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RELATÓRIO 

 
 O Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais – 
DETEL/MG, formula consulta com o objetivo de manifestação desta Casa 
quanto ao procedimento a ser adotado sobre proposta de compra de ações da 
CTBD Cia. de Telecomunicações do Brasil Central, CTBC Data Net 
Telecomunicações S.A  e CTBC Celular S.A, apresentada, ao que parece, pela 
Cia. de Telecomunicações do Brasil Central. 
 
 O DETEL/MG titulariza 243 ações ordinárias nominativas (ON) e 8 
preferenciais nominativas (PN), da CTBC Telecom, no total de 251 ações; 350 
(ON) e 12 (PN), no total de 362 ações da CTBC Data Net; e, 316 (ON) e 11 
(PN), perfazendo 327 ações do capital social de CTBC Celular. 
 
 A oferta, segundo proposta encaminhada ao DETEL/MG, em papel 
sem timbre ou identificação é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pela 
totalidade das ações de propriedade do DETEL/MG. 

 
PARECER 

 
 A questão não está a desafiar maiores considerações quanto ao seu 
desate. O DETEL/MG é autarquia estadual, nos termos da Lei Estadual n. 
10.827, de 23 de julho de 1992. Submete-se, pois, a regência da Lei n. 
8.666/1993. 
 
 A alienação de ações dispensa licitação, quando as mesmas são 
negociadas em bolsa, observada por pertinente, a legislação específica. 
Entretanto, não dispensa a lei,  a avaliação prévia. 
 
 Na hipótese em questão, o procedimento licitatório se faz 
imperioso, porquanto as ações integrantes do capital social das companhias 



anteriormente declinadas não são negociáveis em bolsa. Trata-se de companhias 
fechadas, conforme registra o próprio Ofício que encaminha o expediente ora 
examinado.   
 

CONCLUSÃO 
 

O tema encontra-se perfeitamente adequado aos ditames do art. 17 
da Lei n. 8.666/1993, especialmente o que consagram o inc. II e alínea “c”, pelo 
que a alienação das ações, se efetivamente pretendida pela Consulente, será 
realizada mediante avaliação prévia e  licitação. 
 

É o parecer, sub censura. 
 
     Belo Horizonte, 31 de maio de 2006. 
 

Moacyr Lobato de Campos Filho 
Procurador do Estado 
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