que se distinguir e delimitar a 
abrangência desses diversos instrumentos de controle. 

Segundo a própria definição contida no art. 3°, inciso VI, da Resolução, o 
Inventário é o: 

 
[...] documento em que se acham registrados os bens e direitos 
integrantes do patrimônio da Prestadora contendo, no mínimo, a 
descrição com o número de patrimônio, qualificação (reversível ou não), 
situação (onerado ou não), localização, utilização, estado de conservação, 
custo histórico atualizado e depreciado e, no caso de bens móveis, nome 
do fabricante, modelo e série de fabricação (grifos nossos). 

 
Por sua vez, a Relação de Bens Reversíveis é, de acordo com a redação do 

art. 3°, inciso X, o: 
 

[...] documento em que se acham registrados os Bens Reversíveis, 
contendo, no mínimo, a descrição, com número de patrimônio, situação 
(onerado ou não), localização, entidade responsável pela guarda e outras 
informações que os identifiquem de forma precisa (grifos nossos). 

 
Desde logo, é possível notar que o conteúdo pertinente ao Inventário é mais 

abrangente do que o da Relação de Bens Reversíveis, por abarcar não somente os 
bens marcados pela reversibilidade, mas também todos aqueles que sejam 
integrantes do patrimônio da prestadora – como os edifícios administrativos, por 
exemplo. 

A princípio, outra diferença seria a menção a “direitos integrantes do 
patrimônio da prestadora”, que consta da definição do inventário, mas não consta 
da definição de RBR. Entretanto, a própria definição de “bem reversível” contida 
na Resolução incorpora ao conceito os direitos indispensáveis à continuidade e 
atualidade do serviço prestado em regime público. 

Embora em ambos os casos haja menção não apenas a bens, mas também a 
direitos, é possível identificar uma diferença sutil. No caso da RBR, observa-se que 
há preocupação em apontar apenas os direitos que sejam indispensáveis à 
prestação dos serviços, enquanto no Inventário não há qualquer restrição. 

Observa-se, assim, que o Inventário possui uma abrangência que pode tornar 
a sua execução inviável. Isso porque, a completa falta de restrição quanto aos 
bens que devem ser ali considerados poderia acarretar uma interpretação no 
sentido da inclusão de todo e qualquer bem – desde edifícios próprios até 
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automóveis e grampeadores. Por evidente, há que interpretar o dispositivo de 
forma razoável e proporcional às suas finalidades. 

Deste modo, apenas os bens e direitos diretamente vinculados à prestação 
dos serviços devem ser incluídos no Inventário, sob pena de sua inviabilidade 
prática. Cabe lembrar ainda que a Lei de Concessões, também exige a 
manutenção de um inventário dos bens vinculados à concessão14, o que não inclui 
todo e qualquer bem de propriedade da empresa, mas somente aqueles que 
estejam de alguma forma relacionados à atividade-fim desempenhada pela 
Concessionária.  

Por outro lado, as Cláusulas 16.1, inc. VIII, e 22.1, § 4º, todos do Contrato de 
Concessão, falam em ter em dia o inventário dos bens e componentes do ativo 
imobilizado da empresa15, apresentando apenas anualmente a relação de todos os 
bens vinculados à concessão. Documentação mais abrangente sobre os bens e 
direitos deve ser apresentada em período inferior a um ano a partir do décimo 
oitavo mês da concessão (cf. Cláusula 22.2, incs. I a IV), quando devem ser 
encaminhados trimestralmente (i) relação de todos os bens pertencentes ao seu 
patrimônio que sejam indispensáveis à prestação do serviço ora concedido, 
especialmente aqueles qualificados como reversíveis da prestação do STFC local; 
(ii) relatório sobre o estoque de partes e peças de reposição e expansão; (iii) 
relatório econômico-financeiro, incluindo o nível de endividamento e o 
cumprimento de obrigações com terceiros e, por fim, (iv) relatório contendo 
informações sobre recursos humanos e capacitação de pessoal.  

Ou seja: o Contrato de Concessão serve como importante guia de 
razoabilidade, estabelecendo obrigação de manter controle mais estrito sobre os 
direitos mais importantes à atividade social, e um controle anual de todos os bens 
reversíveis. Esse sistema se converte em um controle estrito de todos os bens em 
momento próximo da reversão, poupando esforços desnecessários tanto à 
Concessionária quanto ao regulador. 

Por sua vez, a obrigação de apresentação de relação de bens e serviços 
contratados com terceiros também necessita de interpretação e alguma 
delimitação. Tanto os serviços como os bens ali relacionados devem ser 

 
14 “Art. 31. Incumbe à concessionária: [...] II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à 
concessão”. 
15 Nos termos do art. 179, inc. IV, da Lei 6.404/76, são classificadas como ativo imobilizado as contas que 
digam respeito a direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 
companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que 
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Como esclarecido por Modesto 
Carvalhosa: 
 

 É o emprego ou o destino do bem o elemento essencial à sua classificação contábil. Tanto 
o investimento em caráter permanente [em outra sociedade, a ser contabilizado como 
investimento, ex vi art. 179, inc. III, da Lei 6.404] como o imobilizado representam recursos 
aplicados na exploração do objeto social e na manutenção das atividades da companhia 
(CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 3. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 666). 
 

 Entretanto, é importante destacar que a Lei 11.638/2007 criou uma nova rubrica contábil ativa nos balanços 
das companhias, denominada intangível, onde devem ser agrupados os direitos que tenham por objeto bens 
incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de 
comércio adquirido, anteriormente computados no imobilizado. 
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indispensáveis à continuidade e à atualidade do serviço público concedido, por 
força das definições contidas nos incisos III e XI do art. 3.º da Resolução. Assim, 
nem todas as contratações seriam passíveis de menção nesse relatório, mas tão 
somente aquelas cuja descontinuidade efetivamente pudesse gerar algum prejuízo 
imediato ao serviço prestado. 

Feitas essas observações quanto à abrangência dos instrumentos de 
fiscalização instituídos pela Anatel, passamos a discorrer acerca dos aspectos da 
Resolução n. 447/2006 que nos parecem incompatíveis com a legalidade. 
 
4 Aspectos de legalidade duvidosa da Resolução Anatel n. 447/2006 
Ao analisar a Resolução Anatel n. 447/2006, entendemos ser especialmente 
questionáveis os seguintes aspectos: (a) a utilização de informações patrimoniais 
para formar a lista de reversibilidade, prevista no art. 5º, § 3º, da Resolução n. 
447/2006; (b) a vinculação dos recursos conseguidos com a venda de bens 
reversíveis à concessão, como estabelecido no art. 17 da Resolução n. 447/2006; 
(c) a previsão de anuência prévia para contratação de serviços, prevista pelo art. 12 
da Resolução n. 447/2006; e (d) a aplicação da Resolução n. 447/2006 às situações 
em andamento, como proposto no seu art. 21. 

Inicialmente, é preciso destacar que a Resolução n. 447/2006 sofreu uma 
alteração sensível após a submissão da proposta original da Anatel à Consulta 
Pública – conforme se observa pela comparação do texto colocado em discussão 
com o efetivamente aprovado16. De fato, muitas das questões tratadas neste artigo 
simplesmente não foram objeto de debate, por terem sido inseridos no 
regulamento posteriormente à Consulta Pública.  

A legalidade de tal comportamento é bastante duvidosa, e poderia até 
mesmo comprometer a própria validade da norma. O devido processo legal para a 
aprovação de atos normativos na Anatel inclui a submissão dos textos propostos à 
contribuição dos interessados. Trata-se de requisito imposto tanto pela 
legislação17 quanto pela regulamentação aplicável, que determinam inclusive a 
necessidade de ponderação das contribuições18. 

Diante de um regramento tão claro, é difícil sustentar a legalidade de uma 
norma que tenha sido completamente alterada após a realização da consulta 

 
16 Conforme texto disponível em: 
http://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C581&Tipo=1&Opcao=rea
lizadas. Acesso em: 04 mar 2009. 
17 Lei 9.472/97: “Art. 42. As minutas de atos normativos serão submetidas à consulta pública, formalizada por 
publicação no Diário Oficial da União, devendo as críticas e sugestões merecer exame e permanecer à 
disposição do público na Biblioteca.” 
18 Resolução 270/2001:  
 

Art. 45. A Consulta Pública tem por finalidade submeter minuta de ato normativo a 
comentários e sugestões do público em geral, bem como documento ou assunto de 
interesse relevante. [...] Art. 47. Os atos de caráter normativo da Agência serão expedidos 
por meio de Resoluções, de competência exclusiva do Conselho Diretor, observado o 
disposto no art. 45 deste Regimento, relativo ao procedimento de Consulta Pública. [...] Art. 
50. O Conselho Diretor é obrigado a, antes de editar a resolução, examinar as críticas e 
sugestões encaminhadas em virtude da Consulta Pública, devendo expor em documento 
próprio as razões para a adoção ou não das medidas, que será arquivado na Biblioteca, 
ficando à disposição de todos os interessados (grifos nossos).  
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pública. Entendimento contrário levaria à inutilidade do procedimento, posto que o 
órgão poderia simplesmente submeter um texto e aprovar outro – o que 
efetivamente não é a intenção das normas que regem o processo administrativo.  

Caso o órgão percebesse, de forma legítima, que, em função das 
contribuições recebidas ou mesmo de estudos internos, que o texto proposto é 
inadequado às finalidades a que se propõe, a conduta correta seria a submissão 
de um novo texto à consulta pública – alternativa que parece ser mais adequada 
em caso de alterações substanciais no texto normativo proposto, como foi o caso 
ora em análise.  

Admite-se, ainda, que questões ventiladas expressamente por contribuições 
de interessados durante o procedimento de consulta pública resultem em 
modificações posteriores do texto, desde que sejam incluídas de forma motivada 
na redação final. Não se poderia admitir que o agente público deixasse de incluir, 
deliberadamente, um determinado dispositivo apenas para evitar questionamentos 
por parte dos interessados.  

Por isso, nesse caso, a existência de referência motivada a uma determinada 
contribuição ou conjunto de contribuições é elemento indispensável para justificar 
a inclusão posterior de um dispositivo  que não constava do texto submetido à 
consulta. Essa idéia inspira, inclusive, a obrigação contida no Regimento Interno, 
no sentido de o Conselho Diretor “expor em documento próprio as razões para a 
adoção ou não das medidas” sugeridas em consultas públicas.  

Essas seriam as únicas formas de respeitar a imposição legislativa e garantir 
a transparência e participação no processo normativo no âmbito da Agência. Feita 
essa ressalva inicial, passamos à análise dos pontos da Resolução n. 447/2006 que 
entendemos como passíveis de questionamento. 
 
4.1 Utilização de informações patrimoniais para formar a lista de reversibilidade 

O art. 5º, caput, da Resolução Anatel n. 447/2006 estabeleceu a necessidade de 
aprovação anual da Relação de Bens Reversíveis pela Anatel. O § 3º deste artigo 
estabeleceu que a decisão da Agência sobre a RBR encaminhada pela 
Concessionária poderá levar em consideração informações sobre o patrimônio da 
prestadora e das demais sociedades de seu grupo econômico, desde a data de 
assinatura do Contrato de Concessão: 

 
Art. 5º. § 3º. Na aprovação da RBR, a Anatel pode utilizar as informações 
sobre o patrimônio da Prestadora, de sua controladora, controlada ou 
coligada, desde a data da assinatura do contrato de concessão, em 2 de 
junho de 1998 (Resolução Anatel n. 447/2006). 

 
Inicialmente, chama atenção a obscuridade do texto, que não deixa claro 

como essas informações patrimoniais podem ser consideradas na decisão da 
Anatel. Ademais, se tivermos em consideração que o fundamento da 
reversibilidade é a indispensabilidade do bem para a prestação do serviço, fica 
claro que a decisão sobre aprovação da RBR não pode levar em consideração 
questões patrimoniais; o único elemento a ser considerado pela Anatel em sua 
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decisão é se a relação apresentada congrega os ativos e posições jurídicas 
necessários à continuidade do serviço. 

Dependendo de como as referidas informações patrimoniais forem utilizadas 
pela Anatel, elas poderão levar a questionamentos a respeito da extensão das 
obrigações de reversibilidade.  
 
4.2 Vinculação dos recursos conseguidos com a venda de bens reversíveis 

Outro ponto questionável da Resolução Anatel n. 447/20006 diz respeito ao rígido 
tratamento dado à venda de bens reversíveis já desafetados. Com efeito, o art. 17 
estabelece que após a venda de um bem reversível, os recursos assim auferidos 
devem ser depositados em conta vinculada para, mais adiante, serem reaplicados 
na concessão: 
 

Art. 17. O recurso proveniente de alienação de bens, já deduzidos os 
encargos incidentes sobre eles, deverá ser depositado em conta bancária 
vinculada, aberta para esse fim, até a definitiva aplicação dos recursos na 
concessão (Resolução n. 447/2006). 

 
Uma vez percorrido o processo de desafetação e expedida autorização da 

Anatel para venda do bem, não se justifica a indisponibilidade dos recursos por 
parte da Concessionária. Como já ressaltado, a Anatel não pode negar sua 
autorização quando os bens em questão forem dispensáveis à continuidade do 
serviço.  

Considera-se aqui como dispensável o ativo que não seja útil mais à 
atividade, seja por sua obsolescência pura e simples, seja pela alteração nas 
condições técnicas da prestação do serviço que leve à desnecessidade do bem. 
Embora as hipóteses pareçam semelhantes, na primeira o bem será desafetado, 
mas posteriormente substituído por outro da mesma natureza. Ele se torna 
relativamente dispensável, pois já não contribui para a plena atualidade do serviço 
prestado, devendo ser substituído por outro. Já na segunda hipótese, a própria 
classe de bens deixa de ter qualquer relevância para a prestação do serviço, o que 
automaticamente a retira do rol de bens reversíveis. 

Pois bem, uma vez autorizada a alienação pelo Poder Concedente (o que 
atesta a dispensabilidade do ativo, caso contrário a Anatel não poderia ter anuído), 
mesmo que tenha por escopo a posterior substituição do bem com o fito de 
atualizar o serviço prestado, os recursos daí decorrentes são de livre disposição 
da Concessionária. Esses recursos podem ou não ser reaplicados na atividade 
concedida, de acordo com a discricionariedade empresarial da prestadora – desde 
que restem cumpridas as obrigações de qualidade, continuidade e universalização 
dos serviços. 

Além disso, a indispensabilidade do bem para a continuidade do serviço não 
significa que ele deva ser sempre de propriedade da Concessionária. O próprio 
Contrato de Concessão permite que a prestadora empregue bens de propriedade 
de terceiros, se assim autorizada pela Anatel. Dessa forma, bens próprios poderão 
ser substituídos por bens alugados, com liberação de recursos patrimoniais e sem 
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prejudicar a continuidade do serviço. Nesse caso, a legislação dispõe de 
mecanismos para assegurar o controle do ativo – como o art. 117, inciso II, da 
LGT19 – e não o controle dos recursos financeiros auferidos com a venda dos bens 
próprios. 

A leitura do art. 17 e do art. 5º, § 3º, da Resolução n. 447/2006 deixa nítida a 
visão patriomonialista adotada pela Anatel ao disciplinar a reversibilidade dos 
bens afetados ao serviço público de telefonia. Ao invés de se preocupar com a 
continuidade do serviço, que é o verdadeiro fundamento dessa matéria, a Agência 
parece preocupada em manter uma determinada quantidade de recursos 
patrimoniais permanentemente aplicada na atividade, independentemente da 
necessidade econômica dessa aplicação para a continuidade do serviço. 

A decisão de quanto investir na concessão deve ser tomada em função de 
variáveis de mercado, o que está sob controle exclusivo da Concessionária, salvo 
obrigação legal em sentido contrário. De fato, vale salientar que o próprio 
Contrato estabelece expressamente como um direito da Concessionária a 
liberdade para a definição de sua estratégia empresarial, bem como para a 
realização dos investimentos necessários para atingi-la – em conjunto com as 
demais obrigações de universalização, continuidade e qualidade20. 

Portanto, cabe à Agência verificar se as decisões tomadas estão alinhadas 
com as políticas públicas relacionadas à atividade, em especial no que tange à 
verificação do cumprimento das metas de qualidade e universalização. A 
reversibilidade dos bens não pode ser utilizada pela Anatel como uma espécie de 
obrigação de investimento mínimo, tal como pretende no art. 17 da Resolução n. 
447/2006, mesmo porque o investimento mínimo é justamente aquele necessário 
tão somente para o atingimento das referidas metas. 
 
4.3 Anuência prévia para contratação de serviços e determinação do conteúdo dos contratos 

No que respeita à utilização de bens de propriedade de terceiros, ou de serviços 
contratados pela Concessionária, a Resolução Anatel n. 447/2006 exige que os 
contratos assinados com esse objetivo, assim como suas alterações ou rescisão, 
sejam submetidos à Anatel para aprovação prévia. Além disso, impôs a 
necessidade de que constem destes instrumentos cláusula de sub-rogação à 
Anatel: 
 

Art. 12. A Prestadora, na utilização de Bens de Terceiros ou de Serviços 
Contratados, deve fazer constar, nos contratos respectivos, cláusula pela 
qual o contratado se obriga, em caso de extinção da concessão ou 

 
19 “Art. 117. Extinta a concessão antes do termo contratual, a Agência, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis, poderá: [...] I - ocupar, provisoriamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal empregado na 
prestação dos serviços, necessários a sua continuidade; II - manter contratos firmados pela concessionária 
com terceiros, com fundamento nos incisos I e II do art. 94 desta Lei, pelo prazo e nas condições inicialmente 
ajustadas”. 
20 “Cláusula 16.2. Sem prejuízo das demais disposições constantes deste Contrato e das garantias 
asseguradas em lei, constituem direitos da Concessionária: I - explorar o serviço concedido dentro de sua 
estratégia empresarial, definindo livremente seus investimentos, respeitadas a regulamentação editada pela 
Anatel e as disposições deste Contrato [...]” (grifos nossos). 
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permissão, a mantê-los e a sub-rogar à Anatel os direitos e obrigações 
deles decorrentes, além do direito da Agência sub-rogar a outros.  
§ 1º. Os contratos mencionados no caput e suas posteriores alterações, 
inclusive propostas de rescisão, devem ser submetidos à anuência prévia 
da Anatel, observado o disposto no contrato de concessão ou no termo de 
permissão correspondente. (Resolução Anatel n. 447/2006) (grifos 
nossos). 

 
Do texto transcrito se depreende que todo e qualquer contrato firmado pela 

Concessionária com terceiros, que envolva bens ou serviços indispensáveis à 
continuidade e à atualidade da prestação21, deverá passar pelo crivo prévio da 
Agência. Nesse ponto, é preciso ressaltar que existem duas hipóteses distintas 
tratadas da mesma maneira no art. 12 da Resolução Anatel n. 447/2006: (i) a 
disciplina do uso de bens de terceiros e (ii) a disciplina de serviços contratados de 
terceiros. Apesar do tratamento conjunto das duas matérias, a disciplina relativa a 
cada um desses pontos possui regimes distintos, sobretudo no que tange ao seu 
fundamento contratual e legal, com importantes efeitos sobre a regra de anuência 
prévia. 

Quanto aos “serviços contratados” de terceiros, observa-se que essa é uma 
liberdade decorrente do próprio regime de concessão, no qual a gestão de um 
serviço público é transferida à iniciativa privada, com a finalidade de incorporar 
sua expertise técnica e eficiência econômica. Obviamente, o parceiro privado não 
disporá de todo aparato técnico necessário para a exploração da atividade e deverá 
contar com a contratação de terceiros para garantir a qualidade do serviço 
prestado. 

Nesse sentido, o art. 94, inciso II, da LGT22 permite expressamente a 
celebração de contratos com outros particulares para o desenvolvimento de 
atividades “inerentes, acessórias ou complementares ao serviço”. Não obstante, 
de acordo com o artigo 94, §§ 1.º e 2°, da LGT, a Concessionária responde 
diretamente perante o Poder Público e os usuários, além de não gozar de 
quaisquer prerrogativas públicas nesses contratos e não poder opor eventuais 
direitos de terceiros em face da Agência. Disposições com sentido semelhante 
podem ser encontradas na Lei de Concessões23 e no Contrato de Concessão, que 

                                                 
21 Resolução n. 447/2006:  
 

Art. 3º. Para efeitos deste Regulamento, são adotadas as seguintes definições: [...] III – 
Bens de Terceiros: equipamentos, infra-estrutura, logiciários ou qualquer outro bem, móvel 
ou imóvel, ou direito, que não integram o patrimônio da Prestadora, de sua controladora, 
controlada ou coligada, empregados pela Prestadora e indispensáveis à continuidade e 
atualidade da prestação do serviço no regime público; [...] XI – Serviços Contratados: 
contratos celebrados com terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares, bem como a implementação de projetos associados, 
indispensáveis à continuidade e atualidade do serviço prestado no regime público [...] (grifos 
nossos). 
 

22 “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites 
estabelecidos pela Agência: [...] II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”. 
23 “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os 
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 
órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. § 1o Sem prejuízo da responsabilidade a que se 
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também faz referência expressa a essa possibilidade de contratação de terceiros 
para a prestação de serviços24.  

A solução para a garantia de continuidade no que tange a esses contratos foi 
dada pela própria LGT em seu art. 117, inciso II, o qual estabelece claramente a 
sub-rogação ex lege do Poder Concedente, solução esta que não autoriza qualquer 
forma de ingerência prévia sobre os contratos.  

Veja-se, portanto, que não há qualquer menção à necessidade de aprovação 
prévia de contratações pelo Poder Concedente, quer na legislação específica 
(LGT), quer na legislação geral (Lei de Concessões), quer nos Contratos de 
Concessão. Isso porque todas as disposições legais e contratuais citadas estão 
alinhadas com o espírito que norteia as concessões, qual seja, o de liberdade de 
gestão dos serviços prestados. Ademais, a obrigação de submeter todo e qualquer 
contrato de prestação de serviços à anuência prévia não seria razoável ou mesmo 
compatível com a finalidade das normas destinadas a garantir a continuidade da 
atividade concedida após a extinção da outorga. Sem dúvida, contratos relevantes 
para a prestação de serviço poderiam ser submetidos ao regime de aprovação 
prévia; todavia, uma obrigação incondicional como aquela prevista na Resolução n. 
447/2006 efetivamente é por demais ampla e não confere quaisquer parâmetros 
para tornar viável seu cumprimento. 

O Contrato de Concessão inclusive já explicitava hipóteses em que contratos 
de prestação de serviços deveriam ser submetidos ao crivo do órgão regulador. 
São elas: (i) celebração de contratos e acordos operacionais com entidades 
estrangeiras (Cláusula 16.1., inciso XII); (ii) celebração de contratos e acordos com 
seus acionistas, controladores, diretos e indiretos, além de empresas coligadas 
(Cláusula 16.1., inciso XXXVIII); (iii) celebração de contratos e acordos com pessoas 
físicas e jurídicas com empresa controlada em conjunto com a Concessionária 
(Cláusula 16.1., inciso XXXVIII, alínea a); e (iv) celebração de contratos e acordos 
com empresas que possuam diretores em comum com a Concessionária 
(Cláusula 16.1., inciso XXXVIII, alínea b)25, deixando claro que a obrigação de 
comunicar todo e qualquer contrato não seria factível, razoável ou mesmo útil 
para o regulador.  

Ademais, mesmo nas prerrogativas concedidas à Anatel no que tange à 
fiscalização, não há qualquer dispositivo legal ou contratual que autorize a 

 
refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos 
associados. § 2o Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo 
anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o 
poder concedente. § 3o A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das 
normas regulamentares da modalidade do serviço concedido.  
Art. 31. Incumbe à concessionária: [...] Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela 
concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se 
estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.” 
24 Cláusula 16.2, inciso IX. 
25 “O contrato ainda prevê hipóteses de comunicação quanto à celebração dos contratos à Anatel: (i) 
celebração de contratos com outros prestadores de serviço de telecomunicações, nacionais ou estrangeiros 
(Cláusula 16.1., inciso XIII); e (ii) celebração de contratos relacionados ao serviço concedido, que envolvam 
renúncia ou repasse de receitas em valores superiores a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por ano 
(Cláusula 16.1., inciso XIV) [...]” 
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ingerência veiculada pelo § 1.º do art. 12 da Resolução Anatel n. 447/06. Veja-se, 
por exemplo, a Cláusula 16.1, inciso V, bem como a Cláusula 21.1, ambas do 
Contrato, que tratam da prestação de contas pela Concessionária. Outro exemplo, 
a Cláusula 20.1, em seu § 1º, menciona a inspeção e o acompanhamento dos 
contratos, mas é silente quanto a qualquer forma de análise e aprovação prévia. 

Nem se diga que a Cláusula 17.1, inciso XXII26, abriria espaço para 
entendimento favorável ao texto da Resolução Anatel n. 447/06. A uma, porque o 
dispositivo claramente se refere a contratos firmados no seio de um mesmo grupo 
econômico, o que afastaria a possibilidade de aplica-lo a terceiros completamente 
estranhos à Concessionária e ao seu grupo econômico. A duas, porque mesmo 
nessa disposição não há qualquer menção de aferição prévia do contrato – trata-
se claramente de uma regra de fiscalização a posteriori, cuja racionalidade é 
apenas evitar distorções em relações contratuais intra-grupo. 

Em relação aos serviços contratados com terceiros, portanto, a despeito de 
sua relevância, parece-nos não haver fundamento legal ou contratual para 
condiciona-los genericamente à aprovação prévia da Agência, posto que não há 
previsão legal ou contratual expressa, e tal imposição viola os princípios de 
razoabilidade e finalidade estabelecidos no art. 38 da LGT. Ainda que coubesse 
algum controle prévio, as cláusulas 16.1, inc. VIII, 22.1, § 4º e 22.2, incs. I a IV, 
todas do Contrato de Concessão, deveriam servir como guia de interpretação, 
revelando a necessidade de controle estrito apenas sobre os contratos de 
prestação mais importantes (em termos de valor e atividade), aumentando o nível 
de ingerência à medida que se aproxima da data em que haverá a reversão.  

Diante da inexistência de parâmetros claros quanto à “relevância” dos 
contratos de prestação de serviço, é impossível impor às Concessionárias 
qualquer obrigação passível de cumprimento além daquelas já previstas no 
Contrato de Concessão. Nesse sentido, é certo que a Resolução n. 447/2006 pecou 
ao criar uma obrigação inadequada ao atingimento das finalidades a que se 
propõe, uma vez que o órgão regulador jamais teria como avaliar a totalidade dos 
contratos firmados, bem como perniciosa, pois a ausência da anuência da Anatel 
impediria a execução dos contratos – e conseqüentemente a adequada prestação 
dos serviços. No limite, a única interpretação capaz de salvar a validade do art. 12, 
§ 2º, da Resolução n. 447/2006 seria considerá-lo uma disposição de eficácia 
limitada, cuja aplicação plena ainda depende de regulamentação complementar 
que venha a definir critérios objetivos para a submissão prévia de um conjunto 
bem delimitado de contratos de prestação de serviços27 - observadas as 
finalidades para a instituição desse tipo de controle. 

 
26 “Cláusula 17.1. Além das outras prerrogativas inerentes a sua função de órgão regulador e das demais 
obrigações decorrentes do presente Contrato, incumbirá à Anatel: [...] XXII – determinar modificações ou a 
revogação dos contratos, acordos ou ajustes celebrados entre a Concessionária e seus acionistas 
controladores, diretos ou indiretos, ou coligadas, em especial os que versem sobre direção, gerência, 
engenharia, contabilidade, consultoria, compras, suprimentos, construções, empréstimos, vendas, ações, 
mercadorias, quando estes contrariarem a legislação, os regulamentos, a ordem econômica ou o interesse 
público”. 
27 Para a distinção das diversas formas de eficácia das normas jurídicas, quando em questão disposições 
constitucionais, cf. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo: RT, 
1998. 
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Portanto, verifica-se a completa impossibilidade de se utilizar a interpretação 
literal do dispositivo para impor quaisquer obrigações aos agentes regulados. A 
introdução de uma regra tão descolada da realidade de exploração do serviço 
concedido pode derivar, inclusive, da não submissão do dispositivo ora tratado, ou 
mesmo de qualquer disciplina acerca dos contratos de prestação de serviço 
firmados com terceiros, à consulta pública – o que impediu a oitiva dos agentes 
regulados sobre os seus impactos28.  

Já no que tange ao regime dos “bens de terceiros” vinculados à prestação 
dos serviços, há uma sistemática própria, com características um pouco distintas 
e que levam a conclusões também diversas. O art. 94, inciso I29, da LGT faculta a 
contratação dos bens necessários à prestação dos serviços com terceiros. Valem 
aqui também as observações já feitas quanto à responsabilidade da 
Concessionária perante o Poder Público e os usuários, assim como a ausência de 
prerrogativas públicas nessas avenças. Entretanto, ao discorrer sobre os direitos 
da Concessionária, o tratamento contratual é diverso do conferido aos serviços 
prestados por terceiros. A Cláusula 16.2, inciso VIII, do Contrato de Concessão, ao 
tratar do uso de bens de terceiros, remete expressamente à Cláusula 22.1. Este 
dispositivo, por sua vez, prevê, em seu § 2º, a necessidade de aprovação prévia e 
expressa da Agência para o uso de bens de propriedade de terceiros na prestação 
do serviço concedido.  

Não obstante a possibilidade de se exigir a anuência prévia nesse caso, em 
função da existência de previsão contratual, a obrigação ainda seria discutível por 
questões gerenciais – i.e., a capacidade de a Anatel avaliar tais contratos. Seria 
salutar a previsão de restrições a essa obrigação, conforme expressamente 
permitido pelo Contrato de Concessão, a fim de evitar impactos desnecessários na 
gestão das Concessionárias. Nesse contexto, o enfoque da Resolução n. 447/2006 
parece ter sido a ampliação desmedida da ingerência do órgão regulador, para 
além de suas próprias capacidades gerenciais, ao invés de propiciar um ambiente 
transparente e, ao mesmo tempo, desburocratizado para o gerenciamento dos 
bens reversíveis.  

Destarte, não parece ser indevida a imposição de anuência prévia nesses 
casos, ao contrário do que ocorre no caso dos contratos de prestação de serviços 
com terceiros. O descumprimento dessa obrigação, segundo a Cláusula 26.1, 
inciso IX, combinada com o § 8.º, alínea b, da mesma Cláusula, pode acarretar a 
aplicação de uma multa de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

Em suma, em relação ao art. 12 da Resolução n. 447/2006, entendemos 
desarrazoada a imposição de anuência prévia no que tange a contratos de 
prestação de serviços de terceiros, além de não haver previsão expressa na LGT 
ou no Contrato de Concessão para tanto. Já no que tange ao uso de bens de 
terceiros, entendemos que a Anatel possui fundamento contratual para impor a 
obrigação de anuência prévia, mas que seria mais razoável ter delimitado de 

 
28 Como apontado acima, essa pode ser considerada uma falha formal do procedimento de edição da norma, o 
que torna sua validade questionável. 
29 “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites 
estabelecidos pela Agência: [...] I - empregar, na execução dos serviços, equipamentos e infra-estrutura que 
não lhe pertençam [...]” 
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forma precisa esta obrigação, evitando-se uma excessiva e desnecessária 
burocratização da gestão de bens das concessionárias. 
 
4.4 Direito intertemporal 

Por fim, o art. 21 da Resolução Anatel n. 447/2006 determina que o regulamento 
sobre bens reversíveis seja aplicado a todas as operações de desvinculação e de 
alienação de tais bens em andamento na data de sua entrada em vigor: 
 

Art. 21. O disposto neste Regulamento aplica-se às operações de 
Desvinculação, Alienação, Oneração e Substituição de Bens Reversíveis 
que se encontrem em andamento na data de entrada em vigor deste 
Regulamento. 

 
Nesse particular, parece que a aplicação desse dispositivo deve receber uma 

interpretação restritiva, para harmoniza-lo com a proteção do ato jurídico perfeito 
e do direito adquirido (art. 5, inc. XXXVI, da CF, e art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei de 
Introdução ao Código Civil)30. 

Nesse sentido, as operações envolvendo bens reversíveis que já tinham seus 
instrumentos assinados à época da entrada em vigor do novo regulamento, mas 
que ainda se encontrem em andamento, não estarão sujeitas à incidência das 
novas regras. São os casos de transações a termo ou sob condição, ou que 
tenham sido formalizadas em pré-contrato ou em promessa irretratável, ou 
mesmo de operações mais complexas, que tenham seu documento vinculativo 
(e.g., memorando de entendimentos) já assinado, mas ainda não executado em 
sua totalidade. 
 
Conclusões 
Embora a Lei de Concessões não contenha obrigações de controle prévio dos 
ativos empregados na concessão de serviços públicos, a LGT e o Contrato de 
Concessão do STFC ampliaram substancialmente essa disciplina, suportando uma 
parte relevante das obrigações veiculadas pela Resolução Anatel n. 447/2006, em 
especial, aquelas relativas ao controle prévio das operações com bens vinculados 
à prestação dos serviços, incluindo bens de terceiros. 

Entretanto, uma questão procedimental bastante grave surgiu com a edição 
da Resolução Anatel n. 447/2006: a alteração radical do texto após a consulta 

 
30 Assim estão redigidos esses dispositivos, respectivamente:  
 

Art. 5º. [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada 
  
E  
 
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o 
direito adquirido e a coisa julgada. § 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2º Consideram-se adquiridos assim os 
direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do 
exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de 
outrem. 
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pública, sem que o projeto de ato infra-legal fosse colocado novamente para a 
discussão pública. Muitas das questões tratadas neste artigo simplesmente não 
foram objeto de debate, por terem sido inseridos no regulamento posteriormente 
à Consulta Pública e sem qualquer fundamento nas discussões havidas durante o 
procedimento. Diante de disposições legais e regulamentares tão claras (cf. art. 42 
da LGT e arts. 45, 47 e 50 da Resolução Anatel 270/2001), é difícil sustentar a 
legalidade de uma norma que tenha sido completamente alterada após a 
realização da consulta pública.  

Quanto à parte substantiva, quatro pontos da Resolução Anatel n. 447/2006 
parecem padecer de ilegalidades, em função das razões acima expostas: (a) a 
utilização de informações patrimoniais para formar a lista de reversibilidade, 
prevista no art. 5º, § 3º, da Resolução Anatel n. 447/2006; (b) a vinculação dos 
recursos conseguidos com a venda de bens reversíveis à concessão, conforme 
estabelecido no art. 17 da Resolução Anatel n. 447/2006; (c) a previsão de anuência 
prévia para contratação de serviços de terceiros, prevista pelo art. 12 da 
Resolução Anatel n. 447/2006 – a depender, como ressaltado acima, da 
interpretação adotada pelo órgão regulador quanto à amplitude do comando; e, 
por fim, (d) a aplicação da Resolução Anatel n. 447/2006 às situações em 
andamento, como proposto no seu art. 21. Esses pontos podem, inclusive, ser 
objeto de discussão em eventual revisão do Regulamento de Bens Reversíveis, 
com vistas a tornar essa norma efetivamente um instrumento que garanta a 
continuidade dos serviços prestados e a aproxima-la da legislação aplicável. 
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