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CONSULTA

Honra-me o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de
Serviços Móvel Celular e Pessoal – SINDITELEBRASIL (“Consulente”) com
consulta que versa sobre a constitucionalidade de dispositivo da Lei Federal n°
13.116/15.
De acordo com o relato que me foi submetido, em 02 de fevereiro
de

2020

o

Procurador-Geral

da

República

propôs

a

ação

direta

de

inconstitucionalidade 6.482/DF questionando a constitucionalidade de um
dispositivo da Lei n° 13.166/15, que estabelece normas gerais aplicáveis ao
processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de
telecomunicações em todo o país. O dispositivo censurado é o caput do artigo 12
da Lei, que estabelece o seguinte:
“Art. 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de
passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens
públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações
sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação,
excetuadas aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à
data de promulgação desta Lei.
§ 1º O disposto no caput não abrange os custos necessários à instalação,
à operação, à manutenção e à remoção da infraestrutura e dos
equipamentos, que deverão ser arcados pela entidade interessada, e não
afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano efetivo ou
de restrição de uso significativa.
§ 2º O direito de passagem será autorizado pelos órgãos reguladores sob
cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada.”
3

Para

o

PGR,

a

norma

em

questão

seria

supostamente

inconstitucional por afrontar os seguintes dispositivos da Constituição Federal:
artigos 2º e 60, § 4º, que estabelecem a divisão funcional de poder e a forma
federativa de Estado; os artigos 5º, caput e XXII, que instituem o direito
fundamental à propriedade; os artigos 22, XXVII, e 24, § 2º, que tratam da
competência suplementar dos estados para editar normas específicas sobre
licitação e contratação; o artigo 37, caput, que institui o princípio da moralidade
administrativa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
De um lado, alega o PGR que a Lei n° 13.116/15 teria fragilizado
a autonomia dos entes federativos ao proibir peremptoriamente a possibilidade
de se exigir contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas,
faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum do povo, mesmo em se
tratando de objeto de concessão ou outra forma de delegação federal, estadual,
municipal ou distrital. Em sua opinião, ao argumento de instituir normas gerais
sobre compartilhamento de infraestrutura, o artigo 12 da Lei importou nas
seguintes violações ao texto da CF:
“(i) ao impedir a remuneração pelo custo de oportunidade da passagem
em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso
comum do povo, frustrou, de modo direto, prerrogativa de disposição,
imanente ao direito constitucional de propriedade (5º, caput e inciso XXII),
o qual assiste aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal;
(ii) ao fazer renúncia à receita de terceiros a título de subsidiar
competência federal (inclusive quando prestada em regime de direito
privado, no interesse principal do agente privado prestador), violou o
princípio de autonomia dos entes federativos (art. 2º, c/c art. 60, § 4º,
CF/88);
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(iii) ao tornar o direito de passagem matéria impassível de disposição
contratual (‘res extra commercium’), erigiu norma específica em matéria
de contratos administrativos (art. 22, XXVII, c/c art. 24, § 2º, CF/88).”
Segundo extraio da consulta, entende o Procurador-Geral da
República que a vedação da cobrança pelo uso de bens detidos pelos demais
entes da Federação afrontaria o direito fundamental de propriedade previsto no
inciso XXIII do artigo 5° da CF, notadamente pelo esvaziamento da possibilidade
de livre fruição destes ativos. Afirma-se ainda que a faceta econômica do princípio
da moralidade administrativa imporia a regra da onerosidade no uso secundário
dos bens públicos, justificando a suposta inconstitucionalidade do caput do artigo
12 da Lei n° 13.116/15.
Não obstante, aduz ainda o PGR a incidência de uma suposta
violação ao princípio federativo previsto na Constituição (art. 2°, caput), uma vez
que o dispositivo legal questionado teria como finalidade “limitar o exercício da
faculdade de disposição inerente ao direito de propriedade que assiste aos Estados, aos
Municípios e ao Distrito Federal”. Em sua opinião, a “norma federal impugnada, retirou dos
entes federativos subnacionais a prerrogativa de dispor de bens públicos integrantes de seu
patrimônio jurídico”.
E é precisamente neste ponto que a peça produzida pelo
Procurador-Geral se esforça em tentar afastar os serviços de telecomunicações
do conceito jurídico geral de serviços públicos. Conforme se extrai da petição
inicial oferecida, a possibilidade legal de prestação dos serviços em regime
privado (o qual, na opinião do PGR, prescinde de deveres de universalização),
aliado à perspectiva de prestação da atividade em ambiente competitivo,
5

demonstraria a suposta descaracterização das telecomunicações como serviços
públicos efetivos. Segundo sustenta:
“O nomen juris ‘concessão’, aplicado ao setor de telecomunicações, por
sua própria conformação jurídica, mais se aproxima das atividades
sujeitas a regimes de autorização de outros setores sujeitos à regulação
setorial, em razão da presença de competição em qualidade e preço e,
em especial, da liberdade tarifária. (...)
Os títulos jurídicos habilitantes, no setor de telecomunicações, mais
aproximam a autorização de conteúdo delegatório de outra: a autorização
de polícia, em decorrência da qual, uma vez atendidos os requisitos legais,
confere-se a prerrogativa de exploração da atividade privada, em linha
com o que propugna a doutrina (...).”
Daí a conclusão do PGR, tal como narrado na consulta, de que,
em não sendo os serviços de telecomunicações efetivos serviços públicos, a
instrumentalidade estatal a ser protegida pela ADI 6.482/DF recai na pretensão
de cobrança pela disposição da propriedade pública dos entes subnacionais,
cujas receitas serão vertidas a finalidades de interesse público, muitas vezes
relativas a seus próprios serviços públicos sob a natureza de receitas acessórias.
Ou seja, para a Procuradoria-Geral da República a proteção constitucional deve
prestigiar a possibilidade de exploração dos bens dos demais entes da
Federação, justamente porque os serviços de telecomunicações não poderiam ser
considerados serviços públicos. Por isso a conclusão de que “a gratuidade do direito
de passagem, por disposição da União dos bens dos demais entes federativos, tem condão de
conferir benefício a terceiros submetidos, em larga medida, a regime jurídico de direito privado,
em regime de franca competição”.
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Ainda nos termos da consulta, a ADI 6.482/DF foi distribuída ao
Ministro Gilmar Mendes, que não proferiu ainda nenhuma decisão a respeito
requerimento de medida cautelar para a suspensão da eficácia do dispositivo
legal questionado. Já em 05.08.2020 o Relator deferiu a inclusão da Consulente
e do Estado de São Paulo nos autos na condição de amicus curiae. Neste sentido,
é-me relatado ainda que um dos principais argumentos suscitados pelo Governo
paulista é o de que as receitas acessórias advindas da exploração das faixas de
domínio das rodovias estaduais concedidas poderiam ser revertidas em benefício
da modicidade da tarifa de pedágio cobrado dos usuários. Daí seu interesse na
procedência da ADI e, consequentemente, na declaração de inconstitucionalidade
da norma da Lei n° 13.166/15.
Este, pois, o contexto da consulta que me foi dirigida. Obviamente,
preocupa-se a Consulente, como entidade associativa e representativa das
empresas de telefonia e de serviços móvel celular e pessoal, com a alegação de
inconstitucionalidade do caput do artigo 12 da Lei n° 13.116/15. De um lado
porque a ausência da diretriz federal que vede a contraprestação fará retornar o
ambiente de incerteza anterior, em que cada hipótese de direito de passagem
ensejava uma contraprestação diferente, com condicionantes diferentes, a
depender do ente federativo titular do bem, ou então do próprio judiciário local.
De outro porque realmente a tese sustentada pelo PGR causa preocupação, em
especial no que respeita às alegações de que o dispositivo legal questionado
ensejaria ofensa ao princípio federativo e que os serviços de telecomunicações
não seriam serviços públicos efetivos.
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Não obstante, são-me endereçados os seguintes quesitos, por
meio dos quais o presente texto procurará dar conta:
1)

É correto o entendimento de que o uso dos bens públicos deve ser
sempre oneroso? Há possibilidade jurídica de se instituir um uso
gratuito?

2)

É correta a afirmação feita pela Procuradoria-Geral da República de
que os serviços de telecomunicação não integram o conceito de
serviços públicos?

O

fato

de

haver

serviços

competitivos

prestados por autorizatários em regime privado impacta de alguma
forma nas responsabilidades estatais prevista na Constituição
Federal?
3)

O caput do artigo 12 da Lei n° 13.116/15 afronta algum dispositivo
constitucional? É procedente a afirmação da PRG de que o
dispositivo violaria a autonomia federativa?
Assim postos os contornos da consulta, passo a enfrentar os

fundamentos jurídicos que me permitirão chegar às respostas demandadas.
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PARECER

O

objeto

do

presente

parecer

reside

no

exame

de

constitucionalidade do caput do artigo 12 da Lei n° 13.116/15, que estabelece
normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de
telecomunicações. De forma mais específica, preocupam-me aqui as alegações
de inconstitucionalidade da norma em face do direito de propriedade e da
autonomia dos entes federativos, bem como sobre a pretensão de excluir o setor
de telecomunicações do rol de serviços públicos previstos na Constituição
Federal.
Nesse contexto, entendo ser coerente dividir o texto em três partes
principais.
Em primeiro lugar cuidarei das especificidades dos usos dados aos
bens públicos (Item I). Pretendo neste tópico demonstrar a viabilidade jurídica de
se instituir um regime de uso não oneroso em favor de um serviço público. Devo
aqui abordar os fundamentos da exploração econômica dos bens públicos, o
fenômeno e requisitos da retributibilidade pelo seu uso e a possibilidade legal de
se instituir gratuidades lastreadas em finalidades públicas. Pretendo neste ponto
deixar clara a legitimidade da medida que fundamenta o dispositivo questionado
da Lei n° 13.166/15.
Em segundo lugar abordarei a natureza jurídica dos serviços de
telecomunicação (Item II). Minha ideia aqui será a de demonstrar que,
independentemente do regime jurídico utilizado, está-se logicamente diante de
9

serviços públicos, nos exatos termos do que estabelece inciso XI do artigo 21 da
Constituição Federal. Nesse sentido, buscarei contextualizar a noção jurídica de
serviço público, sistematizar os deveres estatais atinentes à atividade e analisar
as características básicas dos serviços de telecomunicações, afastando alguns
equívocos sustentados na ADI proposta.
Por fim, em terceiro lugar, irei tratar das competências dos entes
federativos (Item III). Neste tópico pretendo abordar uma ideia que sempre me
pareceu

evidente

e

indiscutível

a

respeito

do

compartilhamento

de

infraestruturas. Refiro-me aqui à impossibilidade de um ente da federação exercer
a competência para gerir seus bens de forma a gerar oneração desproporcional
em serviço público de titularidade de outro ente. Trata-se de um posicionamento
que se sempre me pareceu unânime e que restou concretizado no texto do caput
do artigo 12 da Lei n° 13.166/15.
Pois feito isso, creio que estarei em condições de responder aos
quesitos formulados de forma objetiva, dando cabo da consulta que me foi
dirigida.
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I. A LEGITIMIDADE DE REGIMES NÃO ONEROSOS DE USOS DE BENS
PÚBLICOS SERVIENTES À PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO

I.1. A exploração econômica dos bens públicos

O tema da exploração econômica dos bens públicos foi pouco
trabalhado pela doutrina jurídica mais clássica. E sempre me pareceu haver
equívocos em relação aos fundamentos suscitados para a sua concretização.
Nesse contexto, é de certa forma comum a ideia de que a
titularidade dos bens detidos pelos entes públicos envolve uma relação jurídica
de propriedade fundada nos direitos reais, bastante similar à concepção do direito
privado 1. Daí decorreria a noção de que a propriedade pública garantiria, à
semelhança com o que se dá em relação ao instituto privatístico, os direitos de a
administração pública usar, gozar e dispor de seus bens 2. Segundo Marcello
CAETANO, ainda que se distanciando um pouco do regime privatístico, “o direito
de propriedade pública é exercido para produção do máximo de utilidade pública das coisas que
formam o seu objecto”, de modo que “a fruição nuns casos confunde-se com o uso (é o
rendimento em utilidade pública), noutros casos é independente dele e consiste na faculdade de
cobrar taxas pela utilização dos bens, ou na colheita dos seus frutos naturais” 3.

Cf. JUSTEN FILHO, Marçal, A Exploração Econômica de Bens Públicos: Cessão do Direito à Denominação, in Revista de
Direito da Procuradoria Geral, edição especial (Marcos Juruena), Rio de Janeiro: PGERJ, 2012, página 225.
1

2

Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 25ª ed., São Paulo: Atlas 2012, páginas 729-730.

3

Manual de Direito Administrativo, vol. II, 10ª ed., Coimbra: Almedina, 1991, página 895.
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E esta é justamente a concepção utilizada pelo PGR na ADI 6.482
aqui analisada. Como visto, afirma a Procuradoria-Geral que o artigo 12 da Lei
n° 13.116/15 seria inconstitucional por ofender o direito fundamental de
propriedade dos demais entes da federação ao restringir a liberdade de fruição e
disposição dos seus bens, notadamente vedando a cobrança pelo direito de
passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de
uso comum do povo.
Há a meu ver dois grandes equívocos na tese sustentada.
O primeiro, mais evidente, de reclamar um direito fundamental de
propriedade aos entes públicos. Direitos fundamentais, como se sabe, são
garantias dos indivíduos contra o arbítrio estatal ou, como afirma Jorge Reis
NOVAIS, “são posições jurídicas individuais face ao Estado”, isto é, trunfos contra o poder
público, trunfos contra o governo democraticamente legitimado 4. Ainda que seja
admitido ao poder público usufruir de alguns direitos fundamentais tidos como
procedimentais (devido processo legal, paridade de armas, tutela judicial, etc.) 5,
inclusive com precedentes do Supremo nesse sentido 6, soa absurda a ideia de
que um ente público reivindique uma garantia contra ele próprio, notadamente em
se tratando do direito de propriedade. Não me parece razoável defender que o

4

Direitos Fundamentais: trunfos contra a maioria, Coimbra: Coimbra Editora, 2006, página 17.

Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de Direito
Constitucional, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, página 306.
5

6

Cf. AC 2032 QO/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20.03.2009.
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Estado possa ou deva usufruir de um direito fundamental que é oponível ao
próprio Estado, não a ele outorgado 7.
Mas esse não é o ponto principal. De minha parte, tenho que a
viabilidade jurídica de o poder público explorar economicamente seus bens nada
tem a ver com exercício de direitos, principalmente de direitos tidos como
públicos. A meu ver, o tema se relaciona com um dever estatal básico, que é o
de obter receitas de forma a dar conta de todas as atribuições públicas previstas
na Constituição 8. Trata-se, portanto, do cumprimento do que se entende por
função social da propriedade pública (CF, art. 5°, XXIII), o qual impõem que se
dê ao bem integrante do patrimônio público a melhor utilidade que dele se pode
extrair. Como lembra Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, “a idéia de função social,
envolvendo o dever de utilização, não é incompatível com a propriedade pública. Esta já tem uma
finalidade pública que lhe é inerente e que pode e deve ser ampliada para melhor atender ao
interesse público, em especial aos objetivos constitucionais voltados para o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e à garantia do bem prestar dos seus habitantes” 9.
Disso decorrem duas consequências primordiais: primeiro, a
múltipla utilização desse bem, de forma a tornar possível a sua otimização em
benefício da coletividade, e; segundo, permitir a rentabilização deste bem em prol
do erário, evitando que o valor econômico subjacente a este acervo patrimonial
seja amealhado exclusivamente pelos particulares.

7

Cf. STF, RE 177.888/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 06.08.1999.

8

Cf. JUSTEN FILHO, Marçal, A Exploração Econômica de Bens Públicos, op. cit., páginas 228-229.

Função Social da Propriedade Pública, in WAGNER JUNIOR, Luiz Guilherme da Costa (coord.), Direito Público: estudos
em homenagem ao professor Adilson Abreu Dallari, Belo Horizonte: Del Rey, 2004, página 571.
9
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Defendi este posicionamento em obra específica sobre o tema da
seguinte forma:
“[P]ara cumprir adequadamente a função social, o Estado tem de passar
a atuar, crescentemente, como um agente econômico, como um gestor de
um considerável patrimônio, cuidando para que a utilização de seus bens
se dê com a máxima eficiência: equilibrando a obtenção de receitas com
a plena consagração dos usos públicos e a eficácia das políticas públicas
que se servem destes bens.
Portanto, a função social da propriedade (cláusula constitucional geral,
válida para todos os bens) abrange bens públicos e bens privados. Como
dissemos anteriormente, o poder público mantém relação de propriedade
com todos os bens públicos, variando apenas o seu regime de utilização,
que pode tornar menos ou mais elástica a gestão destes bens. Proprietário
que é, o Estado deve zelar pelo cumprimento da função social de seus
bens. Ao contrário de dizer que os bens públicos já cumprem por si sua
função, defendemos que ela tem aplicação mais forte aos bens do Estado,
pois a relação de propriedade estatal só se justifica em um contexto de
aplicação eficiente destes bens à função pública.” 10
Desse modo, é o dever decorrente da funcionalização da
propriedade pública (maximização do valor de uso e sujeição plena ao dever de
cumprimento de uma função social) que sustenta a ideia de exploração econômica
dos bens públicos. Trata-se, assim, de um dever estatal, uma obrigação derivada
do exercício de competências constitucionais dos entes da Federação. Não se
trata de discutir direitos, mas sim de compreender a extensão e limites do
exercício de competências públicas.

Cf. meu Bens Públicos: função social e exploração econômica. O regime jurídico das utilidades públicas, Belo
Horizonte: Fórum, 2009, página 398.
10
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Já neste ponto, portanto, a tese sustentada pela ProcuradoriaGeral da República me parece sedimentada em uma concepção equivocada sobre
o tema. Uma coisa é dizer que não existe gratuidade de uso inerente ao bem
público. Outra coisa é dizer que o uso do bem público deve ser sempre,
necessariamente, onerosa. Pior ainda é afirmar que a natureza pública dá à
propriedade um atributo que nem a propriedade privada têm: de ser imune à
gratuidade de uso quando este for consagrado (afetado) à prestação de um
serviço público, ainda mais de competência de outro ente da federação. Ai já se
vai muito longe do que venho defendendo. Na verdade, se vai em linha
diametralmente oposta ao que sustentei.

I.2. A retributibilidade pelo uso dos bens públicos

Outra questão relevante ao presente caso envolve o que chamo de
retributibilidade pelo uso dos bens públicos. Afinal, como é amplamente sabido,
o uso de bens integrantes do patrimônio público pode ser gratuito ou oneroso, o
que torna importante identificar alguns critérios para a incidência de uma ou outra
hipótese.
Tenho defendido que há duas acepções para o tema da
onerosidade. De um lado há os casos em que o poder público cobra um valor
diretamente do usuário final pela fruição da utilidade de um bem público. Nestas
hipóteses o uso do bem se mostra não rival e não excludente 11, isto é, um uso
11 A excludência e a rivalidade são categorias utilizadas pela ciência econômica para delimitar e categorizar as diversas espécies

de bens. Defini tais figuras em obra específica sobre os bens públicos da seguinte forma: “A excludência decorre de aspectos
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que não prive e não impeça nenhum outro interessado, garantindo que todos
quantos queiram possam usufruir do referido bem. De minha parte, entendo que
nestes casos a onerosidade pelo uso do bem se coloca como uma exceção, sendo
a gratuidade a regra.
De outro lado há os casos em que a onerosidade se apresenta em
forma de outorga de direito privativo de uso do bem, ou seja, quando o poder
público cobra pelo uso do bem de forma a garantir a exclusividade da fruição do
administrado. Nestes casos é comum que o uso privativo importe também na
possibilidade

de

o

particular

explorar

economicamente

o

bem.

Aqui,

diferentemente da hipótese anterior, entendo que a retributibilidade pelo uso do
bem público se coloca como regra. Conforme afirma Diogo Freitas do AMARAL,
“o particular no uso privativo não usa a coisa como todos os outros mas para seu proveito
pessoal”, de forma que “seria injusto que de uma utilização privativa de certa coisa pública,
construída e conservada com o dinheiro de todos os contribuintes, uma pessoa só extraísse
gratuitamente vantagens exclusivas” 12.
Mas há obviamente exceções a essa regra. Como afirmei acima, o
fenômeno da funcionalização da propriedade pública demanda que o patrimônio
fáticos (possibilidade efetiva de privação de alguns ou todos, que não seu detentor, de usufruir da utilidade) ou da proteção
conferida pela ordem jurídica (situação em que a definição econômica tangencia a definição jurídica anteriormente vista). Daí
por que se pode falar em exclusão exeqüível e não exeqüível, na medida em que este segundo grupo tem características que
tornam impossível a exclusividade de fruição. (...) A rivalidade para os economistas decorre do fato de a natureza do bem ou
seu emprego ser incompatível com o uso concorrente por outrem, na medida em que os benefícios decorrentes do bem sejam
integralmente internalizados pelo seu detentor ou usuário. Isso pode se dar seja porque o uso é exauriente (ou seja, se traduz
no consumo, com esgotamento ou transformação do bem) ou porque há uma saturação do uso, decorrente de uma situação
em que a demanda supera a capacidade de uso concorrente do bem. A pesca no oceano pode não ser rival, mas os peixes
individualmente tomados o são (só o pescador pode se apropriar e consumir — usar — o pescado). Se houver uma quantidade
de pescadores cuja capacidade de pesca tenha potencial de esgotar os peixes existentes, o recurso tornará o uso rival” (Bens
Públicos, op. cit., páginas 45-46)
12

A Utilização do Domínio Público Pelos Particulares, São Paulo: Juriscrepi, 1972, página 218.
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estatal seja otimizado de forma a gerar receitas sempre que possível. Isso,
entretanto, não significa que haja um dever inafastável do ente público em cobrar
por cada uso que se dê aos seus bens. Gerir de forma eficiente os bens públicos
não é e nem pode ser sinônimo de onerosidade obrigatória. Fosse assim, qualquer
companhia de transporte metroviário teria de pagar pelo uso da superfície e do
subsolo aos respectivos municípios em que suas estações e trilhos estão
instalados. Tese esta que ninguém ousaria sustentar.

I.3. Possibilidade de se instituir um regime não oneroso em favor de um
serviço público

A principal exceção à regra da onerosidade do uso privativo de
bens públicos não demanda muita reflexão. Trata-se da hipótese de a lei ou até
mesmo a Constituição determinar a gratuidade do uso tendo em vista a fruição de
um serviço público.
Sob uma perspectiva, esta não onerosidade pode se dar em função
de um serviço público que a lei ou mesmo a própria Constituição impôs que fosse
prestado de forma gratuita. Conforme afirmei em outra oportunidade, em trecho
transcrito inclusive pelo PGR na inicial da ADI 6482, mas que talvez não tenha
sido devidamente compreendido:
“A onerosidade somente não será possível quando o uso do bem
corresponder à prestação de um serviço público que, por imposição legal
ou constitucional, deva ser prestado de forma gratuita, como é o caso da
saúde e da educação. Não se conteria nos limites da Constituição que se
17

cobrasse do doente o uso de um quarto de hospital público, por exemplo.
Note-se, porém, que a vedação à onerosidade neste caso atine específica
e exclusivamente ao uso coincidente com a prestação do serviço público
gratuito, não atingindo usos secundários que se possa dar a estes bens.”
Nesta hipótese, está-se diante de serviços públicos cuja diretriz
constitucional obrigatoriamente determina que sejam ofertados de forma gratuita
à coletividade, o que tornaria certamente ilegítima qualquer tentativa de cobrança
pela utilização de bens servientes à prestação destas atividades. Mas note-se
que o exemplo aqui é do caso de cobrança pelo uso primário ao qual o bem está
afetado. Ora, não faz sentido cobrar o doente pelo uso do leito do SUS que por
prescrição constitucional é serviço público gratuito. Como não faria sentido cobrar
do preso o aluguel da cela. Tal hipótese, porém, nada tem a ver com o uso do
bem pelo serviço público, que daquele precisa para suportar as redes que tornam
prestável este.
Nesta segunda hipótese, a lei imporia a gratuidade no uso do
próprio bem que serve à prestação de um serviço público. Este é precisamente o
caso aqui analisado, objeto da ADI 6482/DF. Mas não é logicamente o único.
Como é sabido, o ainda vigente Código de Águas (Decreto Federal 24.643/34),
ao tratar das concessionárias dos então denominados serviços de energia
elétrica, garantiu a estes delegatários, sem qualquer ônus, o direito de utilizar
terrenos de domínio público e estabelecer servidões, inclusive através de
estradas, caminhos e vias pública. É exatamente o que estabelece o artigo 151
da referida norma:

18

“Art. 151. Para executar os trabalhos definidos no contrato, bem como,
para explorar a concessão, o concessionário terá, além das regalias e
favores constantes das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos:
a) utilizar os termos de domínio público e estabelecer as servidões nos
mesmos e através das estradas, caminhos e vias públicas, com sujeição
aos regulamentos administrativos; (...).”
Este dispositivo foi ainda regulado pelo Decreto n° 84.398/80
(alterado pelo Decreto n° 86.859/82), cujos artigos 1° e 2° reforçaram ainda mais
a disciplina da gratuidade do uso de bens servientes aos serviços transmissão e
distribuição de energia elétrica:
“Art. 1º - A ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de
terrenos de domínio público, e a travessia de hidrovias, rodovias, ferrovias,
oleodutos e linhas de transmissão de energia elétrica de outros
concessionários, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição
de energia elétrica de concessionários de serviços públicos de energia
elétrica, serão autorizadas pelo órgão público federal, estadual ou
municipal ou entidade competente, sob cuja jurisdição estiver a área a ser
ocupada ou atravessada.
Parágrafo único - Para os fins do disposto neste artigo, será considerada
entidade competente a pessoa física ou jurídica que, em razão de
concessão, autorização ou permissão, for titular dos direitos relativos à via
de transporte, auto ou linha a ser atravessada, ou a ter a respectiva faixa
de domínio ocupada.
Art. 2º - Atendidas as exigências legais e regulamentares referentes aos
respectivos projetos, as autorizações serão por prazo indeterminado e
sem ônus para os concessionários de serviços públicos de energia
elétrica.”
Portanto, note-se que o Código de Águas de 1934 instituiu a
gratuidade no uso de bens públicos de outros entes da federação com a finalidade
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de favorecer a prestação dos serviços públicos federais de transmissão e
distribuição de energia elétrica. Obviamente que alguns estados e municípios,
inclusive e especialmente algumas concessionárias de serviços públicos
(concessões rodoviárias) se insurgiram em face do dispositivo, suscitando seus
direitos de explorar economicamente os bens integrantes de seu patrimônio de
forma livre. No Estado de SP o score sempre foi claramente desfavorável a quem
questionou a legitimidade do uso gratuito dos bens. Alguns casos, inclusive,
chegaram ao Supremo, mas não tiveram sucesso.
A este ponto, entretanto, volto mais adiante no texto, justamente
porque toca no tema das competências constitucionais dos entes da Federação.
O mote principal do presente tópico era apenas demonstrar que um uso não
oneroso de bem público pode logicamente ser instituído por meio de lei, de forma
a garantir a viabilidade e privilegiar um serviço público. Trata-se de uma hipótese
admitida no sistema jurídico brasileiro há quase um século.
Reitere-se, a afetação de um bem para servir de suporte à
prestação de um serviço público – mesmo que esta afetação seja secundária,
como ocorre com a afetação das vias para comportar redes no seu subsolo – pode
ser gravada com o atributo da gratuidade, especialmente quando o ente titular do
serviço público serviente entender ser essa gratuidade necessária para viabilizar
a modicidade.
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II. OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COMO SERVIÇOS PÚBLICOS

O segundo grande tópico que me cabe no presente texto envolve
a análise dos serviços de telecomunicações como serviços públicos. O debate se
coloca relevante na medida em que a Procuradoria-Geral da República se esforça
em distanciar sua tese do que restou decidido no RE 581.947/RO, de relatoria do
Ministro Eros Grau, no qual se assentou o entendimento seguinte:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA.
COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO
AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER
E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI
MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO.
ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de
prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder
concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário
à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e
constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de
utilidade pública.
2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público,
inserido na categoria dos bens de uso comum do povo.
3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade
pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum
do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio
serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela
Administração.
4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo
não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que
respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no
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solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A
imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não
decorre dever de indenizar.
5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para
explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e
privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso
extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da
inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná.”
(RE 581.947/RO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de
27.08.2010)
Assim, para o PGR, o referido precedente do Supremo não se
aplicaria ao presente caso porque, diferentemente da distribuição e transmissão
de energia elétrica, os serviços de telecomunicações não seriam serviços
públicos efetivos, o que afastaria o precedente.
Pois para além da defesa de uma tese insustentável, ignorou a
Procuradoria-Geral da República que igualmente há um precedente do STF a
respeito dos serviços públicos de telecomunicações, reconhecendo, pois, a
inviabilidade de oneração do uso de bens de outros entes federados por conta da
instalação de infraestrutura compartilhada. É o que se extrai do RE 494.163
AgR/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, que buscou fundamento no RE
581.947/RO para decidir exatamente o seguinte:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE
RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. BEM
PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. INCONSTITUCIONALIDADE
DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
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PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, IV, DA CF/88). PRECEDENTE DO
PLENÁRIO: RE 581.947/RO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
581.947/RO, rel. Min. Eros Grau, DJe 27.08.2010, firmou o entendimento
de que o Município não pode cobrar indenização das concessionárias de
serviço público em razão da instalação de equipamentos necessários à
prestação do serviço em faixas de domínio público de vias públicas (bens
públicos de uso comum do povo), a não ser que a referida instalação
resulte em extinção de direitos.
2. O Município do Rio de Janeiro, ao instituir retribuição pecuniária pela
ocupação do solo para a prestação de serviço público de
telecomunicações, invadiu a competência legislativa privativa da União
(art. 22, IV, da CF/88). Precedente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 494.163 AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie,
DJe de 15.03.2011)
De todo modo, parece-me fundamental no presente caso assentar
o entendimento de que os serviços de telecomunicações, independentemente se
prestados em regime público ou privado, figuram como serviços públicos.

II.1. O Conceito de Serviço Público na Constituição Federal

Poucos conceitos no direito público são tão controvertidos e tão
fundamentais quanto a noção de serviço público. Nesse sentido, tenho defendido
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haver basicamente duas formas de se compreender o conceito 13, tanto do ponto
de vista doutrinário quanto operacional.
Em sentido amplo, pode-se entender por serviço público toda
prestação estatal, incluindo desde as atividades econômicas, a jurisdição, a
segurança pública, as atividades desenvolvidas como poder de polícia, a
ordenação urbanística e também a regulação estatal. Trata-se de uma concepção
mais associada à ideia de função pública, como, por exemplo, o previsto no inciso
II do artigo 145 da Constituição, em que se autoriza os entes federados a instituir
“taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”.
Outro exemplo seria o da prestação jurisdicional, que, embora envolva o
oferecimento indireto de uma comodidade à toda sociedade (solução de conflitos),
sua compulsoriedade (submissão do indivíduo à jurisdição) revela o caráter
autoritário da atividade, remetendo a atividade ao contexto de uma função
pública 14.
Já em sentido mais estrito, pode-se conceber serviço público como
as atividades dotadas de conteúdo econômico, revestidas de especial relevância
social, cuja exploração a Constituição ou a lei cometem à titularidade de uma das
esferas da federação como forma de assegurar o seu acesso a toda gente de
forma permanente. Esta a concepção utilizada no artigo 175 da Constituição
Federal, que estabelece incumbir “ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob
Desenvolvi este raciocínio em meu A Nova Regulação dos Serviços Públicos, in Revista de Direito Administrativo, n° 228,
Rio de Janeiro: FGV, abr/jun 2002, páginas 18 e seguintes.
13

Cf. meu Concessão de Serviço Público Sem Ônus para o Usuário, in WAGNER JUNIOR, Luiz Guilherme da Costa (coord.),
Direito Público: estudos em homenagem ao professor Adilson Abreu Dallari, Belo Horizonte: Del Rey, 2004, página 333.
14
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regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos”. Ou seja, trata-se de uma noção de serviço público como espécie do
gênero atividade econômica em sentido amplo, de forma a tratar do regime de
sua delegação a particulares.
Pois é precisamente este o conceito de serviço público que
interessa no presente caso, vale dizer, o serviço público como espécie do gênero
atividade econômica. Segundo entendo, o fato de uma atividade ser considerada
serviço público não extrai dela o seu conteúdo econômico, isto é, a possibilidade
de ser esta atividade explorada em termos econômicos, com a possibilidade de
geração de lucros, mesmo quando estas atividades são exploradas diretamente
pelo Estado.
De todo modo, dentro deste conceito, cabe ainda outra divisão à
luz do que estabelece a Constituição Federal, garantindo ao menos três
subespécies de atividades inseríveis no conceito de serviço público 15.
Em primeiro lugar há os serviços públicos econômicos gerais que
foram imputados como dever de o Estado oferecer ou garantir e que, por isso
mesmo, podem ser objeto de delegação ou autorização à iniciativa privada.
Refiro-me aqui ao rol de atividades arroladas nos incisos XI, XII e XXIII do artigo
21 da Constituição Federal 16, as quais compete à administração ofertar à
Discorro com mais profundidade sobre essa distinção em meu Concessão de Serviço Público Sem Ônus para o Usuário, op.
cit., páginas 334-337.
15

Eis o dispositivo constitucional mencionado: “Art. 21. Compete à União: (...) XI – explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização
dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; XII – explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão: a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; b) os serviços e instalações
de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os
16
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coletividade, seja por atividade própria ou via delegação. Segundo, há aqueles
que devem obrigatoriamente ser delegados à iniciativa privada (como os serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens), mas que restou garantido a
complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal 17. A referência
aqui é o que foi estabelecido no artigo caput do artigo 223 da Constituição
Federal. Por fim, em terceiro lugar, há aqueles para os quais se admite a
participação da iniciativa privada em caráter complementar (serviços de saúde
em caráter complementar no âmbito do SUS) ou suplementar (serviços de saúde
explorados livremente pela iniciativa privada, fora do SUS, – CF, art. 199 – , bem
como os serviços de educação – CF, art. 209 – e os serviços de assistência social
– CF, art. 203). Neste último caso, embora se trate de serviço público (a partir da
locução de que sua oferta representa um dever estatal), admite a Constituição
que o particular que quiser explorar tal atividade econômica poderá fazê-lo sem
ato de delegação específico.
Pois bem. De minha parte, entendo que o que faz uma atividade
ser considerada serviço público não é a opinião do intérprete acerca da
essencialidade da atividade para a coletividade. Reconheço a importância do
debate teórico, mas creio que ele se mostra útil apenas para fins acadêmicos, no
potenciais hidroenergéticos; c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; d) os serviços de transporte
ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; e)
os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; (...)
XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra,
o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados”.
Conforme afirmei em outra oportunidade, “[o] caráter obrigatoriamente complementar dos três sistemas obriga, e meu ver,
que (i) haja prestação direta pelo Estado dos três serviços de radiodifusão (sistema estatal); (ii) haja prestação por meio de
entidades de natureza pública (não necessariamente estatal) e que possam atuar no setor mediante instrumento específico de
outorga (sistema público); (iii) e, por fim que obrigatoriamente haja a exploração destes serviços pela iniciativa privada, em
caráter empresarial, como ocorre com as rádios e televisões comerciais (sistema privado)” (Concessão de Serviço Público Sem
Ônus para o Usuário, op. cit., página 334).
17
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sentido de se perquirir o que deve ou não ser consagrado como tal. Uma vez que
a norma (lei ou a própria Constituição) instituiu o serviço, surge para o poder
público a competência (possibilidade jurídica e dever inafastável) de se
responsabilizar pela sua prestação. Assim, a qualificação de uma atividade como
serviço público acomete ao Estado responsabilidades com relação a essa
atividade, seja a sua oferta, a sua prestação (direta ou via delegação), a sua
fiscalização e mesmo a sua regulação 18.
Portanto, parece-me ser mais racional utilizar o itinerário inverso.
São serviços públicos as atividades que a lei ou a Constituição identificou como
relevantes e instituiu obrigações ao poder público de ordem prestacionais,
fiscalizatórias e regulatórias.

II.2. A Constituição Federal e os serviços públicos de telecomunicações:
ambivalência de regimes e incidência de ambiente concorrencial

Um dos fundamentos utilizados pela Procuradoria-Geral da
República para sustentar sua alegação de que os serviços de telecomunicações
não seriam serviços públicos remete à possibilidade de estes serem prestados
em regime público e privado, bem como o fato de estarem submetidos a ambiente
concorrencial. Segundo afirma o PGR, “a competição e a prestação em regime privado é
imanente aos serviços de telecomunicação, que, mesmo prestados sob regime público, podem

Cf. meu Notas Sobre o Conceito de Serviço público e suas Configurações na Atualidade, in Revista de Direito Público da
Economia – RDPE, n° 46, Belo Horizonte: Fórum, abr/jun2014, página 72.
18
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ser convertidos em serviços em regime privado por ato administrativo do Poder Público,
circunstância não vislumbrada, técnica ou juridicamente, nos serviços públicos não
concorrenciais”.
De

minha

parte,

entendo

que

a

afirmação

expõe

duas

incompreensões bastante problemáticas sobre o tema dos serviços públicos.
Em primeiro lugar, parece-me claro que inexiste qualquer definição
na Constituição a respeito de regimes jurídicos incidentes em se tratando de
serviços públicos. Aliás, tenho defendido há anos que o direito administrativo
brasileiro sofre com o que chamo de maldição do regime único, um problema
interpretativo de origem metodológica e de inspiração francesa, sem respaldo no
ordenamento brasileiro, e que busca sempre analisar e interpretar a atividade
administrativa à luz de um regime jurídico supostamente único. “Tal unicidade é a
origem de varias mazelas. Impede a modulação de regime em virtude da finalidade da ação
administrativa. Obsta a maior eficiência da máquina pública. Tende a tornar todas as relações de
que participa o Estado relações de autoridade, marcada pelo poder extroverso, em detrimento dos
administrados” 19.
Pois se está aqui novamente diante de uma consequência prática
dessa maldição, a de acreditar que haveria um regime jurídico único, estanque
ou inalterável a respeito da prestação de serviços públicos no direito brasileiro.
Tanto não há quanto inexiste qualquer palavra sobre regimes jurídicos incidentes,
seja no artigo 21 ou então no artigo 175 da Constituição. O que há, conforme
visto acima, é o arrolamento de certas atividades econômicas tidas como
19 Cf. meu Do Contrato Administrativo à Administração Contratual, in Revista do Advogado – Contratos com o Poder Público,

ano XXIX, nº 107, São Paulo: AASP, dez/2009, página 78.
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essenciais à coletividade e a criação de competências/responsabilidades estatais
em relação à sua oferta, prestação, fiscalização e regulação. E esse é o caso das
telecomunicações, conforme se verifica no inciso XI do artigo 21 da Constituição.
Fosse procedente a crítica do PRG, então toda a Lei Geral de
Telecomunicações

deveria

ser tida

como inconstitucional. Afinal,

se a

Constituição elenca as telecomunicações como serviços públicos, e estes apenas
admitem um único regime jurídico (o regime tido como público), incorreria em
clara inconstitucionalidade a Lei n° 9.472/97 por admitir a sua prestação em
diferentes regimes. Entretanto, à toda evidência, este é um debate que não se
insere nos limites constitucionais. A Constituição Federal de 1988 pode ser
exaustiva, prolixa ou dirigente, mas ela não se presta a definir regimes jurídicos
únicos incidentes às atividades que elenca como serviços públicos.
Em segundo lugar, já sob uma perspectiva mais teórica, a tese
sustentada pelo PGR busca inserir os serviços públicos, em especial os serviços
de telecomunicações, em uma espécie de publicatio brasileiro, o que igualmente
me parece improcedente.
Como é amplamente sabido, a noção de publicatio remete ao
direito administrativo francês do começo do século XX, segundo o qual a
incidência de uma atividade classificada como serviço público imporia a interdição
de sua prestação em regime de liberdade e a sujeição de todos os prestadores a
um regime jurídico único, fortemente regulado e pautado por prerrogativas
publicísticas. Em verdade, o termo remete ao ato de publicatio a que se refere
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Gaspar Ariño ORTIZ (mencionando José Luis Villar Palasí) 20, ou seja, o ato
estatal de declaração de uma atividade ou um setor como público, instituindo um
serviço público e excluindo a esfera de atuação da iniciativa privada. Não cabeia
aqui aprofundar muito o tema, mas é também amplamente sabido que havia um
sentido para a instituição de um regime jurídico único para toda a atividade
administrativa na França pós revolução, que era a sujeição da atividade à
jurisdição administrativa e a fuga do controle jurisdicional. O tema é bem
explicado por Hely Lopes MEIRELLES:
“A Revolução (1789), imbuída de liberalismo e ciosa da independência
dos Poderes, pregada por Montesquieu, encontrou ambiente propício para
separar a Justiça Comum da Administração, com o quê atendeu não só
ao desejo de seus doutrinadores como aos anseios do povo já descrente
da ingerência judiciária nos negócios do Estado. Separaram-se os
poderes. E, extremando os rigores dessa separação, a Lei 16, de
24.8.1790, dispôs: ‘As funções judiciárias são distintas e permanecerão
separadas das funções administrativas. Não poderão os juízes, sob pena
de prevaricação, perturbar, de qualquer maneira, as atividades dos corpos
administrativos’.
A Constituição de 3.8.1791 consignou: ‘Os tribunais não podem invadir
as funções administrativas ou mandar citar, para perante eles comparecerem, os administradores, por atos funcionais’.
Firmou-se, assim, na Franca o sistema do administrador-juiz, vedando-se
à Justiça Comum conhecer de atos da Administração, os quais se
sujeitam unicamente à jurisdição especial do contencioso administrativo,
que gravita em torno da autoridade suprema do Conselho de Estado, peça
fundamental do sistema francês. Essa orientação foi conservada na

20

Estado y Economia, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1993, página 349.
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reforma administrativa de 1953, sendo mantida pela vigente Constituição
de 4.10.58.” 21
Assim, o apego da doutrina francesa em relação ao regime jurídico
público atinente aos serviços públicos, o qual seria único e marcado pela
derrogação imediata do regime privado, tem a ver com a demarcação da
instituição capacitada para analisar a legitimidade da conduta estatal (Conselho
de Estado e Judiciário). Firmar o regime público de uma atividade importava em
reconhecer a competência do Conselho de Estado e, consequentemente, afastar
qualquer possibilidade de ingerência do judiciário. Não custa aqui lembrar que na
França pós revolução o judiciário era visto com bastante desconfiança,
justamente porque representava de certa forma os ideais do antigo regime 22.
Imunizar a conduta estatal do controle jurisdicional representava, portanto,
afastar os riscos de um governo de juízes 23. Daí o sentido da ideia do publicatio.
O fato, entretanto, é que a doutrina brasileira a partir da década
de 40 absorveu essa teoria e modulou toda a interpretação da disciplina dos
serviços públicos entre nós. Influenciou, inclusive, decisões judiciais relevantes
a respeito dos serviços públicos brasileiros 24. Tornou-se, então, a noção de
serviço público tradicional no direito público nacional, em que há uma reserva
21

Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, página 53.

A esse respeito, afirma Danilo ZOLO que, “[q]uanto ao poder judiciário tanto nas declarações dos direitos como nos textos
constitucionais da França revolucionária, tinha sido objeto de prescrições exclusivamente negativas: os juízes não deviam se
intrometer no exercício do poder legislativo e não tinham nenhum poder de suspender a execução das leis. Essa desconfiança
que era a consequência do papel desempenhado pelos magistrados no antigo regime fazia do equilíbrio constitucional francês
algo profundamente diferente da Inglaterra e dos Estados Unidos” (Teoria e Crítica do Estado de Direito, in COSTA, Pietro;
ZOLO, Danilo (orgs.), O Estado de Direito: história, teoria e crítica, São Paulo: Martins Fontes, 2006, página 25).
22

23

Cf. MORAND-DEVILLER, Jaqueline, Cours de Droit Administratif, 9ª ed., Paris: Montchrestien, 2005, página 13.

24

Cf., por exemplo, o RE 49.988/SP e a ADPF 46/DF.
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estatal sobre uma atividade considerada serviço público, submetida a regime de
direito público, de modo que a sua prestação configuraria relação de fruição
baseada na ideia de benefício 25.
Como disse acima, não vejo respaldo constitucional para a ideia
do publicatio. Não há nada na Constituição Federal que autorize essa apartação
absoluta de regimes jurídicos, notadamente predicando um regime jurídico único
para a prestação de serviços públicos, dotado de prerrogativas publicísticas e
alheio à lógica de mercado. Nos termos do artigo 1°, inciso IV, e caput do 170,
ambos da Constituição, vige entre nós o primado geral da livre iniciativa, de modo
que qualquer restrição ao exercício de atividades econômicas deverá ser
excepcional. Nessa linha, parece-me evidente que a interdição à livre
concorrência só poderá ser admitida quando estiver demonstrada sua absoluta
necessidade para a consecução de finalidades de interesse público.
Dito em outros termos, não há qualquer dispositivo constitucional
ou legal que autorize que determinada atividade seja retirada da livre
concorrência, ainda que se trate uma atividade essencial. Salvo nas restritas
hipóteses de intervenção monopolística, entendo inexistir fundamento jurídico
para sustentar uma diferenciação entre ‘serviços públicos’ e ‘atividades
econômicas em sentido estrito’. Ambas deverão ser abertas às regras de
mercado, mas sofrerão influxos regulatórios distintos, a depender das obrigações

Cf. meu Os Serviços de Interesse Econômico Geral e as Recentes Transformações dos Serviços Públicos, in ALMEIDA,
Fernando Dias Menezes et al. (coords.), Direito Público em Evolução: estudos em homenagem à Professora Odete
Medauar, Belo Horizonte: Fórum, 2013, página 533.
25
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essenciais que lhes forem impostas, principalmente aquelas atinentes à
universalização, à isonomia à continuidade de sua prestação 26.
Conforme

já

expus

em

outra

oportunidade,

tratando

especificamente da incidência de novas atividades disruptivas que estão
atualmente comprovando a improcedência da tese da unicidade de regime:
“[N]ão há fundamento jurídico para existência de um regime jurídico único
para a prestação de serviços públicos, dotado de prerrogativas
publicísticas, alheio à lógica de mercado. De rigor, nesses campos, podese afastar o regime da liberdade de concorrência, mas, para isso, é
necessário que exista uma razão pública apta a justificar tal derrogação,
mais especificamente, que tal restrição seja adequada a salvaguardar a
prestação de serviços essenciais à população (sob as diretrizes dos
deveres de universalização e da continuidade), nas franjas desses
serviços em que essa exclusividade se mostrar essencial à sua viabilidade
econômica. Isto é, se houver risco de supressão de atividades essenciais,
estará justificado o afastamento do regime concorrencial. Porém, mesmo
justificada, essa restrição só poderá existir na medida em que seja
necessária e suficiente à preservação das obrigações sociais que lhe são
subjacentes. Afinal, a limitação à livre iniciativa não pode ser automática
ou presumida.
Tal perspectiva relativiza o entendimento segundo o qual a prestação de
serviços públicos seria necessariamente antípoda à lógica de mercado,
materializada na dicotomia ‘serviços públicos’ e ‘atividades econômicas’.
Em verdade, o que se lê da Constituição é o dever do Estado regular
(artigo 174, caput, da CRFB) nas ‘doses’ adequadas e proporcionais
atividades elegidas, por ele, como de relevância pública, regulação esta
que terá de ser subsidiária, em observância ao primado da liberdade de
iniciativa. Nesse quadrante, a interdição, apriorística, do serviço de
carona remunerada intermediado pela Uber, aceitando-se que o
transporte individual de passageiros tenha caráter essencial (premissa
Sobre o tema ver meu Uber, WhatsApp, Netflix: os novos quadrantes da publicatio e da assimetria regulatória, in Revista de
Direito Público da Economia – RDPE, n° 56, Belo Horizonte: Fórum, out/dez 2016, paginas 83-84.
26
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questionável, considerando as características do serviço prestado pelos
permissionários de táxi), só́ poderia ser admitida se estivesse comprovado
que ela oferece risco de inviabilizar o serviço de táxi.” 27
Portanto, da forma como entendo, não se mostram válidas as
críticas tecidas pela Procuradoria-Geral da República a respeito da natureza
jurídica dos serviços públicos de telecomunicação. Inexiste fundamento
constitucional para sustentar que serviços públicos apenas admitem um regime
jurídico único, ou então que não suportam ambiente concorrencial. Nada há na
Constituição Federal que dê suporte a este entendimento, a não ser a pretensão
de interpretar o direito brasileiro à luz de teorias francesas já em franca
decadência.
Aliás, o próprio setor de serviços públicos de energia elétrica, cujo
PGR busca se afastar de forma a não atrair o precedente do RE 581.947/RO visto
acima, é permeado de assimetrias regulatórias (regimes distintos) e aberto à
concorrência. Como se sabe, as diversas atividades que compõem o serviço –
que outrora eram prestadas sob o regime monopolístico – foram desverticalizadas
em quatro segmentos: (i) geração de energia, que pode ser explorada por
concessionário, produtor independente (PIE) e autoprodutor (respectivamente,
previstos nos arts. 4°, § 5°, I, 11 e 5°, III, todos da Lei n° 9.074/95); (ii)
transmissão, atividade de condução da energia elétrica explorada por
concessionários e autorizatários (arts. 17 e 14 da Lei n° 9.074/95); (iii)
distribuição, atividade de fornecimento de energia aos consumidores, prestada
por concessionários (§ 3° do art. 4° da Lei n° 9.074/95); e (iv) comercialização,
27

Uber, WhatsApp, Netflix: os novos quadrantes da publicatio e da assimetria regulatória, op. cit., página 84.
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atividade exercida por agentes econômicos comercializadores (art. 26, II, da Lei
n° 9.427/96).
Assim, de minha parte, independentemente do regime, todos os
serviços que compõem a cadeia dos serviços de telecomunicação, figuram como
serviços públicos, nos exatos termos da Constituição Federal.
E afirmo isso porque a locução constitucional (CR-88, art. 21) é a
mesma para os serviços de telecomunicações que é para energia elétrica, portos,
aeroportos, ferrovias. Todos são atribuídos à competência da União que deve
organizar sua prestação e prestar, direta ou indiretamente, podendo adotar o
arranjo regulatório que julgar adequado, manejando os regimes de concessão ou
permissão (quando a União quiser que alguém o faça em seu nome, em regime
mais protetivo) ou autorização (quando entender cabível admitir que privados
façam tomando maiores riscos inerentes à atividade econômica). Mas na
essência, todas estas atividades são eleitas pela Constituição como atividades
cuja responsabilidade cabe à União e portanto esta pode e deve assegurar sua
prestação de forma contínua e universalizada (rectius, são serviços públicos
nesta acepção mais hodierna, não agrilhoada na tradição francesa, de todo
incompatível com nosso sistema constitucional de jurisdição una).
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II.3. Serviços públicos de telecomunicações, serviços de interesse coletivo
e exigências de interesse público

Além disso, creio ser ainda importante registrar que todas as
características suscitadas pela Procuradoria-Geral da República com a finalidade
de excluir as telecomunicações do conceito de serviço público francês
(publicatio), em verdade, traduzem uma figura jurídica que se assemelha demais
com uma categoria de serviços devidamente positivada entre nós, que são os
serviços de interesse coletivo.
Nos termos do artigo 62 da LGT, “[q]uanto à abrangência dos interesses
a que atendem, os serviços de telecomunicações classificam-se em serviços de interesse coletivo
e serviços de interesse restrito”. À luz dos artigos 16 e 17 da Resolução n° 73/98 da
Anatel, que aprova o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, os
serviços de interesse coletivo foram definidos da seguinte forma:
“Art. 16. Os serviços de interesse coletivo podem ser prestados
exclusivamente no regime público, exclusivamente no regime privado, ou
concomitantemente nos regimes público e privado.
§ 1º O regime em que serão prestados os serviços de telecomunicações
é definido pelo Poder Executivo, por meio de Decreto, nos termos do art.
18, I, da Lei nº 9.472, de 1997.
§ 2º Quando um serviço for, ao mesmo tempo, explorado nos regimes
público e privado, serão adotadas medidas que impeçam a inviabilidade
econômica de sua prestação no regime público.
§ 3º É vedada, a uma mesma pessoa jurídica, a exploração, de forma
direta ou indireta, de uma mesma modalidade de serviço nos regimes
público e privado, salvo em regiões, localidades ou áreas de prestação do
serviço distintas, conforme definido na regulamentação específica.
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Art. 17. Serviço de telecomunicações de interesse coletivo é aquele cuja
prestação deve ser proporcionada pela prestadora a qualquer interessado
na sua fruição, em condições não discriminatórias, observados os
requisitos da regulamentação.
Parágrafo único. Os serviços de interesse coletivo estarão sujeitos aos
condicionamentos necessários para que sua exploração atenda aos
interesses da coletividade.”
Ou seja, os serviços de telecomunicações de interesse coletivo
admitem prestação em regime publico, privado e em ambos de forma
concomitante. São serviços que admitem competição entre prestadores de
qualquer regime, inclusive de forma intermodal. Tratam-se de serviços que devem
ser ofertados indistintamente a qualquer interessado, sem obrigatoriamente
demandar um ato de delegação formal ao prestador privado. É exatamente este
conceito de serviço de telecomunicações previsto na LGT que pretende o PGR
descaracterizar como serviço público.
E aqui reside a meu ver mais um equívoco interpretativo a respeito
dos serviços prestados em regime privado. É que o fato de não estarem sujeitos
a deveres de universalização (LGT, art. 65, § 1°) não significa que não sejam
prestados sob pautas de interesse público. Aliás, bem compreendida, a previsão
legal significa inexistir dever de o prestador privado conduzir seus negócios com
a finalidade de universalizar as telecomunicações. O que não quer dizer que a
regulação produzida pela Anatel para o setor não seja voltada a essa mesma
universalização, de forma a atender ao interesse público e desenvolver as
telecomunicações brasileiras (LGT, art. 19).
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Prova maior disso é que a efetiva universalização dos serviços de
telecomunicação no Brasil se deu por conta da expansão do serviço móvel,
prestado em regime privado por empresas autorizadas (sem ato formal de
delegação). Como se sabe, é possível afirmar atualmente que a principal utilidade
pública subjacente aos serviços de telecomunicação (comunicação das pessoas)
é acessível à grande maioria da população brasileira 28. Se em 2001 apenas 58,9%
dos domicílios possuía telefone, sendo que desses 51,1% usavam unicamente
telefone fixo e 7,8% telefone celular, em 2017 o percentual de domicílios
atendidos pela telefonia chegou a 94,9%. Destes, 32,1% possuíam apenas
telefone fixo ao passo que os domicílios que se valiam apenas de telefones celular
chegavam a 63,4% 29. Ou seja, embora prestado em regime de maior liberdade
econômica, a regulação introduzida no setor proporcionou que o serviço móvel
28

Segundo os dados do PNAD divulgados pelo IBGE, até 2018, último ano em que este tipo de pesquisa foi realizada pelo
Governo Federal, 94,9% dos domicílios brasileiros possuíam algum tipo de telefone (disponível em:
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Anual/Acesso_Internet
_Televisao_e_Posse_Telefone_Movel_2018/Analise_dos_resultados_TIC_2018.pdf).
29

A evolução dos dados disponibilizados pelo IBGE comprova a afirmação (fontes www.ibge.gov.br e www.teleco.com.br).
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Domicílios com telefone
58,9 %
61,1 %
62 %
65,4 %
71,6 %
74,5 %
77,7 %
82,1 %
84,3 %
87,9 %
89,9 %
91,2 %
92,5 %
93,5 %
93,3 %
94,6 %
94,9 %

Apenas fixo
51,1 %
52,8 %
50,8 %
48,9 %
48,8 %
46,8 %
45,4 %
44,4 %
43,1 %
40,8 %
40,2 %
39,9 %
38,5 %
37,7 %
35,3 %
33,6 %
32,1 %

Apenas celular
7,8 %
8,8 %
11,1 %
16,5 %
23,5 %
27,7 %
31,6 %
37,6 %
41,2 %
47,1 %
49,7 %
51,4 %
54 %
56,3 %
58 %
60,9 %
63,4 %
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produzisse soluções de baixo custo acessíveis à população de baixa renda
(celular pré-pago) 30, garantindo a ampliação da cobertura das telecomunicações
entre nós. E note-se que isso se fez em parte pela concorrência e em parte porque
a União, pela Anatel, impôs ao longo do tempo metas de abrangência e cobertura
para as prestadoras, em regime privado, do serviço móvel, obrigando-as a
oferecer o serviço em municípios ou localidades em que pelo simples influxo do
mercado não haveria oferta. E fez isso justamente por entender que o SMP é
serviço de interesse coletivo, ainda que não pretenda que os prestadores prestem
sob um regime de delegação estrita (concessão), mas em regime de mercado.
O mesmo vale quando olhamos para o serviço de telefonia fixa
comutada (STFC) que é oferecido concomitantemente em regime público
(concessionárias) e privado (autorizatárias). Ora, pela tese da PGR as
concessionárias do STFC poderiam ter direito a um uso não oneroso, mas suas
concorrentes autorizatárias não. Isso levaria a uma assimetria completamente
írrita à livre concorrência, algo impensável à luz do modelo regulatório vigente.
Portanto, também sob este aspecto me parece improcedente a
afirmação da procuradoria-Geral da República. Os serviços de telecomunicação
30

Cf. FARACO, Alexandre Ditzel et al, Universalização das Telecomunicações: uma tarefa inacabada, in
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, nº 2, Belo Horizonte: Fórum, abr/jun 2003, página 35. Segundo estes
autores, “[e]sta modalidade de contratação não exige que o consumidor pague uma assinatura mensal para ter o serviço
disponível. O usuário adquire um pacote de minutos, pagando-os antecipadamente. Isto permite-lhe controlar melhor os seus
gastos, evitando situações de inadimplência, além de utilizar o telefone apenas para receber chamadas, o que não lhe trará
qualquer custo. Um exemplo bastante marcante de difusão do serviço de telefonia móvel celular foi a migração para este de
usuários dos serviços de radio chamada (pagers). Já em 1998, a Associação Brasileira de Radio chamada destacava que só
naquele ano 120 mil usuários teriam trocado os pagers pelos telefones celulares (Cf. Pager Tenta Reagir ao Avanço do Celular.
Gazeta Mercantil, 6 abr. 1999, p. C-3). Outro indicador da ampla difusão deste serviço entre a população mais carente é a
substituição do telefone fixo (ou o suprimento da demanda por este) pelo celular. Segundo pesquisas feitas pela operadora
Telesp Celular, 54% dos clientes pertencentes à classe D não têm telefone fixo em casa. Na classe C, são 23% os que possuem
apenas o celular, e nas classes A/B, o percentual diminui a 5% (Cf. Cresce Substituição do Fixo pelo Celular. Gazeta Mercantil,
16 dez. 2002, p. C-6).” (op. cit., página 35)
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são serviços públicos por expressa determinação constitucional, exatamente
porque sua oferta representa uma competência estatal, um dever de o poder
público garantir a sua disponibilidade à coletividade. E mesmo prestados em
regime privado, ainda assim servem como instrumentos de atendimento ao
interesse público.
Segue dai que a distinção abraçada pela PGR de que a não
onerosidade não poderia colher os serviços de telecom prestados em regime
privado não se sustenta (i) seja no âmbito do modelo regulatório da Lei Geral de
Telecomunicações; (ii) seja diante do fato de que, sendo a LGT constitucional,
como já afirmou o STF, ela não desdiz o que a Constituição disse no artigo 21: o
plexo de atividades contidas nos serviços de telecomunicações são serviço
público, cuja prestação é de competência da União.

III. EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS E A IMPOSSIBILIDADE DE
SE ONERAR DESPROPORCIONALMENTE SERVIÇOS PÚBLICOS DE OUTRO
ENTE DA FEDERAÇÃO

O último grande tópico que me cabe abordar no contexto do
presente texto envolve analisar o exercício das competências federativas em sede
de exploração dos bens públicos que integram seu patrimônio. Como visto, o tema
se coloca relevante na medida em que um dos principais argumentos sustentados
na ADI 6482/DF para justificar a tese da inconstitucionalidade do caput do artigo
12 da Lei n° 13.116/15 se refere a um suposto desrespeito às competências
constitucionais dos estados e municípios de gerir livremente seus bens. Segundo
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afirma a Procuradoria-Geral da República, vedar a possibilidade de cobrança pelo
uso de bens públicos de outros entes violaria a autonomia federativa prevista na
Constituição.

III.1. Exploração econômica de bens públicos e a oneração desproporcional
de serviços públicos titularizados por outros entes da Federação

Inicio o enfrentamento pelo óbvio. Não me parece haver muita
margem para discussão a respeito da existência de limites claros ao exercício da
competência constitucional de explorar economicamente os bens detidos pelos
entes da Federação. Limites estes que envolvem basicamente a inviabilidade de
se invadir a competência de outro ente.
Como tenho defendido há anos, a onerosidade do uso dado a um
bem público pode por vezes impactar o exercício de competências regulatórias
de outros entes. De fato, “[q]uando a atividade corresponder a um serviço público delegado
ao particular, o caráter oneroso do uso pode importar em impacto na política tarifária do serviço,
acarretando até mesmo a invasão de competências regulatórias de outro ente da Federação” 31.
Entretanto, o problema efetivo é colocado em debate na medida
em que se reconhece que se está diante de um conflito em face de duas
competências constitucionais legítimas. De um lado, há a capacidade do ente
titular do bem em explorar economicamente seu patrimônio, cobrando por usos

31

Cf. meu Bens Públicos, op. cit., página 323.
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secundários que não interditem o seu uso primário. De outro está a competência
regulatória do titular dos serviços em estabelecer a sua política tarifária e em
tratar da expansão da infraestrutura que dá suporte à capilaridade do serviço.
Daí a importância em se saber qual das competências deve prevalecer.
De minha parte, creio ser pouco coerente suscitar um mecanismo
de solução genérico, aplicável a qualquer hipótese de uso de bem serviente à
prestação de um serviço público e que garanta respostas uniformes. Entendo que
a prevalência de uma ou outra competência deve se dar pela análise do caso a
caso, muito embora seja possível suscitar alguns critérios de enfrentamento da
questão, conforme já tive a oportunidade de fazer a respeito do dispositivo do
Código de Águas visto acima 32.
Neste contexto, parece-me possível transpor parcialmente esse
debate ao caso presente, de forma a constatar a legitimidade do caput do artigo
12 da Lei n° 13.116/15.

III.1.a. Prevalência do exercício da competência da União em regular os
serviços públicos de telecomunicação: critério da densidade normativa

Um primeiro critério que pode ser utilizado é o da aferição da
densidade normativa das competências contrapostas, não apenas em relação à

Cf. meu Domínio Público Estadual e Serviço Público Federal: aspectos jurídicos sobre o uso de bens estaduais para
instalações de energia elétrica, in Revista de Direito Público da Economia– RDPE, n° 17, Belo Horizonte: Fórum, jan/mar
2007, páginas 96 e seguintes.
32
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especificidade e posição hierárquica de ambas, mas pela finalidade por elas
perseguida.
No tocante à finalidade, tenho que a regra contida no caput do
artigo 12 da Lei n° 13.116/15 busca efetivar a diretriz da modicidade tarifária dos
serviços de telecomunicações. Evitar custos com acesso a infraestruturas básicas
serve para baratear os serviços, o que reflete em tarifas e preços menores, mais
acessíveis à população. Tarifas e preços módicos refletem a própria essência de
uma atividade considerada fundamental à coletividade ao ponto de ser elencada
como serviço público pela própria Constituição. Já do lado dos entes titulares dos
bens, como se viu acima, buscar a máxima rentabilidade possível do patrimônio
estatal representa uma decorrência da própria funcionalização da propriedade
pública. E em se tratando de bens ou instalações exploradas por concessão ou
outra forma de delegação, o tema da modicidade tarifária também se coloca.
Inclusive, este foi o argumento principal do Governo do Estado de São Paulo para
compor a lide da ADI 6482 na condição de amicus curiae.
Contrapostos estas competências e conjuntos normativos pelo
prisma da economicidade, parece-me muito mais densa a diretriz consagrada na
Lei n° 13.116/15. Isso porque, como tentei deixar claro acima, explorar
economicamente o patrimônio de um ente federado não pode ser encarado como
um fim em si mesmo. Não se trata de o ente agir como especulador de seus
próprios bens com a finalidade de arrecadar valores a qualquer custo. Normas
legais podem obviamente instituir usos gratuitos, notadamente se vinculados à
prestação de outros serviços públicos. A ideia de funcionalização da propriedade
pública, como conceito aberto, envolve fundamentalmente o respeito ao direito
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positivo. Soaria absurdo contrapor o princípio da função social da propriedade
pública para declarar inconstitucional uma norma legal que garante uma
gratuidade em face da modicidade de um serviço público federal.
Aqui vale ainda mencionar a alegação do Governo de SP nos
autos, no sentido de que a cobrança pelo uso das faixas de domínio das estradas
de sua titularidade, concedidas à iniciativa privada, poderiam gerar recursos a
serem revertidos em benefício da modicidade da tarifa de pedágio dos usuários
das rodovias. A meu ver, tal alegação encontra dois óbices.
Primeiro, mostra-se absolutamente genérica e ilógica. Conforme
decidido pelo Supremo no AI 739.243/SP de relatoria do Ministro Dias Tofolli, cujo
voto citava um parecer elaborado pela Professora Maria Sylvia Zanella de Pietro,
“não seria razoável, por contrariar o intuito do legislador, permitir que, para favorecer a modicidade
das tarifas de rodovias, fossem elevadas as tarifas de água, luz, gás e telefone” 33. Em segundo
lugar, a afirmação contraria até mesmo os próprios fatos. Veja-se, por exemplo,
a Concorrência Internacional n° 01/2019 da ARTESP, que tinha por objeto a
concessão da exploração do sistema rodoviário Piracicaba-Panorama e que
restou vencida em maio de 2020 pelo Consórcio Infraestrutura Brasil. Nos termos
do item 11.3 da minuta do contrato que integra o edital, toda receita acessória
obtida pela concessionária, inclusive e especialmente pelo uso da faixa de
domínio (item 11.2, iii), reverterá ao valor de outorga variável a ser pago ao
Estado de São Paulo e aos percentuais devidos à ARTESP. Ou seja, a
onerosidade do uso dos bens estaduais neste caso não reverte à modicidade da

33

AI 739.243/SP, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe de 22.08.2011.
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tarifa do pedágio, mas sim gera receitas genéricas ao poder concedente, em
detrimento dos usuários dos serviços de telecomunicação.

III.1.b. Prevalência do exercício da competência da União em regular os
serviços públicos

de telecomunicação:

critério

da

abrangência

das

competências regulatórias

Um segundo critério cabível no presente caso seria o da
abrangência das competências regulatórias, tema este intimamente relacionado
ao princípio federativo, tão reclamado pela Procuradoria-Geral da República.
Este critério encontra fundamento constitucional na própria
distribuição de competências materiais quando comete a cada ente (União,
estados e municípios) a titularidade de serviços públicos a partir do âmbito de
abrangência da prestação da utilidade. Isso é muito visível na repartição de
competências sobre o transporte rodoviário de passageiros 34. Não se trata de
afirmar que um serviço público seria mais importante que outro. Cuida-se apenas
de perquirir a abrangência dos interesses regulados em um e outro (se estes
interesses se cingem aos usuários de um só estado ou que a eles se igualem, ou
se a regulação desta atividade produz efeitos diretos fora do âmbito estadual).

Como se sabe, o transporte interestadual e internacional é de competência da União Federal (cf. art. 21, XII, ‘e’), o
intermunicipal cabe aos estados (cf. art. 25, § 2º), sendo que o transporte de passageiros intramunicipal é de competência dos
municípios (cf. art., 30, V).
34

45

Conforme afirmei anteriormente, o enquadramento da abrangência
das competências regulatórias deflui do próprio princípio federativo. A atribuição
à União das competências materiais exclusivas para regular serviços públicos que
tenham abrangência nacional (ou pelo menos transestadual) se presta justamente
a evitar que o exercício do poder por um estado membro produza efeitos em
cidadãos de outro estado. O mesmo vale, vis a vis, para os municípios em relação
aos estados.
Pois o caso presente é ilustrativo disso. A cobrança pelo uso de
bens públicos de estados e municípios certamente traz reflexos na tarifa e demais
custos dos serviços de telecomunicação consumidos pela coletividade de todo o
país. A eventual exorbitância no preço cobrando por um ente federado poderia,
neste caso, impactar os administrados dos demais.
E é justamente pela mesma razão que a Constituição cometeu as
competências mais abrangentes para a União, de forma que, contrapostas com
as dos outros entes, a indicação da abrangência dos interesses envolvidos
predicará qual conjunto de normas deve prevalecer. A regulamentação do setor
de telecomunicações em minha opinião, prevalece no caso concreto não por ser
federal, mas por ser mais abrangente. Se assim não fosse, a prescrição constante
de normas exclusivamente estaduais (no caso, a precificação pelo uso de bens
titularizados por cada estado membro) estaria a produzir efeitos não só sobre
serviços públicos de titularidade da União, mas sobre os interesses dos outros
estados membros e municípios, o que não se coaduna com o regime constitucional
vigente.
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Assim, também pelo critério da abrangência dos interesses
envolvidos, tenho comigo que as competências federais no caso concreto devem
claramente prevalecer. O que significa inexistir os óbices constitucionais
suscitados pelo PRG sobre o caput do artigo 12 da Lei n° 13.116/15. Ou seja,
não há fundamento na CF para suscitar a inconstitucionalidade do referido
dispositivo.

III.1.c. Prevalência do exercício da competência da União em regular os
serviços públicos de telecomunicação: critério da proporcionalidade

Um terceiro e último critério que me parece relevante no presente
caso envolve a noção de proporcionalidade.
A proporcionalidade figura como um valor inerente à ordem
jurídica, na medida em que integra a própria noção de devido processo legal
substantivo (CF, art. 5°, LIV) 35. Atua, a meu ver, como uma medida de limitação
geral a qualquer intervenção estatal, justamente porque a restrição havida pelo
exercício do poder não pode ser superior ao quantum necessário para atingir a
finalidade justificadora da restrição 36. Como critério de compatibilização de
competências estatais, entendo que a proporcionalidade serve para atestar a
legitimidade do exercício de uma competência em detrimento da outra. No caso,
estamos tratando do exercício de uma competência constitucional da União
35

Conforme já decidiu o STF na ADI MC 1158/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 26.05.1995.

Cf. meu Limites à Abrangência e à Intensidade da Regulação Estatal, in Revista de Direito Público da Economia – RDPE,
n° 1, Belo Horizonte: Fórum, já./mar 2003, página 85.
36
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(legislar sobre telecomunicações – art. 22, IV) em face das competências dos
demais entes da Federação de gerir os bens integrantes de seu patrimônio.
Do ponto de vista prático, restou bastante difundida entre nós o
enfoque da proporcionalidade sob o viés de seus três elementos, vale dizer, a
adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Somente em
se tratando de conduta adequada, necessária e proporcional em sentido estrito é
que se pode falar na sua legitimidade. Todos estes elementos me parecem
claramente cumpridos em relação ao artigo 12 da Lei n° 13.116/15.
Em primeiro lugar, o dispositivo legal se mostra apto a atingir a
finalidade pretendida, que é, como visto acima, a garantia da modicidade tarifária
em relação aos serviços de telecomunicações. Parece-me caro que determinar a
não onerosidade do direito de passagem de infraestruturas de telecomunicações
resulta, efetivamente, no barateamento de toda operação, que deve refletir no
custo dos serviços à coletividade. Trata-se, portanto, de medida que atende ao
critério da adequação.
Em segundo lugar, o comando consagrado no artigo 12 se mostrou
necessário, isto é, mostrou-se como o menos restritivo em relação aos direitos
dos demais entes da Federação. Note-se aqui que, em que pese o caput do
dispositivo determinar a não onerosidade pelo uso de passagem, seu § 1° excluiu
dessa regra “os custos necessários à instalação, à operação, à manutenção e à remoção da
infraestrutura e dos equipamentos, que deverão ser arcados pela entidade interessada, e não afeta
obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano efetivo ou de restrição de uso
significativa”. Quer dizer, ao lado da gratuidade pelo uso de passagem, garantiu-se
a onerosidade das instalações e eventuais indenizações por dano efetivo ou
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restrição significativa de uso dos bens. Parece-me, assim, que a disciplina legal
consagrou uma finalidade (redução dos custos na implantação de infraestrutura
de telecomunicação) da forma menos onerosa possível (excluindo da gratuidade
os custos excepcionais). Entendo atendido requisito da necessidade.
Por fim, em terceiro lugar, tem-se o exame da proporcionalidade
em sentido estrito, que demanda que a finalidade pública buscada pela medida
seja suficientemente valorosa a ponto de justificar a restrição imposta. No caso,
entendo que a consagração da política regulatória e tarifária da União, associada
à crescente busca pela ampliação do acesso e pela redução dos custos dos
serviços de telecomunicação, mostram-se juridicamente mais relevantes que a
restrição ao uso remunerado dos bens detidos pelos demais entes da Federação.
Segundo se extrai da justificativa do projeto que desaguou na Lei n° 13.116/15
(PL n° 293/12), havia, como ainda há, uma demanda bastante relevante pela
ampliação da infraestrutura dos serviços de telecomunicação, necessária para
dar conta do constante crescimento de usuários e de utilidades. Entretanto, havia
à época mais de 250 leis estaduais e municipais restringindo de alguma forma a
instalação de torres e antenas, cada uma com uma exigência distinta. Conforme
detalhado no PL:
“Exige-se, por exemplo, um distanciamento mínimo entre as antenas e
outras edificações, sob a justificativa de proteger as pessoas contra a
exposição a campos eletromagnéticos, ignorando a vigência de lei federal
(Lei n° 11.934, de 5 de maio de 2009) que já estabelece critérios objetivos
e internacionalmente aceitos para se controlar a exposição humana a
irradiações provenientes dos serviços de telecomunicações e energia.
Em outras situações, municípios têm exigido a apresentação de Estudo
de Impacto Ambiental (EIA) para autorizar a instalação de novas antenas
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do serviço móvel, a despeito de o órgão competente para estabelecer
normas para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras – o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), nos
termos do art. 8° da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 – nunca ter
incluído serviços de radiocomunicação entre tais atividades.”
E essa mesma disparidade de tratamentos impactava também a
política de direito de passagem para a instalação das torres. Cada ente federativo
adotava uma postura a respeito do tema, cobrando valores aleatórios pelo uso
destes bens. Tal fato causava logicamente impactos na política tarifária adotada
pela União para o setor, o que fragilizava a competência federal para dispor de
forma absoluta a respeito das telecomunicações 37.
Assim, parece-me claro que os benefícios da disciplina contida no
caput do artigo 12 da Lei n° 13.116/15 se mostram juridicamente mais relevantes
que as restrições impostas aos demais entes da federação em relação à livre
gestão de seu patrimônio. O dispositivo, portanto, atende ao requisito da
proporcionalidade em sentido estrito.
Deste modo, também pelo critério da proporcionalidade entendo
como legítimo o exercício da competência constitucional da União para disciplinar
a instalação de infraestrutura de telecomunicações no país, garantindo a sua
gratuidade.

37

Cf. ADI 6199 MC/PE, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 03.12.2019.
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III.2. Serviços públicos e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

Sob outra perspectiva, parece-me ainda importante demonstrar
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a prevalência
das competências constitucionais relativas aos serviços públicos em caso de
conflito com competências de outros entes da Federação, notadamente
relacionadas a bens ou ao patrimônio público. Quer dizer, a competência
constitucional que envolve a titularidade de um serviço público delineado pela
Constituição acaba norteando a interpretação do impasse, de forma a atrair e
condicionar as demais competências envolvidas.
Tome-se como exemplo a ADPF 316/DF proposta pela União
Federal, que discute a constitucionalidade de lei complementar do Município de
Santos que disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área insular
do Porto de Santos. Referida norma proibiu a movimentação de cargas a granel
sólido na margem direita do Porto, considerando ainda desconforme usos
regularmente licenciados antes da sua vigência. A lei ainda condicionou a
concessão de licença para a ampliação de edificações destinadas às operações
com granéis sólidos à prévia autorização da autoridade municipal.
Pois a União ingressou com a ADPF reclamando de afronta à
competência federal para regular o serviço portuário, notadamente pelo
descumprimento dos preceitos fundamentais contidos nos artigos 1°, caput; 18,
caput; 21, XII, ‘f’; 22, X; e 60, § 4°, I, da Constituição Federal.
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A liminar suspendendo a eficácia do dispositivo foi deferida pelo
Presidente da Corte à época, Ministro Ricardo Lewandowski, e referendada pelo
Plenário do STF. Em seus fundamentos resta clara a prevalência da competência
federal em regular os serviços portuários em face da competência municipal de
ordenar o uso do solo. E isto sob uma perspectiva de abrangência de densidade
normativa e regulatória, tal como afirmei acima. Eis seus termos:
“[A] Lei Complementar 813, de 29/11/2013, do município de Santos/SP, a
pretexto de alterar dispositivos da Lei Complementar municipal 730/2011,
que disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área
insular do referido ente federativo, terminou por invadir competência
privativa da União para legislar sobre o regime dos portos, estabelecendo
a disciplina acerca de sua exploração, administração, bem como das
operações e instalações portuárias, nos termos do art. 21, X, da
Constituição Federal.
A mencionada legislação municipal, em linhas gerais, excluiu,
expressamente, da categoria de uso referente às atividades portuárias e
retroportuárias as instalações destinadas ao comercio e/ou armazenagem
de granéis sólidos.
Os graneis são cargas que necessitam ser individualizadas, subdividindose em graneis sólidos e graneis líquidos. São graneis sólidos: os minérios
de ferro, manganês, bauxita, carvão, sal, trigo, soja, fertilizantes, etc.
Como se nota, portanto, a definição se determinada carga vai ou não ser
escoada em um determinado porto parece-me ser matéria muito mais
afeta à competência legislativa da União estabelecida no citado art. 21 do
Texto Constitucional.
Isso porque essa disciplina vai interferir de um modo geral no escoamento
da produção nacional, podendo interferir de forma direta na balança
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comercial e na economia nacionais. Presente, desta forma, a
plausibilidade do pedido.” 38
Já no julgamento que referendou liminar, assim se manifestou o
Relator Min. Marco Aurélio:
“Revela-se, a mais não poder, restrição, pelo Município, à atividade
portuária consideradas as operações com granéis sólidos, o que apenas
poderia ocorrer por previsão do legislador federal ante a interpretação
sistemática dos artigos 21, inciso XII, alínea ‘f’, e 22, inciso X, da Carta de
1988. Trata-se de serviço cuja exploração, direta ou mediante
autorização, concessão ou permissão, cabe à União, também titular da
competência normativa atinente à matéria. A inobservância ou limitação
à repartição constitucional de competências legislativas e materiais
implica flagrante desprezo à autonomia política e funcional das entidades
federativas.”
Ou seja, à luz desse julgamento, para o Supremo, em havendo
confronto de competências constitucionais, prevalece a que envolve a titularidade
do serviço e a mais abrangente.
Outro precedente bastante relevante ao caso aqui analisado
envolve a ADI 6199 MC/PE proposta pela Associação Nacional das Operadoras
Celulares – ACEL, em que se analisava a constitucionalidade de lei do Estado de
Pernambuco que dispunha sobre a proteção do consumidor pernambucano em
relação a eventuais práticas abusivas das empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações. Nesse contexto, a norma em questão proibiu a oferta e a
comercialização “de serviços de valor adicionado, digitais, complementares, suplementares

38

ADPF 316 MC-Ref/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 01.12.2014.
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ou qualquer outro, independentemente de sua denominação, de forma onerosa ao consumidor,
quando agregados a planos de serviços de telecomunicações”. Em 03.12.2019 o Ministro
Relator Celso de Mello deferiu a medida cautelar suspendendo a eficácia da lei.
Usou, como razão de decidir, os seguintes argumentos:
“– A competência da União Federal no domínio temático das
telecomunicações reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XI e XII,
‘a’, e art. 22, VI).
– Os diversos serviços e aplicações que complementam o uso e acrescem
utilidades aos serviços tradicionais de telecomunicações – como os
serviços de valor adicionado (provisão de acesso à ‘Internet’,
telemensagens, antivírus, aplicativos virtuais de entretenimento,
educação, segurança, etc), os serviços digitais (caixa postal, identificador
de chamadas, conferência, ‘siga-me’, etc.) e os serviços ‘over the top’
(WhatsApp, Uber, Skype, etc.) –, além de compartilharem as mesmas
infraestruturas físicas de suporte, fazem parte de um complexo processo
de convergência entre tecnologias que interagem, reciprocamente, no
ecossistema das telecomunicações, exigindo tratamento normativo
harmônico e coerente a ser definido em âmbito nacional.
– A edição de legislação local, de caráter fragmentário, impondo às
operadoras de serviços de telecomunicações e às empresas fornecedoras
de serviços de valor adicionado ou agregado – cuja área de atuação
estende-se por todo o território brasileiro – obrigações heterogêneas,
apoiadas em visões de mundo de caráter antagônico, destinadas a
atender ambições políticas de índole meramente regional em detrimento
da promoção e do desenvolvimento dos interesses de caráter nacional,
mostra-se em desacordo com a necessidade de promover e de preservar
a segurança jurídica e a eficiência indispensáveis ao desenvolvimento das
telecomunicações, proporcionadas pela adoção de um regime jurídico
coerente, uniforme, estruturado e operacional, cuja organização, em
conformidade com o que estabelece o texto constitucional, incumbe, com
absoluta privatividade, à União Federal (CF, art. 21, XI e XII, ‘a’, c/c o art.
22, IV).
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– A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido
a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estadosmembros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar
em matéria de ‘consumo’ (CF, art. 24, V) ou de ‘responsabilidade por dano
(…) ao consumidor’ (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas
às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, dispondo
sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando,
em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em
tema de ‘telecomunicações e radiodifusão’ (CF, art. 22, IV) e intervindo,
indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder
concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos.” 39
Ou seja, novamente aqui o Supremo reconhece que o confronto de
competências entre diferentes entes da Federação se resolve pela primazia do
serviço público. É dizer, a competência para prestar um serviço atrai o debate e
se sobrepõe em face de outras competências materiais.
Outro exemplo deste raciocínio pode ser extraído das recentes
ADIs 2.902/SP e 3.110/SP, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n°
10.995/01 do Estado de São Paulo. Referida norma tratava da instalação de
antenas transmissoras de telefonia celular no Estado, estabelecendo, entre
outras questões, parâmetros obrigatórios aos prestadores relativos à densidade
de potência total da radiação e a limites territoriais de instalação do ponto de
emissão e da base da antena. Tanto o PGR (ADI 3.110) quanto a TELCOMP –
Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações
Competitivas (ADI 2.902) se insurgiram em face da Lei sob a alegação de

39

ADI 6199 MC/PE, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 03.12.2019.
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usurpação

da

competência

federal

para

disciplinar

os

serviços

de

telecomunicações.
A recente decisão proferida pelo Supremo, de relatoria do Ministro
Edson Fachin, deixou claro que o exercício da competência concorrente dos
estados-membros para legislar sobre saúde pública não pode impactar a
competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Já sob o
enfoque exclusivo da saúde em si, a decisão reconheceu que a Lei Federal n°
11.934/09 já havia fixado limites proporcionalmente adequados à exposição
humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, o que, em um cenário
de subsidiariedade no exercício das competências constitucionais concorrentes,
limitava a atuação do Governo de SP. Daí a configuração da interferência do
Estado de São Paulo na competência privativa da União sobre telecom. Eis a
ementa dos julgados:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL
10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS
TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DA
UNIÃO
PARA
LEGISLAR
SOBRE
TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA
COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL
QUE
CLARAMENTE
REGULAMENTA
A
MATÉRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.
1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre
norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher
interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores
para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).
2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que
visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente
indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua
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aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes
menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no
âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV
CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a
definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas
transmissoras.
4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente
adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos. Precedente.
5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos
assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus
respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente
afastada por norma federal expressa (clear statement rule).
6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a
pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de
antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de
competência privativa da União.
7. Ação direta julgada procedente.” 40
Uma vez mais, portanto, reconheceu o Supremo a prevalência da
competência atrelada aos serviços públicos. E aqui vale notar que o fato de se
estar diante de serviços prestados em regime privado (telefonia móvel) se
mostrou absolutamente irrelevante para reconhecer a invasão à competência da
União. Isso demonstra que toda a digressão feita pelo PGR no presente caso para
afastar o entendimento consagrado pela Corte no RE 581.947/RO é, em verdade,
desnecessária.

Prestado

em

regime

público

ou

privado,

o

tema

das

telecomunicações envolve competência exclusiva da União, que deve prevalecer
em caso de confronto com competências e interesses de outros entes da
40

ADIs 2.902/SP e 3.110/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10.06.2020.
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federação. Ora, se a prevalência no caso das ADIs 2.902/SP e 3.110/SP, foi
afirmada mesmo para fazer prevalecer a competência da União sobre
competências dos outros entes em matéria de saúde pública (tema que o STF tem
cuidado de preservar), mais ainda deve ser este entendimento no caso objeto
deste parecer em que se discute a competência da União para assegurar a
prestação dos serviços de telecomunicações vis a vis a competência dos outros
entes para arrecadas com o uso secundário dos bens de sua titularidade afetados
ao serviço público da União.
Por fim, ainda nessa linha, entendo ser relevante mencionar a
ADPF 46/DF, que discutiu o monopólio da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT. Como se sabe, tratou-se de um julgamento paradigmático do
Supremo a respeito da existência e da amplitude do monopólio estatal em face
da atividade de entrega de correspondências, conforme previsto no inciso X do
artigo 21 da Constituição Federal. Embora eu não concorde com o mérito em si
da decisão, parece-me claro neste ponto que a Corte, de forma unânime,
interpretou a discussão a partir da competência da União para prestar e regular
os serviços postais. Somente aí é que se buscou limitar quais bens e quais
atividades estariam envolvidas nesta titularidade. É dizer, a natureza jurídica e a
abrangência da competência constitucional de garantir a oferta dos serviços
postais restaram inicialmente delimitadas e titularizadas na figura da União
Federal, para somente então se definir quais bens manuseados pelos Correios
integrariam seu conteúdo.
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É possível, portanto, enxergar neste caso também uma clara
diretriz da Corte no sentido de que a natureza do serviço público delimita a
análise jurídica da discussão.
Trazendo essas diretrizes para o caso presente, parece-me
evidente que a discussão aqui travada não é sobre o suposto direito de
propriedade dos estados membros e municípios. Cuida-se aqui do exercício da
competência normativa da União em relação ao uso e compartilhamento de bens
fundamentais à prestação dos serviços de telecomunicação. A ADI 6.482/DF trata
da tentativa da PGR de limitar essa competência, tentando legitimar medidas e
interesses locais que possam impactar a política de custos de um serviço público
federal. E pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa
competência no campo das telecomunicações é exauriente, não admitindo
interferências externas.
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CONCLUSÃO E RESPOSTA AOS QUESITOS

Vistos todos estes pontos, creio ser possível concluir com
tranquilidade pela absoluta improcedência da tese de inconstitucionalidade do
caput do artigo 12 da Lei n° 13.116/15. Não há, a meu ver, qualquer
incompatibilidade do dispositivo com a autonomia federativa resguardada pela
Constituição, eis que a Lei resulta de exercício legítimo da competência normativa
da União Federal em matéria de telecomunicações. Tampouco me parece
procedente a tese que pretende afastar os serviços de telecom do conceito de
serviço público com a finalidade de se desviar do entendimento sedimentado pelo
Supremo no RE 581.947/RO. Inexiste fundamento constitucional para a publicatio
pretendida pelo PGR.
Não

obstante,

respondo,

pois,

da

seguinte

maneira

os

questionamentos que me foram dirigidos:
1)

É correto o entendimento de que o uso dos bens públicos deve ser
sempre oneroso? Há possibilidade jurídica de se instituir um uso
gratuito?

Resposta: Não. A diretriz da funcionalização da propriedade pública impõe ao
poder público o dever de dar, sempre que possível, todas as utilidades
admissíveis aos bens integrantes do patrimônio estatal. Garante também que o
poder público, sempre que possível, obtenha receitas decorrente do uso destes
bens. A onerosidade no uso dos bens públicos representa, portanto, uma diretriz
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a ser observada pelos órgãos estatais, mas que obviamente admite exceções. Um
exemplo se dá exatamente quando a Constituição ou a lei instituiu um uso gratuito
de um bem que serve à prestação de um serviço público. Neste caso, protege-se
a fruição e a política tarifária do serviço em detrimento da exploração econômica
do bem. Trata-se de um caso clássico de uso de bem público não oneroso. O
entendimento em sentido contrário, como parece ser o da ADI, importaria em dar
ao bem público uma imunidade à afetação não onerosa a serviço público que não
socorre aos bens privados, que sempre podem ser onerados com a servidão
administrativa. Um despautério portanto.
2)

É correta a afirmação feita pela Procuradoria-Geral da República
de que os serviços de telecomunicação não integram o conceito
de serviços públicos? O fato de haver serviços competitivos
prestados por autorizatários em regime privado impacta de alguma
forma nas responsabilidades estatais prevista na Constituição
Federal?

Resposta: Não. Inexiste qualquer dispositivo na Constituição Federal que dê
sustentação a essa apartação absoluta de regimes jurídicos, notadamente
predicando um regime jurídico único para a prestação de serviços públicos,
dotado de prerrogativas publicísticas e alheio à lógica de mercado. A ideia de
publicatio surgiu no contexto específico do direito administrativo francês e não
possui paralelo no direito brasileiro. Trata-se de uma teoria que foi absorvida de
forma acrítica pela doutrina nacional, mas que não reflete a disciplina do texto
constitucional. Em se tratando de serviços públicos, a Constituição é bastante
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clara a apenas arrolar atividades econômicas tidas como essenciais à
coletividade, criando competências/responsabilidades estatais em relação à sua
oferta, prestação, fiscalização e regulação. Esta é a única diretriz que, a meu ver,
pode-se extrair do contexto constitucional brasileiro a respeito dos serviços
públicos.
Deste modo, entendo que os serviços de telecomunicações, independentemente
do regime jurídico em que são prestados (público ou privado) ou de estarem ou
não em ambiente competitivo, tratam-se de efetivos serviços públicos. É
exatamente dessa forma que estabelece o inciso XI do artigo 21 da Constituição
Federal.

3)

O caput do artigo 12 da Lei n° 13.116/15 afronta algum dispositivo
constitucional? É procedente a afirmação da PRG de que o
dispositivo violaria a autonomia federativa?

Resposta: Não, em hipótese alguma. O dispositivo questionado reflete, a meu
ver, o exercício legítimo da competência da União para disciplinar os serviços de
telecomunicações. Dispor sobre os meios e formas de compartilhamento de
infraestruturas atreladas aos serviços nada mais é do que legislar sobre
telecomunicações, uma vez que impacta na política tarifária e de custos, na
qualidade e na abrangência dos serviços em território nacional. E como já decidiu
o Supremo a respeito do inciso XI e da alínea ‘a’ do inciso XII do artigo 21, bem
como do inciso VI do artigo 22, todos da Constituição Federal, “[a] competência da
União Federal no domínio temático das telecomunicações reveste-se de caráter exauriente”.
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De outro lado, parece-me claramente infundada a crítica sobre a autonomia
federativa. A competência dos entes da Federação para explorar economicamente
seu patrimônio não pode implicar na oneração desproporcional de serviços
públicos titularizados por outro ente. No caso concreto, face ao conflito das
normas em disputa, entendo que deve prevalecer a competência da União para
disciplinar

sobre

os

custos

de

implantação

das

infraestruturas

de

telecomunicação, seja pelo critério da densidade normativa, da abrangência das
competências regulatórias ou então à luz do vetor da proporcionalidade. Em
qualquer caso entendo que a Constituição Federal respalda a prevalência dos
serviços de telecomunicação em face da possibilidade de cobrança pelo direito
de passagem em vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso
comum.

É como me parece.

São Paulo, 16 de agosto de 2020.

Floriano de Azevedo Marques Neto
Professor Titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP
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