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  RELATÓRIO 
 
 Vem a esta Advocacia-Geral do Estado pedido de exame e emissão de 
parecer a respeito de nuance jurídica envolvendo o Fundo de Universalização 
do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais – Fundomic para 
a execução do Programa Minas Comunica. 
 
2. É que, após debates internos, surgiu questionamento sobre ser ou não 
possível que o Estado de Minas Gerais possa, juridicamente, fomentar as 
empresas que estejam autorizadas pela União Federal a atuarem na prestação 
do Serviço Móvel Pessoal – SMP. 
 
3. Isto porque se considerar como prevalecentes nesta relação jurídica 
entre o Poder Público e a empresa o regime de direito público e uma relação 
contratual sob as vestes de concessão ou permissão, a princípio, não haveria 
espaço para o exercício do fomento público, uma vez que a prestadora do 
referido SMP já, por força legal e contratual, estaria compelida ao 
atendimento universal dos usuários, independentemente do fato de que em 
algumas áreas de atuação se revele improvável o retorno financeiro. 
 
4. Assim, examinada a legislação brasileira de regência dos serviços de 
telecomunicação submetemos a aprovação o seguinte 
 
  PARECER 
 
5. Com efeito, esta Advocacia-Geral do Estado teve a oportunidade de se 
pronunciar sobre a minuta do Edital que viabilizará a utilização de recursos do 
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Fundomic, nos termos da Nota Jurídica AGE n.º 1.298, de 20 de novembro de 
2006. 
 
6. Em referido estudo, a investigação jurídica concentrou-se na natureza 
jurídica da atividade administrativa a ser empreendida pelo Estado de Minas 
Gerais, oportunidade na qual se concluiu tratar-se de um fomento público a 
favor de empresas privadas que exercem, sem sombra de dúvidas, uma 
atividade econômica de utilidade pública. 
 
7. Destarte, embora naquele estudo se tenha feito referência ao fato que 
tais empresas seriam concessionárias de serviço público, impõe-se ligeira 
retificação desta assertiva, porquanto, em verdade, as empresas que atuam na 
prestação do SMP, conforme a legislação de telecomunicações, são 
autorizatárias, ou seja, aferido pelo Poder Público que preenchem 
determinados requisitos legais, recebem autorização para o exercício desta 
atividade, em regime de direito privado, sem a obrigatoriedade de que a 
prestação do serviço se subsuma ao princípio da universalidade. 
 
8. De fato, segundo se depreende da legislação de telecomunicação, 
especialmente da Lei federal n.º 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de 
Telecomunicação), percebe-se que a exploração dos serviços de telefonia 
poderão se submeter tanto ao regime de direito público quanto ao regime de 
direito privado.  
 
8.1. No entanto, a referida lei é clara ao estabelecer que o regime de direito 
público se impõe nas modalidades de serviço de telecomunicações de 
interesse coletivo, cuja existência, universalização e continuidade a própria 
União comprometa-se a assegurar, aí incluídas as diversas modalidades do 
serviço telefônico fixo comutado, de qualquer âmbito, destinado ao uso do 
público em geral (art. 64, parágrafo único). 
 
9. Ao contrário, o SMP não se trata de um serviço de telecomunicação 
explorado em regime de direito público e, ademais, submetido ao conceito de 
universalização. Este serviço consubstancia em uma autorização do Poder 
Público para que seja prestado, reitere-se, por empresa que preencha os 
requisitos legais impostos, baseando-se, sua exploração, nos princípios 
constitucionais da atividade econômica. Veja-se a redação do art. 126, da lei 
federal mencionada acima: 
 

Art. 126: A exploração de serviço de telecomunicações no regime 
privado será baseada nos princípios constitucionais da atividade 
econômica. 
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10. De outro lado, ainda que no regime de direito privado caracterizador 
da atuação da empresa autorizada a explorar o SMP tenha-se a possibilidade 
de o Poder Público estabelecer condicionamentos administrativos ao direito 
de exploração, aí incluídos limites, encargos ou sujeições, não há, como nos 
serviços de telefonia sujeitos ao regime de direito público e explorados sob as 
vestes de um contrato de concessão ou permissão, a prevalência do 
atendimento dos usuários em caráter universal. 
 
11. Daí a razão de ser admissível que o Estado de Minas Gerais fomente 
tais empresas, facultando-as, tendo em vista os princípios jurídicos que regem 
a Administração Pública, disputar recursos do Fundomic para estender a 
prestação do SMP a toda a coletividade mineira na área territorial em que a 
empresa se encontra autorizada a atuar.  
 
11.1. Neste sentido, o Estado de Minas Gerais vale-se de meio legítimo para 
realizar de maneira mediata o interesse público, valendo-se do fomento 
público. 
 
12. Dessa maneira, há de se obtemperar no sentido de que a autorização 
para a prestação do SMP pelas empresas é concedida, a um primeiro 
momento, sob o enfoque do interesse exclusivo da empresa e, somente, 
indiretamente, ante o exercício do poder de polícia do Estado, é que 
beneficiará a coletividade, em razão disto não se revela necessária à outorga, a 
favor das autorizatárias, de prerrogativas públicas, com se dá na concessão ou 
não permissão. Sobre esta questão, ensinou-nos a Prof.ª MARIA SYLVIA 
ZANELLA DI PIETRO (in¸ Parcerias na Administração Pública, Atlas, 1996, 
p. 85): 
 

Precisamente por ser a autorização dada no interesse exclusivo do 
particular, não há necessidade de que lhe sejam delegadas 
prerrogativas públicas. O poder público titular do serviço dá a 
autorização com base no poder de polícia do Estado e, com base 
nesse mesmo poder, estabelece as condições em que a atividade 
será exercida e fiscaliza o exercício da atividade. 
 

13. Por conseguinte, percebe-se que, na autorização para a prestação de 
um serviço econômico de utilidade pública, de que é exemplo o SMP, 
prepondera o interesse da empresa que se dispõe a atuar nesta área 
econômica, e, indiretamente, busca-se preservar o interesse da coletividade, 
mas assegurada a ampla liberdade de atuação do empreendedor, sem a 
imposição de um atendimento universalizado. A propósito, a Lei federal n.º 
9.472, de 1997, em seu art. 128, inciso I, é extreme de dúvidas sobre a 
liberdade de atuação na hipótese do SMP, confira-se: 
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Art. 128: [...] 
 
I – a liberdade será a regra, constituindo exceção as proibições, 
restrições e interferências do Poder Público. 
 

14. Logo, tendo em vista que o Poder Público, que concede a autorização, 
não impõe, de imediato, à empresa interessada que o SMP seja prestado em 
caráter universal à coletividade situada na área territorial correspondente, 
percebe-se que poderá o ente político de outra Unidade da Federação instituir 
mecanismo que viabilize o atendimento universalizado de todos aqueles 
situados na área de abrangência de atuação da empresa, localizados em seu 
território. Em razão desta peculiaridade, é que o conceito de fomento público 
elaborado pelo Prof. DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO (in, 
Curso de Direito Administrativo, 11ª ed., Forense, p. 408) se aplica, com 
propriedade, na situação em exame, verbis: 
 

Com os elementos dados e seguindo a sistemática adotada, 
podemos conceituar o fomento público como a atividade 
administrativa através da qual o Estado ou seus delegados 
estimulam ou incentivam a iniciativa dos administrados ou de outras 
entidades, públicas ou privadas, para que desempenhem ou 
estimulem, por seu turno, atividades que a lei haja considerado de 
interesse público para o desenvolvimento integral e harmonioso da 
sociedade. 
 

15. Entrementes, se nas hipóteses em que os serviços de telecomunicação 
são prestados sob as vestes de concessão e permissão quando se atrai o regime 
de direito público e a relação contratual impõe severas obrigações aos 
concessionários e permissionários poder-se-ia questionar a possibilidade do 
fomento público a favor de tais empresas; na situação jurídica versada na 
consulta tal dúvida não se sustenta uma vez que a empresa autorizada visa, a 
um primeiro momento, a satisfação de seu interesse próprio e apenas, 
indiretamente, o interesse coletivo, que, neste caso, poderá, sim, sob a ótica da 
universalização, receber incentivos, na forma de fomento público, para que 
seja atendido de maneira priorizada pela autorizatária. Sobre esta questão 
calha trazer à colação a seguinte reflexão do Porf. MARCOS JURUENA 
VILLELA SOUTO (in¸ Desestatização – Privatização, Concessões e 
Terceirizações, 2ª ed. Atualizada, Lumen Juris, 1999, p. 258): 
 

O aparecimento das diversas estruturas de se desenvolver uma 
atividade de administração pública se faz independentemente de 
qualquer rigidez quanto às figuras existentes. Cabe ao 
administrador, sempre com respeito aos princípios da legalidade, 
moralidade, publicidade e impessoalidade, elencados no art. 37 da 
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Constituição Federal, buscar a melhor opção de satisfação ao 
interesse público, tendo em vista as necessidades atuais e em 
constante mutação da coletividade. 
 

16. Em decorrência, tratando-se, conforme se apreende da legislação de 
telecomunicações, o SMP de uma atividade econômica de utilidade pública 
exercida no âmbito do regime de direito privado sob as vestes de autorização, 
pressupondo-se, portanto, a prevalência do interesse econômico do 
empreendedor, é juridicamente legítima a atuação do Estado de Minas Gerais, 
mediante o exercício, com apoio legal, da atividade de fomento público, em 
prol da realização eficiente do interesse público, intervindo, pois, 
excepcionalmente na atividade econômica em foco. Mais uma vez se 
colaciona doutrina do Prof. MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO (iņ 
op. cit. p. 257): 
 

Sendo o fomento uma das atividades da Administração Pública, 
pode ser operacionalizado dentro das formas de descentralização 
existentes, ficando para o Estado o papel de fiscal da ordem 
econômica e no exercício, apenas excepcional, da atividade 
econômica. 
 

17. De se dizer, ainda, que a atividade de fomento em apreço licitamente, 
como visto, pretendida pelo Estado de Minas Gerais, possui respaldo na Lei 
estadual n.º 16.306, de 7 de agosto de 2006, exigência constitucional esta (art. 
174, caput, da Constituição da República de 1988), portanto, satisfeita. 
 
18. Por fim, deve ser externado o fato de que, em sendo possível 
juridicamente o fomento de empresas autorizatárias da prestação do SMP, que 
é um serviço econômico de utilidade pública, a determinação estatal de 
fomentar esta atividade é, à notoriedade, uma decisão política de conveniência 
e oportunidade. A propósito, apostila o magistrado federal em São Paulo, 
Prof. SÍLVIO LUÍS FERREIRA DA ROCHA (in, Terceiro Setor, Malheiros, 
pp. 20/21): 
 

A atividade administrativa de fomento caracteriza-se por algumas 
notas. O fomento é uma atividade administrativa, e, como tal, é 
levado a cabo pela Administração Pública com o propósito de 
alcançar determinadas finalidades, que lhe são próprias. Tais 
finalidades são de interesse público e se referem à satisfação das 
necessidades coletivas e à obtenção dos fins do Estado. A atividade 
administrativa de fomento, contudo, não procura alcançar direta e 
imediatamente tais fins, mas procura que esses fins sejam satisfeitos 
pela atividade dos particulares, mediante a proteção e a promoção 
dessas atividades com o emprego de diferentes meios, excluída 
qualquer forma de intervenção coativa. A determinação concreta das 
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atividades particulares que devem ser fomentadas é uma questão 
política de conveniência e oportunidade, que escapa ao campo 
estritamente jurídico; a atividade dos particulares é prestação por 
própria decisão destes, que aparecem, assim, como colaboradores 
da Administração Pública em razão de uma participação voluntária. 
 

  CONCLUSÃO 
 
 Do que vem de ser exposto, caracterizada a prestação do SMP como 
sendo uma atividade econômica de utilidade pública exercida sob autorização 
do Poder Público em regime de direito privado, prevalecentes os princípios da 
ordem econômica e da liberdade de atuação do empreendedor ausente, pois, a 
compulsoriedade da universalização, é legal a opção administrativa de outra 
Unidade da Federação de fomentar tal atividade em prol da realização do 
interesse público consubstanciado na disponibilidade a favor da coletividade 
dos benefícios gerados pelo serviço em apreço. 
 
 É o parecer, sub censura. 
 
 Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2006. 
 
 
  Sérgio Pessoa de Paula Castro 
                                Procurador do Estado 
                        Masp. 598.222-8 - OAB/MG-62.597 
 
 
 


