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IÀk IMIPCSSIB]IRJ[W%EI€ DE SUA COMERCIAL

Em um País onde a legislação -
cundária é editada em profusão, em nome
do Estado de Direito desconhecido quer no
plano teórico quer no plano prático, ou
seja, se dele pouco se sabe menos dele se
adota, nada há estranhar que distorções
clamorosas sejam concebidas na órbita do
direito público núcleo e fundamento dos
atos administrativos que corporificam a
legislação a que se fêz referência.

Tome-se como exemplo o serviço p6
blico de telefonia consagrado mercê do in
ciso I 'XV II do art. 82 da Constituição Fede
ral, ao privilégio exclusivo da União.

Alguns notáveis têm confundido sua
feição publicística especial com monopó-
lio, amoldável apenas às atividades econô
micas na dicção, constitucional.

A confusão acrítica dos dois con-
ceitos dá ensanchas a deturpações que na

* Chefe da Assessoria Jurídica da TELEMIG, Mes-
trando em Direito Administrativo.
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órbita metodológica fazem aluir as vigas
mestras em que se esforça o crdenamento
jurídico que dá estrutura ao sistema.

O serviço público de telefonia
por qualquer dos ângulos que seja obser-
vado denota submissão ao regime de di-
reito público. O que se pretende encare
cer é que visto à moda de JEZE ou na óti
ca de DUGUIT, indagando-se a intenção do
governante ou a realidade social, por
qualquer dos caminhos é forçoso reconhe-
cer sua submissão à disciplina derrogado
ra do direito comum, circunscrita a res-
trições especialíssimas e prerrogativas
de império.

E, na esteira de pensamento do
indispensável CELSO ANTÔNIO de nada adian
ta apelidar tal ou qual serviço de públi
co e não precatá-lo a princípios que lhe
descrevam lógica e conceptualmente o re-
gime jur-idico a que se deve submeter.

Estas breves considerações se a-
propositam na medida em que se pretende
ferir como tema o livre comércio de um
serviço público, simplificadamente conhe
cido como "compra e venda de telefone",
e dele extrair como conclusão indisputá-
vel que a base desse comércio tem sido a
edição ordinária calcada em fatos econô-
micos que arrostam os fatos jurídicos.

Após reflexões acerca do proble-
ma, concluiu-se que o valor econômico a-
tribuível ao direito de assinatura do te
lefone tem fulcro no regulamento do ser-
viço, que faculta ao assinante competên-



cia para transferi-Ia ao nuto próprio.

Ora, o serviço público, seja ele
qual for, mas e principalmente o de tele
fonia nas circunstâncias do País, repre-
senta comodidade material fruível peioad
ministrado, posta à sua disposição pelo
Estado, por sua atividade imediata, nos
limites da necessidade do público usuá-
rio. Cessada a necessidade, desaparece o
fundamento de fruição, subsistindo ao Es
tado o dever-poder de, segundo critério
isonômicos, ofertá-lo a quem dele neces-
site e preencha condições pré-estabeleci
das.

Ao conferir ao assinante compe-
tência para dispor do direito que lhe
foi cedido nesses moldes, abre mão o Es-
tado da prerrogativa, do atributo justi-
ficador do engolfamento pelo regime pecu
liar de direito público. Abre mão de in-
terpretar o interesse público e relega o
princípio da isonomia.

Não é legítimo que alguém desis-
ta, por qualquer razão, da vaga concedi-
da ao filho em instituição de ensino pú-
blico e substitua o critério impessoal
da administração pelo seu irmão, median-
te remuneração.

O contrato de assinatura, contra
to de direito público, com as ressalvas,
embora, de CELSO ANTONIO, resume parcela
do próprio contrato de concessão. E, na
substância, contrato de direito adminis-
trativo, obediente às características da
tipologia disciplinar própria de uma uni
dade outológica de princípios e sub-prin
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cipios que lhe delineiam o perfil.

Nesta indispensável unicidade in
clui-se a existência de cláusulas exorbi
tantes ou derrogadoras do direito comum,
impróprias ou indadaptáveis aos vínculos
travados em horizontalidade de manifesta
ção volitiva. São as chamadas cláusulas
regulamentares, cambiantes ao sabor do
Concedente na razão direta do interesse
público que lhes está a afetar.

A livre disponibilidade do direi
to de assinatura implica desconforto ao
manejo do interesse coletivo que lhe é
intrínseco, fazendo nascer distorções in
compatíveis com seu integral recato.

No plano prático, a adaptação
mal arranjada transfere solertemente a
solução do problema para a órbita econô-
mica, acolhendo critérios próprios desta
ciência, regida essencialmente por fenô-
menos de ordem mercadológica, refrangen-
tes ao dilema social, ao contrário, com
padecentes com a mera capacidade econômi
ca.

Ora, a utilidade pública e o in-
teresse social gravitam em estágio diver
so e inconciliável.

Deseja-se remarcar que a valora
ção econômica não se presta a oferecer
critério isonômico para distribuição de
um serviço público. A ordem de grandeza
a ser considerada primacialmente é a da
necessidade, base, aliás, única, justifi
cadora da titulação pública atribuída ao
serviço pelo querer constituinte.
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Já se disse, mas não custa repe-
tir, que serviço público não se confunde
com atividade econômica.

Com efeito, quando o administra-
dor público faculta ao assinante o direi
to de designar a quem será prestado o ser
viço por sua desistência, em país onde
os recursos públicos são notoriamente es
cassos, consente que, além da necessida-
de individual e contra a satisfação da
necessidade pública, prevaleça a cupidez
agravada pelo fato de esta estar esteada
na deficiência do Estado. Quer dizer: lu
cra-se com a indigência estatal além d
torná-la mais gravosa. Transforma-se o
serviço público em fonte de lucro dos a-
çambarcadores enquanto o destinatário do
serviço padece sua falta.

Já é tempo de reabilitar valores,
de resgatar princípios estiolados em pe-
ríodos de oclusão do Direito, restabele-
cendo verdades sem as quais os princípios
de Justiça convertem-se em instrumento
dos poderosos.

CONCLUSÃO

1- Por sua natureza o serviço pú
blico de telefonia é intransferível;

2- O comércio da assinatura desa
cata o interesse social;

3- O critério de distribuição do
serviço público há de ter em mira a ne-
cessidade.

Julho de 1986
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