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Discurso do Presidente Humberto Souto na abertura 
do Seminário “O Controle Externo da Regulação de 
Serviços Públicos”

É com grande satisfação que tenho a oportunidade de abrir o Seminário 
“O controle externo da regulação de Serviços Públicos”.

Esse Seminário marca o início de uma nova etapa nas ações de capa-
citação do corpo técnico do Tribunal com objetivo de melhor fiscalizar as 
Agências Reguladoras. Essa capacitação foi iniciada com o Seminário sobre 
desestatização realizado aqui neste auditório no início de 1999, seguido por 
treinamento realizado com apoio da ANEEL, ANATEL, ANP e do Ministé-
rio dos Transportes.

Estamos hoje começando um importante projeto de desenvolvimento 
institucional cujo objetivo é ampliar e aprimorar a atuação do Tribunal no 
acompanhamento da regulação dos serviços públicos concedidos. Esse pro-
jeto prevê a realização de diversas atividades, dentre elas, a realização de 
ciclo de trabalhos, que se inaugura com este seminário, seguidos de audi-
torias-piloto, treinamentos e o desenvolvimento de métodos e técnicas de 
fiscalização adequados para as particularidades e complexidades associados 
a esse objeto de controle. Para a viabilização desse projeto, estamos man-
tendo contatos com diversos organismos internacionais, que já perceberam a 
importância do controle sobre a atuação desses novos entes da administração 
pública brasileira: as agências reguladoras.

Todos temos consciência da importância do funcionamento das agên-
cias reguladoras para vida do país, dentro do modelo de estado implantado 
no Brasil a partir de meados da década de 90. Qual brasileiro hoje não está 
preocupado com oferta de energia elétrica, com o preço das tarifas, com a 
qualidade de nossas estradas, com o valor dos pedágios, com a universaliza-
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ção dos serviços de telecomunicações e outras tantas questões importantes 
na área de infra-estrutura?

Estão em jogo, nos setores regulados, recursos que correspondem a 
grande parcela do nosso Produto Interno Bruto e que têm impacto no dia-a-
dia de milhões de usuários. O êxito das agências é fundamental para o desen-
volvimento do país. Em razão disso, a fiscalização sobre essas autarquias não 
pode pautar-se apenas no controle da legalidade de seus atos. Fica patente 
a necessidade de a atuação do Tribunal estar voltada, principalmente, para a 
verificação dos atos quanto à eficiência e à efetividade.

A autonomia conferida a essas entidades não significa uma discricio-
nariedade absoluta. Ao contrário, a autonomia só pode se pautar na mais 
absoluta transparência. Todos os atos das agências devem ser exaustivamente 
divulgados e justificados. Para esse tipo de entidade a prestação de contas 
é muito mais do que formalidade, é sua razão de ser, pois todos os agentes 
econômicos, sejam eles provedores ou consumidores de serviços públicos, 
querem clareza das regras que regem cada setor.

O art. 71 da Constituição Federal confere competência para o Tribunal 
realizar auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimo-
nial e operacional. As auditorias de caráter operacional tem justamente o 
objetivo de avaliar se a atuação do órgão está atendendo aos objetivos pro-
postos. Ademais, os concessionários, ao prestar um serviço público, firmam 
contratos administrativos com as agências reguladoras e a execução desses 
contratos são passíveis de fiscalização do Tribunal. 

Isso não significa que o papel do Tribunal se confunde com o das 
Agências ou, muito menos, que o Tribunal se arvore a ser o regulador 
dos reguladores. Nada disso. A função do Tribunal está voltada princi-
palmente para a verificação, nos atos desses órgãos, do cumprimento 
dos princípios constitucionais que devem nortear a atuação dos entes 
públicos.

O Tribunal atuará sempre que entender que as agências deixaram de 
dar cumprimento a esses princípios constitucionais, notadamente, se os atos 
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praticados não estiverem, como já disse, em conformidade com a legalidade, 
a impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. 

O Tribunal tem tido uma atuação expressiva na fiscalização das con-
cessões de serviços públicos. O Ministro Benjamim Zymler vai ter opor-
tunidade, na parte da tarde, de detalhar diversas decisões importantes do 
Tribunal. Destaco, contudo, que uma das características que vem marcando 
a atuação do TCU na fiscalização das agências é o caracter prévio e corretivo 
do controle. Desde 1998, por Decisão da qual fui o relator, o Tribunal conta 
com uma unidade técnica com a finalidade exclusiva de fiscalizar as desesta-
tizações, aí incluindo as privatizações, as outorgas de concessão, permissão 
e autorização de serviços públicos, a execução dos contratos e a atuação dos 
entes reguladores. Estamos, pois, com um núcleo de analistas de finanças e 
controle externo que tem se especializado cada vez mais nas questões asso-
ciadas à regulação de serviços públicos. Com isso, o Tribunal tem podido 
atuar com presteza no sentido de corrigir eventuais falhas antes da conclusão 
das licitações ou da assinatura dos contratos.

Uma atuação de destaque foi a fiscalização das outorgas das licenças 
das bandas C, D e E da telefonia celular. Naquela oportunidade, o Tribunal 
detectou erros de cálculo, que quando corrigidos, importaram no acréscimo 
de mais de um bilhão e seiscentos milhões de reais nos preços mínimo origi-
nalmente fixados para a licitação. 

Agora mesmo, acabamos de determinar diversas alterações nos editais 
de licitação para outorga de concessão de importantes rodovias federais, 
dentre elas a Fernão Dias e a Régis Bitencourt. Essas alterações tiveram por 
objetivo, principalmente, ampliar a transparência e favorecer a competição 
durante o certame licitatório. Atuando previamente, o Tribunal pôde deter-
minar melhorias no edital e na minuta de contrato, dando maior segurança 
para o órgão concedente e os interessados. Com isso, esperamos estar con-
tribuindo para que, não apenas durante a licitação, mas principalmente ao 
longo da execução desses contratos de concessão, que tem prazo de 25 anos, 
não surjam problemas que prejudiquem a boa prestação do serviço para os 
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seus usuários. Que possam esses usuários ter a seu dispor estradas de boa 
qualidade e com pedágios fixados em níveis adequados. 

Esses e outros resultados nos animam cada vez mais a buscar 
ampliar o nosso trabalho. 

Para melhor conhecer as experiências internacionais, discutir o modelo 
regulatório brasileiro e o controle externo a ele associado, estamos trazendo 
para esse Seminário, especialistas que apresentam uma característica em 
comum: a combinação da experiência acadêmica com a atuação em órgãos 
de regulação ou de controle. Estou certo que os palestrantes poderão dis-
correr sobre os aspectos teóricos associados com os modelos de regulação e 
de controle entremeando com a apresentação de casos práticos vivenciados 
no seu dia a dia profissional, auxiliando-nos a compreender esse complexo 
ambiente regulatório. 

Finalmente, quero agradecer a presença de todos, desejando que este 
Seminário contribua para melhorar o controle das agências reguladoras, 
favorecendo assim a boa prestação dos serviços públicos de infra-estrutura 
em nosso país. 

Muito Obrigado. Está aberto o Seminário.
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O Projeto de Aperfeiçoamento do Controle Externo 
da Regulação de Serviços Públicos Concedidos

1. Contexto 
A década de 90 foi marcada por uma reorientação político-admi-

nistrativa, onde os agentes governamentais passaram a utilizar mais 
intensamente mecanismos de delegação de atividades até então assu-
midas quase que exclusivamente pelo aparelho estatal. Nesse contexto, 
instrumentos antigos como a privatização, a concessão, a permissão 
e a autorização foram amplamente utilizados, ora sob denominações 
conhecidas, ora designados por termos inovadores como parceiras e 
terceirizações.

Essas transformações ocorreram rapidamente e, em pouco tempo, uma 
grande quantidade de agentes privados foi inserida no mercado exercendo 
atividades que eram unicamente exploradas pelo setor público. A complexi-
dade da nova conjuntura agravou-se pelo fato de que grande parte dos bens 
e serviços públicos são monopólios, ou monopólios naturais. Além disso, 
mesmo em serviços que podem ser prestados por vários concessionários, as 
imperfeições porventura existentes em um  mercado concorrencial podem 
levar a desequilíbrios indesejáveis.  Por essa razão, o estado tem de atuar de 
forma a coibir o abuso do poder econômico sobre os usuários dos serviços, 
na sua maioria, o cidadão comum.

A trilateralidade das relações decorrentes da desestatização dos bens 
serviços públicos caracteriza-se pelo conjunto de interesses, deveres e 
obrigações, freqüentemente divergentes, entre o estado, o empreende-
dor privado e o consumidor. Daí a relevância da atividade regulatória 
do estado, incumbida de garantir a atratividade do negócio de forma a 
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garantir os investimentos privados e, ao mesmo tempo, proteger os usu-
ários, assegurando que os serviços sejam prestados com qualidade, de 
forma contínua, com cortesia e baseados na modicidade das tarifas ou 
preços praticados.

A regulação, portanto, tem que vencer o desafio da manutenção de uma 
relação econômico-financeira atrativa e equilibrada para os empreendedores 
sem permitir que os consumidores sejam lesados pelos prestadores de ser-
viços, geralmente monopolísticos. Outro aspecto que merece destaque é o 
universo de relacionamentos com agentes altamente diversificados, uma vez 
que, em função da modalidade do serviço desestatizado (energia, telecomu-
nicações, transporte, saneamento, aproveitamento hídrico, petróleo ou até 
mesmo a simples ocupação e utilização de espaços públicos), o poder regu-
lador será exercido no âmbito federal, estadual ou municipal.

2. O TCU e o Controle dos Serviços Públicos
Quando a prestação de serviços públicos se dava preponderantemente 

por meio de empresas estatais, a atuação do Controle Externo baseava-se, 
principalmente, na análise das prestações de contas das entidades. O controle 
do Tribunal tinha como foco os atos de gestão dos administradores, deixando 
para um segundo plano a análise do desempenho da empresa enquanto pro-
vedora de serviços público.

Com a privatização das empresas estatais e a transferência do direito 
de exploração de serviços públicos para a iniciativa privada por meio de 
concessões e permissões, implementou-se, em bases legais, um novo modelo 
regulatório que instrumentalizou o poder concedente a atuar mais intensiva-
mente na regulamentação, contratação e fiscalização das delegações, em vez 
do provimento direto dos serviços públicos.

Ainda que a base para a transferência de serviços públicos ao setor pri-
vado esteja definida na Constituição Federal1, foi a edição da Lei nº 8.987, 
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de 13/2/1995, que catalisou um processo mais sistemático de delegação a 
concessionários e permissionários, obrigando a uma reavaliação da forma de 
atuação do Tribunal de Contas da União que passou a avaliar o desempenho 
tanto do poder regulador, quanto da qualidade dos serviços prestados. 

Considerando que compete ao Tribunal de Contas da União efetuar a 
fiscalização de atos e contratos sujeitos à sua jurisdição (arts. 5° e 41 da Lei n° 
8.443, de 16/7/92),  foi editada a Instrução Normativa TCU n° 10, de 22/11/95, 
que tratou, inicialmente, da fiscalização, no âmbito da Administração Pública 
Federal, das concessões, permissões e autorizações de serviços públicos. Pos-
teriormente, a IN TCU nº 10/1995 foi substituída pela IN TCU n° 27, de 7/12/
1998. De acordo com esta última IN, o controle das concessões e permissões é 
feito em duas etapas: a outorga do ato delegatório e a execução contratual.

A outorga é um processo muito bem delimitado no tempo, mas as con-
dições por ela estabelecidas perpetuam-se por todo o prazo de validade da 
concessão ou permissão2, geralmente décadas. Daí a criticidade, nesta etapa, 
de se verificar, num curto espaço de tempo, os aspectos legais, a viabilidade 
técnico-econômica das condições de transferência do serviço público, bem 
como suas implicações ambientais inerentes ao negócio em questão.

Já a execução contratual é controlada por meio de auditorias e inspe-
ções, além do exame de Relatório Consolidado de Acompanhamento ela-
borado pelos órgãos concedentes federais e encaminhado semestralmente 
ao Tribunal. Nesta fase, o Tribunal avalia o cumprimento das cláusulas 
contratuais, notadamente aquelas relativas à tarifa praticada, à qualidade3 do 
serviço prestado e à efetiva realização dos  investimentos requeridos.

Além do acompanhamento do processo de outorga e da execução 
contratual, o Tribunal também buscou adequar-se organizacionalmente, des-

1 O art. 175 da Constituição Federal especifica que a delegação para a prestação de serviços públicos 
ocorrerá sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação.

2 No que tange à outorga de autorizações, que em geral não são precedidas de processos licitatórios, o 
tribunal realiza o seu acompanhamento por meio de exame de relatório encaminhado periodicamente 
pelo órgão concedente contendo informações sobre as outorgas efetuadas.

3 São avaliados aspectos como regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generali-
dade e  cortesia na sua prestação.
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tinando uma unidade técnica para tratar especificamente das questões refe-
rentes à desestatização, englobando as concessões, permissões de serviços 
públicos e as privatizações.

Nesse processo de aperfeiçoamento da fiscalização sobre os serviços 
públicos delegados à iniciativa privada, o Tribunal vem estreitando o relacio-
namento com  as agências reguladoras sob o entendimento de que a atuação 
de todos visa a uma adequada prestação dos serviços públicos. Nesse con-
texto, estão sendo realizados treinamentos específicos, em parcerias com as 
agências, para que os técnicos do Tribunal adquiram um maior conhecimento 
dos diversos fatores relacionados à delegação de serviços públicos e, desse 
modo, possibilitar atuação da corte cada vez mais presente, concomitante e 
efetiva.

É importante mencionar que o papel do Tribunal no controle das con-
cessões, permissões e autorizações de serviço público  não se confunde  com 
o das agências reguladoras. O Tribunal, em primeiro lugar, realiza uma fisca-
lização dirigida à  atuação da agência, sem que, no entanto,  esteja afastada 
a possibilidade de serem realizadas, também, auditorias e inspeções direta-
mente nas concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

3. Objetivos do Projeto
O projeto visa criar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, as com-

petências profissionais e a infra-estrutura técnica necessárias para:
1. adoção de eficiente e efetiva sistemática de fiscalização de todos os 

aspectos e de todas as fases (notadamente da execução contratual) de 
processos de delegação de serviços públicos com foco no controle 
externo do poder regulador, em todas suas dimensões, decorrentes 
desses processos; 

2. análise direta e crítica da atuação dos agentes econômicos delegados. 
em aspectos relacionados à qualidade dos serviços prestados, ao 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e a outros fatores que 
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permitam uma compreensão mais abrangente do modelo político, 
econômico e operacional adotado para o provimento dos serviços 
públicos objeto de delegação estatal. 

O alcance desse objetivo geral se dará por meio da capacitação de 
pessoal do Tribunal em áreas de atuação aplicadas ao tema, pela análise da 
adequada estrutura organizacional da área de acompanhamento de desesta-
tizações e procedimentos fiscalizatórios delas decorrentes, pela utilização 
intensiva de tecnologia da informação no controle das outorgas e execuções 
contratuais e, principalmente, pela aquisição de conhecimentos por meio de 
eventos de desenvolvimento profissional, contratação de consultorias espe-
cializadas, trabalhos-piloto e visitas técnicas a órgãos controladores, regula-
dores e, eventualmente, a concessionárias de serviços.
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O Papel doTribunal de Contas da União no 
Controle das Agências Reguladoras

BENJAMIN ZYMLER
Ministro do Tribunal de Contas da União

Sumário
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II - Natureza Jurídica das Agências Reguladoras: 
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III.3 - Mecanismos de Acompanhamento
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VI - Conclusão

I -  A Prestação de Serviços Públicos no Estado 
Moderno
A criação das agências reguladoras está inserida no contexto da ampla 

reforma do Estado brasileiro iniciada no começo da década de 90. Guarda 
pertinência com a nova visão de Estado infundida pelas contínuas mutações 
que vêm ocorrendo no mundo moderno e que estão gradativamente impondo 
alterações nos ordenamentos jurídicos nacionais. Questionam-se os objeti-
vos do Estado, sua estrutura, sua própria razão de ser. 
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Neste contexto, impõe rever sua atuação na prestação dos serviços ditos 
públicos, os quais, na precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, englo-
bam “toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer 
concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou par-
cialmente público.” 1 

Muito foi debatido a respeito da precisa definição de serviço público. 
Hoje, contudo, a discussão perde muito de sua relevância. Afinal, são as 
normas positivas que definem o que é serviço público. Os autores concordam 
que, independentemente das tentativas de definição ontológica da expressão, 
serviço público é o que  a lei estabelece como tal.

Assim, a evolução do conceito acompanha pari passu a própria 
dinâmica da visão de Estado. No Estado Liberal pós-revolucionário, 
cuja principal função era garantir aos cidadãos o usufruto pleno de seus 
direitos de liberdade e propriedade, poucas eram as prestações positi-
vas a cargo do Poder Público. A noção de serviço público era, então, 
incipiente.

A evolução histórica caminhou no sentido de ampliar as funções esta-
tais. Percebeu-se que a defesa da liberdade, por meio do elencamento dos 
direitos individuais  negativos, acarretava enorme desigualdade entre os 
cidadãos.  Alargou o Estado, então, seu espaço de atuação. Transmutou-se de 
agente garantidor para agente empreendedor, que interfere nas esferas social 
e econômica. Coube ao novo Estado Social  cumprir funções relevantes, de 
forma a assegurar à população um nível mínimo de satisfação para as neces-
sidades consideradas essenciais.

No final do século, a tendência verificada no ordenamento jurídico da 
grande maioria dos países ocidentais teve sentido inverso, vinculada à pas-
sagem do Estado Social  ao chamado Estado Neoliberal, que retoma parcela 
dos paradigmas do antigo Estado Liberal.

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 10ª ed., São Paulo, Atlas, 1998, p. 85.
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 A crise do welfare state fez revelar a incapacidade de o Estado 
prestar diretamente  os serviços a seu cargo. Por conseguinte, implantou-
se modelo de enxugamento da máquina administrativa envolvendo, dentre 
outras formas, a desestatização de suas empresas e a  concessão de serviços 
públicos a agentes privados. O Poder Público, ao invés de prestar direta-
mente os serviços, busca atuação reguladora, deixando a função operacional 
e executora dos serviços para terceiros. Inseriu-se, no ordenamento jurídico, 
como reflexo desta mudança,  a figura da agência reguladora. 

II - Natureza Jurídica das Agências Reguladoras
Incapaz de realizar novos investimentos nos diversos setores básicos 

da economia, busca o Estado brasileiro, a partir do Programa Nacional de 
Desestatização, implantado pela Lei nº 8.031/90, novos mecanismos de 
prestação de serviços públicos. Afasta-se gradualmente da prestação direta 
dos serviços públicos, reservando para si a atividade de regulação e fisca-
lização, que passam a ser exercidas basicamente por agências criadas por 
lei. A prestação destes serviços, agora realizada por terceiros, em regra, 
estranhos à Administração, concretiza-se mediante contratos de concessão 
ou de permissão e atos de autorização, de acordo com a vontade expressa 
nos arts. 175 e 21, XI e XII, da Constituição Federal.

Se não há dúvida quanto ao sentido expresso da atividade de fiscali-
zação, é mister precisar o alcance do termo regulação. Para tanto, importa 
citar a lição de Pedro Henrique Poli, que, em acepção ampla, define regu-
lação como “a atividade administrativa desempenhada por pessoa jurídica 
de direito público consistente no disciplinamento, na regulamentação, na 
fiscalização e no controle do serviço prestado por outro ente da Adminis-
tração Pública ou por concessionário, permissionário ou autorizatário do 
serviço público, à luz de poderes que lhe tenham sido por lei atribuídos 
para a busca da adequação daquele serviço, do respeito às regras fixadoras 
da política tarifária, da harmonização, do equilíbrio e da composição dos 
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interesses de todos os envolvidos na prestação deste serviço, bem como da 
aplicação de penalidades pela inobservância das regras condutoras da sua 
execução.”2   

As normas instituidoras de tais agências delimitaram sua natureza jurí-
dica. São  consideradas autarquias especiais. A Lei nº 9.427/96, que criou a 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, estabeleceu, em seu art. 1º, 
que a referida agência apresenta regime especial e tem por atribuição regular 
e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de ener-
gia elétrica.

A Lei nº 9.472/97 - Lei Geral das Telecomunicações -, ao criar a Agên-
cia Nacional de Telecomunicações - ANATEL por força do ditame consti-
tucional contido no art. 21, inciso XI, inseriu-a na Administração Pública 
Federal indireta, vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função 
de regular as telecomunicações, sob o regime de autarquia especial (art. 8º). 
O § 2º esclarece que o regime especial decorre da independência administra-
tiva, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo com estabilidade 
de seus dirigentes e autonomia financeira.

Não divergiu a Lei nº 9.478/97, que, dentre outras coisas, dispôs sobre 
a política energética nacional e criou a Agência Nacional de Petróleo - ANP. 
Estabeleceu, em seu art. 7º, que a ANP pertence à Administração Federal 
indireta, integrante da indústria do petróleo e vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, submetida ao regime de autarquia especial.

Recentemente, a Lei nº 10.233/2001 criou a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres - ANTT e a Agência Nacional de Transportes Aqua-
viários - ANTAQ, com as atribuições de exercer a fiscalização e a regulação 
das respectivas áreas de atuação - transportes terrestres e aquaviários. Nos 
termos do art. 21 do mencionado Diploma Legal, integram as Agências a 
Administração Federal indireta, vinculadas ao Ministério dos Transportes 

2 Figueiredo, Pedro Henrique Poli de. A Regulação do Serviço Público Concedido, Porto Alegre, 
Síntese, 1999, p. 40.
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e submetidas ao regime autárquico especial. Caracteriza-se tal regime pela 
independência administrativa, autonomia financeira e funcional e mandato 
fixo de seus dirigentes.

Percebe-se, por conseguinte, que as diversas agências apresentam atri-
buições semelhantes, de regulação e fiscalização de serviços públicos ou de 
atividade econômica específica (petróleo). Integram, ademais, a Administra-
ção Pública Federal indireta, estando vinculadas aos Ministérios respectivos. 
Submetem-se a regime autárquico especial, notabilizado pela maior autono-
mia financeira e funcional, independência administrativa e mandato fixo de 
seus dirigentes.

Discussão que se impõe, decorrente deste maior nível de autonomia 
conferido às agências reguladoras, diz respeito à aplicação das normas rela-
tivas à supervisão ministerial, na forma como disciplinada pelo Decreto-lei 
nº 200/67. Característica fundamental dos entes estatais autárquicos é sua 
maior independência em relação à Administração Direta. Contudo, as enti-
dades submetidas a regime autárquico comum apresentam nível de interação 
com o ente superior mais estreito, quando comparadas às de regime especial. 
O controle sobre aquelas é exercido pelo Ministério respectivo, sob a forma 
de supervisão ministerial, nos termos dos arts. 19 a 29 do citado Diploma 
Legal. Evidente que, em relação a estas, dotadas de regime especial, não há 
falar em sujeição às mesmas limitações das demais autarquias. Por conse-
guinte, impõe-se afastar as normas do Decreto-lei nº 200/67 que tratam da 
supervisão ministerial no que for incompatível com o novo regramento dado 
às agências reguladoras.
 

III - O Controle Exercido pelo Tribunal de Contas da 
União
 O molde constitucional adotado pelo Estado Brasileiro afigura-se 

como terreno fértil ao desenvolvimento de mecanismos de controle do 
Estado, situado não apenas no âmbito do próprio aparelho estatal, como 
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também no corpo social que o integra. Tudo isso dentro de uma visão 
republicana do Estado Brasileiro, cuja Constituição elege a prestação de 
contas dos agentes públicos, que cuidam da res publica, como princípio 
sensível, ou seja, princípio cuja violação enseja a intervenção federal ou 
estadual (art. 34, VII, d, e art. 35, II).

Cumpre mencionar que a Constituição Federal de 1988, ao tratar da 
fiscalização da administração pública, estabeleceu que o controle externo, no 
âmbito da União, compete ao Congresso Nacional, que o exerce com o auxí-
lio do Tribunal de Contas da União. Foram ampliadas consideravelmente as 
atribuições da Corte de Contas, como reflexo da preocupação do constituinte 
originário em dotar o Órgão de instrumentos jurídicos adequados para exer-
cer sua missão institucional.

Dentre as múltiplas facetas do controle externo, mencione-se o natu-
ral controle que os Tribunais de Contas devem exercer sobre os órgãos e 
entidades estatais encarregadas de regular a prestação de serviços públicos 
delegados.

III.1 - A Evolução do Controle do TCU na Prestação de 
Serviços Públicos

 Os trabalhos iniciais desenvolvidos pelo TCU, concernentes ao acom-
panhamento de concessões, versaram sobre rodovias federais. As primeiras 
normas reguladoras desse acompanhamento originaram-se de decisões pon-
tuais proferidas pelo Plenário, que foram, afinal, condensadas em Instruções 
Normativas.

O Tribunal, mediante Decisão nº 141/93, aprovou requerimento for-
mulado pelo então Relator, Ministro Luciano Brandão, acerca do acom-
panhamento, por parte desta Corte, de todos os procedimentos relativos à 
concessão para a exploração da Ponte Rio-Niterói, especialmente quanto à 
viabilidade técnica e econômica da outorga, à licitação e aos aspectos do 
contrato de concessão.
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Após esses acompanhamentos iniciais, o Tribunal decidiu, dada a 
relevância do assunto, criar norma interna sobre fiscalização de concessões, 
permissões e autorizações de serviços públicos federais. Assim, em 22/11/
95, foi editada a Instrução Normativa TCU nº 10, posteriormente substituída 
pela de nº 27/98, que dispõe sobre a fiscalização dos processos de desestati-
zações, concessões, permissões e autorizações de serviços públicos.

A Instrução Normativa nº 27/98 prevê o acompanhamento das con-
cessões, permissões e autorizações de serviços públicos em dois momentos 
distintos, quais sejam: a) fase do acompanhamento da outorga e b) fase do 
acompanhamento da execução contratual. 

É importante ressaltar que esta metodologia de controle, porque enfa-
tiza a fiscalização concomitante da atuação do Estado, tem permitido, como 
será visto adiante, a adoção de  ações preventivas e corretivas de extrema 
relevância.

III.2 - Estrutura Organizacional do TCU
 Desde 1998, percebendo as mudanças advindas da reforma do Estado 

Brasileiro, o Tribunal de Contas da União criou unidade técnica voltada 
basicamente para a análise dos processos de privatização e para o controle da 
atuação dos órgãos reguladores: a Secretaria de Fiscalização de Desestatiza-
ção - SEFID.

A verificação da atuação finalística dos entes reguladores ganhou 
maior destaque com a reestruturação ocorrida no Tribunal. O acompa-
nhamento dos atos de gestão orçamentária das agências ficou a cargo de 
outra Unidade Técnica, viabilizando a alocação de toda a força de trabalho 
da SEFID para a verificação dos atos associados à regulação dos serviços 
públicos.

Atualmente, o Tribunal acompanha a prestação de serviços públicos nas 
áreas de energia elétrica, telecomunicações, serviços postais, portos, rodo-
vias, ferrovias, transportes de passageiros interestaduais e internacionais, 
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estações aduaneiras interiores - os portos secos -, petróleo e gás natural. A 
diversidade e a complexidade dessas áreas exige alto nível de especialização 
das equipes técnicas, o que vem impondo ao TCU grande esforço na área de 
capacitação de pessoal.

III.3 - Mecanismos de Controle
Dispõe a Constituição Federal, em seu art. 71, que o controle externo 

da administração pública federal compete ao Congresso Nacional, com 
o auxílio do Tribunal de Contas da União. Os diversos incisos do refe-
rido dispositivo relacionam as atribuições da Corte de Contas, dentre as 
quais, destacam-se: a) o julgamento das contas dos gestores públicos da 
administração direta e indireta; b) a apreciação, para fins de registro, da 
legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, bem como  
das concessões de aposentadoria e pensão na administração indireta; 
c) realização de inspeções e auditorias nas entidades da administração 
direta e indireta.

Sendo as agências entidades autárquicas, ainda que sob regime especial, 
o controle direto sobre os administradores das referidas agências decorre 
diretamente do texto constitucional. Cabe ao Tribunal, por conseguinte, 
apreciar os atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria e 
de pensão dos servidores das agências. Os administradores principais têm o 
dever político de prestar contas dos recursos geridos em determinado exercí-
cio ao Tribunal. Pode, ainda, a Corte de Contas realizar, por iniciativa própria 
ou decorrente de solicitação do Congresso Nacional, auditorias nas agências 
reguladoras, para verificar a regularidade nas áreas contábil, financeira, patri-
monial e orçamentária.

É de notar, também, que, diante da constatação de irregularidades que 
demandem rápida atuação do TCU, deve o processo ser encaminhado ime-
diatamente ao respectivo Ministro-Relator a fim de que, monocraticamente, 
ou por decisão colegiada, conceda, se o caso admitir, medida cautelar, com 
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vistas a evitar a ocorrência de dano efetivo ou potencial ao erário e, em 
última análise, aos usuários dos serviços.

Cumpre salientar, ainda, a possibilidade de qualquer cidadão, partido 
político, associação ou sindicato apresentar denúncia ao Tribunal acerca de 
possíveis irregularidades ou ilegalidades ocorridas na atuação das agências. 

Não há, portanto, maiores dúvidas a respeito da larga extensão da ati-
vidade fiscalizadora do Tribunal. Não se restringe, contudo, a atuação do 
Tribunal a aspectos jurídico-formais. Vai mais além. Busca examinar os 
resultados alcançados pelas agências no exercício de sua missão institucio-
nal. Valendo-me das palavras do eminente Ministro Marcos Vinicios Vilaça, 
“a fiscalização da legalidade só será relevante e eficaz se estiver integrada à 
avaliação do desempenho da administração pública e dos responsáveis pela 
gestão dos recursos públicos.”3 

Nesse ponto, cumpre frisar que o art. 71, inciso IV, da Constituição 
Federal estabelece como competência do Tribunal de  Contas da União rea-
lizar auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e 
operacional. Evidente, por conseguinte, que o constituinte, ao delimitar os  
tipos de auditoria a cargo da Corte de Contas, admitiu a existência de dife-
rentes modalidades de auditoria.

A auditoria de natureza operacional, portanto, não deve verificar a 
regularidade de atos orçamentários, a correção da gestão financeira, orça-
mentária ou patrimonial dos órgãos/entidades federais. Para isso a Carta 
Política previu modalidades específicas de auditoria. Quando o Tribunal, 
no exercício de sua competência constitucional, realiza auditoria opera-
cional, intenta verificar se os resultados obtidos estão de acordo com os 
objetivos do órgão ou entidade, consoante estabelecidos em lei. Tem por 
fim examinar a ação governamental quanto aos aspectos da economici-
dade, eficiência e eficácia. 

3 VILAÇA, Marcos Vinicios. Palestra proferida no XXI Encontro  Anual de Dirigentes do Tribunal de 
Contas da União e publicada no Informativo União nº 68, de 29.4.99.
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Especificamente em relação às agências, busca o Tribunal, ao realizar audi-
toria operacional, verificar se estão sendo atingidas as finalidades decorrentes de 
sua criação.  Se os resultados esperados estão sendo atingidos. Isso abrange  a 
avaliação do cumprimento de sua missão reguladora e fiscalizadora.

Ademais, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98, o 
princípio da eficiência foi erigido a norma constitucional. Antes desta modi-
ficação, os administrativistas já defendiam a tese de que o agente público 
deveria pautar seus atos não apenas pelo aspecto da legalidade, mas também 
obedecer ao dever da boa administração de que falavam os autores italia-
nos. Hely Lopes Meirelles já tratava deste dever funcional. Para o saudoso 
mestre, a eficiência, em sentido amplo, não abrangia apenas a produtividade 
do servidor, mas também “a perfeição do trabalho e sua adequação técnica 
aos fins visados pela Administração, para o quê se avaliam os resultados, 
confrontam-se os desempenhos e se aperfeiçoa o pessoal através de seleção 
e treinamento.”4

A ilustre professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao mencionar o 
novo princípio positivado pela Reforma Administrativa via EC nº 19/98, 
retratou-o sob dois aspectos: “pode ser considerado em relação ao modo de 
atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possí-
vel de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao 
modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também 
com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do 
serviço público.”5  

Percebe-se, portanto, que o dever de eficiência sempre informou a atu-
ação da Administração Pública e, agora, como princípio, compõe o sistema 
normativo. Assim, a ação do agente público que não se mostrar eficiente 
será antijurídica, pois será contrária à própria Constituição Federal. Via de 

4 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 1993, p. 91.
5 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Ob. cit. p. 83.
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conseqüência, será alvo da fiscalização do Tribunal, a quem cabe controlar a 
legitimidade dos atos dos agentes públicos federais. 

Para que a Corte de Contas possa desempenhar este mister - verificar a 
eficiência dos órgãos/entidades - é preciso que o Tribunal examine também 
sua eficácia e sua efetividade. Tudo de acordo com o princípio de interpreta-
ção constitucional que busca extrair do texto da Carta Magna a maior eficácia 
possível. Analisa se os meios de que dispõem estes órgãos/entidades estão 
sendo utilizados de maneira adequada, se estão sendo atingidos os resultados 
previamente estabelecidos por lei e se os fins estão em harmonia com as 
demandas sociais.

Fácil é perceber, portanto, que o Tribunal somente pode aferir a obedi-
ência ao referido princípio constitucional por parte das agências reguladoras, 
caso possa examinar os resultados por ela apresentados. Portanto, não pode 
prescindir a Corte de Contas de fiscalizar, também, a ponta final da atuação 
das agências: os contratos de concessão e permissão e os atos de autorização 
de serviços públicos. 

Aliás, não se está a tratar de poder do Tribunal, mas de verdadeiro 
dever constitucional que consiste na fiscalização da execução dos contratos 
de concessão. Evidente que tal controle não deve importar sobreposição de 
atribuições. Nesse sentido, uma análise superficial identificaria redundância 
das esferas de controle, uma vez que uma das atribuições das agências é 
exatamente fiscalizar os contratos de concessão e de permissão e os atos de 
autorização de serviços públicos. 

Entretanto, fica claro que o TCU exerce uma atividade fiscalizatória 
de segundo grau, que busca identificar se as agências estão bem e fielmente 
cumprindo seus objetivos institucionais, dentre os quais o de fiscalizar a 
prestação de serviços públicos. Deve a Corte de Contas, no desempenho 
de sua competência constitucional, atestar a correção da execução destes 
contratos. Ressalte-se, todavia, que esta ação não visa a controlar a empresa 
concessionária em si, mas apenas examinar se as agências estão fiscalizando 
de forma adequada os contratos por elas firmados.
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Não deve o Tribunal substituir as agências. Deverá, apenas, zelar pela 
atuação pronta e efetiva dos entes reguladores, para assegurar a adequada 
prestação de serviços públicos à população. Entretanto, percebendo o Tribu-
nal omissão ou  incapacidade da agência, deve agir a fim de evitar maiores 
transtornos à sociedade. Seja expedindo determinação às concessionárias ou 
permissionárias, seja cobrando das agências reguladoras o correto cumpri-
mento de seus objetivos.

Deve-se ter em mente, nesta nova concepção de Estado, e porque não 
dizer de controle, que o objetivo último a ser buscado é a eficiência da pres-
tação de serviços públicos. A pronta atuação do Tribunal deve contribuir para 
o atingimento desse nível de excelência.

IV - Atividade Fiscalizadora do Tribunal: Exemplos 
Práticos
Ao longo dos últimos anos, o Tribunal tem proposto, por iniciativa 

própria, uma série de atividades na área de regulação. Tem recebido também 
várias demandas externas, principalmente das Casas do Congresso Nacional 
e do Ministério Público Federal. A título ilustrativo, são apresentados, de 
forma sucinta, alguns dos principais trabalhos executados pelo TCU. 

De início, centrou o Tribunal sua atenção na realização de auditorias 
nas agências reguladoras que já estão em funcionamento (ANEEL, ANATEL 
e ANP). Também na área de transportes obteve o TCU resultados extrema-
mente relevantes, decorrentes de auditorias realizadas no DNER, que tiveram 
mais o intuito de verificar a qualidade dos serviços prestados nas rodovias 
concedidas do que avaliar o desempenho da Autarquia como ente regulador 
do setor rodoviário. Auditorias com enfoque na regulação serão feitas assim 
que forem implantadas as agências de transporte terrestre e aquaviário.

As auditorias realizadas na ANEEL, ANATEL e ANP permitiram 
conhecer a organização e a forma de atuação de cada uma das agências regu-
ladoras, bem como elaborar e implementar métodos e procedimentos para as 
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fiscalizações das delegações de serviços públicos nos setores de eletricidade, 
telecomunicações e petróleo.

Em momento posterior, as auditorias nas agências passaram a ter  obje-
tivos mais específicos dentro do universo de atribuições das agências. No 
ano passado, por exemplo, foi enfocado precipuamente o desempenho das 
fiscalizações realizadas pelas agências sobre os concessionários.

Para organizar melhor a exposição, serão enunciados, por área espe-
cífica, os principais resultados alcançados pelo Tribunal em cada um dos 
setores de serviços públicos.

No setor de telecomunicações, foram feitas determinações à 
ANATEL para que adaptasse os editais de licitação à concepção legal 
que arrola esses serviços como serviços públicos. Foi determinada, ainda, 
a elaboração de novo método de cálculo do preço mínimo de outorgas 
que permitia uma melhor avaliação do valor de mercado das outorgas 
de TV a cabo e dos Serviços de Distribuição Multiponto Multicanal 
(MMDS). Isso porque o TCU detectou inconsistências no método de 
cálculo e, em conseqüência, concluiu que o valor fixado pela Agência 
não estava compatível com o valor de mercado (Decisão TCU Plenário 
nº 182/2001). Registre-se que esta Decisão é objeto de recurso interposto 
pela ANATEL.

No caso das outorgas das bandas C, D e E, o Tribunal identificou um 
erro nas fórmulas das planilhas que calculavam o preço mínimo dessas outor-
gas. A correção desse erro, realizado pela ANATEL tão logo comunicado a 
detecção da falha, resultou em um acréscimo de cerca de R$ 1,6 bilhão em 
relação ao valor inicialmente estipulado.

No setor elétrico, dentre as diversas questões acompanhadas pelo Tribu-
nal, destacam-se os processos de revisão de tarifa das empresas distribuidoras 
de energia elétrica. Esses procedimentos são complexos e envolvem elevadas 
somas de recursos. Por essa razão, está sendo elaborado projeto específico 
para definir critérios e procedimentos para o acompanhamento de mais de 
50 revisões tarifárias que ocorrerão entre 2003 e 2004, atingindo empresas 
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responsáveis pela distribuição de energia elétrica que atendem atualmente 
cerca  de 40 milhões de unidades consumidoras.

O Tribunal está, nesse momento, avaliando detalhadamente os cálculos 
realizados pela ANEEL que redundaram em um reposicionamento tarifário 
de 19,98 % para os consumidores atendidos pela Centrais Elétricas do Espí-
rito Santo S.A. (ESCELSA), ocorrida em 7 de agosto de 2001.

Por provocação do Ministério Público Federal, o TCU fixou prazo para que 
a ANEEL providenciasse a assinatura de contratos de concessão com diversas 
empresas de transmissão de energia elétrica (ELETROSUL, EPTE e CTEEP) 
cujos prazos de concessão haviam sido prorrogados desde junho de 2000. Verifi-
cou-se que até final de junho de 2001 - mais de um ano depois - os contratos não 
haviam sido formalizados (Decisão TCU nº 418/2001 - Plenário).

Igualmente importante foi a determinação da Corte de Contas para que 
a ANEEL regulamentasse o processo de revisão tarifária para os serviços 
de transmissão de energia elétrica, prevendo, nessa regulamentação, meca-
nismos para repassar aos consumidores possíveis ganhos de alavancagem 
financeira caso a instituição credora seja pública (Decisão TCU nº 300/2001 
- Plenário).

A exemplo do ocorrido no setor de telecomunicações, o critério de 
fixação do preço mínimo para outorgas de aproveitamentos hidrelétricos 
também foi objeto de avaliações do Tribunal. Nesse sentido: a ANEEL 
alterou o método de cálculo do preço mínimo, o que propiciou, apenas nos 
leilões ocorridos em 2000, um acréscimo no preço inicial de mais de R$ 200 
milhões em relação ao critério anteriormente utilizado. A ANEEL vem reali-
zando estudos para aperfeiçoar ainda mais o método. 

Ainda em relação ao setor energético, o Tribunal constatou, após 
auditorias realizadas na ANEEL e na ANP, a ausência de uma política ener-
gética que orientasse a atuação das agências reguladoras, evidenciando a 
necessidade de atuação efetiva do Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE), instituído pela Lei 9.478/97. Verificou-se que a lacuna deixada por 
esse Conselho vinha sendo ocupada, de forma anômala, pelas agências, que 
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deveriam ser responsáveis tão-somente pela implementação, nas suas esferas 
de atribuições, da Política Energética Nacional proposta pelo CNPE.

Em outubro de 2000, o TCU determinou ao Ministro de Estado de 
Minas e Energia - Presidente do Conselho Nacional de Política Energética 
- que adotasse as medidas necessárias à imediata implementação do CNPE 
(Decisão TCU nº 833/2000 - Plenário), o que veio a ocorrer efetivamente em  
novembro de 2000.

No setor de petróleo, o Tribunal vem acompanhado as licitações de 
blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, tendo sido feitas 
diversas determinações à ANP com vistas ao aperfeiçoamento do processo 
licitatório, notadamente no sentido de dar maior transparência aos interes-
sados e garantir adequadas condições para a atuação da própria Agência 
durante a execução contratual (Decisão TCU nº 351/1999 - Plenário).

Outra questão relevante analisada foi a possibilidade de prorrogação 
dos prazos estabelecidos nos contratos firmados com a Petrobrás, sem 
prévia licitação, por força do estabelecido no art. 33 da Lei do Petróleo 
(Lei nº 9.478/97). Em uma primeira decisão (Decisão TCU nº 981/2000 
- Plenário), o TCU entendeu que tais prorrogações somente seriam aceitá-
veis, sob o ponto de vista jurídico, se, no prazo de três anos, estivesse con-
cluída a fase de exploração. Posteriormente,  alterou esse posicionamento, 
concordando ser aplicável àquelas prorrogações a Teoria da Imprevisão, 
determinando à ANP, contudo, que a agência se abstenha de promover 
novas prorrogações nos prazos contratuais de exploração (Decisão TCU nº 
150/2001 - Plenário). 

Em relação às rodovias federais concedidas à iniciativa privada, um dos 
casos mais importantes analisados foi a representação formulada pelo Depu-
tado Sérgio Miranda contra a cobrança de ISSQN nos pedágios federais. As 
empresas concessionárias que operam as rodovias integrantes do Programa 
de Concessões Rodoviárias embutiam no valor do pedágio uma parcela de 
5% relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tri-
buto cujo fato gerador depende de inclusão em lei complementar federal e 
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cuja cobrança depende também de lei municipal em cada um dos municípios 
cruzados pelas rodovias.6  A receita dessa cobrança, além de ilegal, estava 
sendo administrada pelas concessionárias.

Em decorrência dessas irregularidades, O TCU decidiu assinar prazo 
para que o Diretor-Geral do DNER adotasse as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, consistentes nas seguintes medidas (Decisão TCU 
nº 434/99 - Plenário):

 - interrupção imediata da cobrança do ISSQN sobre a tarifa de pedágio 
dos trechos rodoviários federais explorados mediante concessão;

 - alteração dos contratos de concessão que previam a cobrança de tal tributo; 
 - suspensão da utilização dos recursos provenientes da cobrança inde-

vida em obras ou quaisquer outras finalidades, até ulterior delibera-
ção do Tribunal.

Permitiu, ainda, o Tribunal que as empresas utilizassem os recursos já 
arrecadados com a cobrança considerada indevida em melhorias nas rodo-
vias exploradas mediante pedágio, desde que não previstas inicialmente no 
contrato de concessão.

Outro ato do DNER questionado pelo TCU foi a autorização para 
implantação de cabine de bloqueio na Via Dutra, que tinha o objetivo de 
impedir  a fuga de tráfego para a  BR-465 que, segundo a concessionária, 
permitia o desvio da praça de pedágio Viúva Graça. Considerando que esse 
bloqueio não estava previsto no contrato de concessão  e consistiria fonte de 
receitas tarifárias não relacionada no edital, o TCU fixou prazo ao DNER 
para que revogasse a autorização de bloqueio, em cumprimento à Lei de 
Concessões (art. 29, VI, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995).

6 O art. 150, inciso I, da Constituição Federal estabelece o princípio da legalidade 
tributária, não sendo permitido “exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça”. A Lei Complementar nº 56/87, que regula o ISSQN, não incluiu o 
serviço prestado pelas concessionárias de serviço público entre os fatos geradores 
do tributo, o que só ocorreu com a Lei Complementar nº 100/1999.
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Recentemente, analisando os editais de concessões de sete importan-
tes lotes rodoviários - incluídos os trechos da rodovia Fernão Dias e Régis 
Bitencourt - decidiu o Tribunal realizar 24  determinações  ao DNER com o 
objetivo de adequar o processo licitatório aos ditames legais, dentre as quais 
destacam-se:

-  inclusão no edital de disposições acerca da política ambiental a ser 
adotada pela concessionária;

-  alterações  no edital que buscaram garantir o caráter competitivo do 
certame e o sigilo das propostas;

-  supressão de cláusulas que implicariam em aumento de tarifas de 
pedágio para os usuários, decorrentes de riscos inerentes ao negócio 
da concessionária;

-  inclusão de cláusulas que visam a garantir a prestação de um nível de 
serviço adequado aos usuários.

No setor portuário, recentemente, o Tribunal examinou representa-
ção formulada pelo Ministério Público Federal a respeito da concessão do 
Terminal de Contêineres do Porto de Rio Grande, determinando à Superin-
tendência do Porto de Rio Grande - SUPRG, na qualidade do delegatário 
da exploração do referido porto, que inclua no contrato de concessão cláu-
sulas essenciais referentes aos critérios indicadores, fórmulas e parâmetros 
definidores da qualidade do serviço, bem como as metas e os prazos para o 
aperfeiçoamento da exploração do serviço por parte da arrendatária (Decisão 
Plenária nº 748/2001).

V - Perspectivas de Controle
Em face das perspectivas de ampliação das demandas de controle nessa 

área, está-se iniciando um projeto com vistas a ampliar e consolidar a capa-
cidade operacional do Tribunal de Contas da União para realizar trabalhos 
de controle externo na área de regulação de serviços públicos objeto de 
delegação.
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Com a realização desse projeto, busca-se capacitar técnicos para atuar 
no controle da atividade regulatória, desenvolver métodos e técnicas de 
fiscalização específicos para a análise dos mecanismos regulatórios, ava-
liar o atual modelo organizacional do TCU voltado para a fiscalização das 
agências reguladoras e elaborar documentos técnicos sobre a regulação de 
serviços públicos. Em síntese, espera-se, ao final, definir e implementar uma 
estratégia de atuação do controle externo no acompanhamento da atividade 
regulatória estatal.

Dentre os impactos decorrentes da execução do projeto, destaca-se a 
possibilidade de melhoria do controle em outras esferas de governo, pois o 
TCU poderá difundir o conhecimento, os métodos e as técnicas desenvolvi-
dos para outras entidades de controle, como, por exemplo, os Tribunais de 
Contas Estaduais e Municipais.

Além disso, sendo o TCU  órgão que examina, sob diferentes aspectos, 
a atuação de agentes reguladores em praticamente todos os setores da eco-
nomia, detém as melhores condições potenciais para desenvolver uma visão 
sistêmica do modelo regulatório brasileiro. Em conseqüência, poderá contri-
buir para a disseminação de boas práticas de regulação, independentemente 
do segmento em que atuam as agências.

Outra questão relevante diz respeito à estabilidade do sistema  regulató-
rio, que está diretamente relacionada ao nível de transparência dos processos 
decisórios dentro das agências reguladoras. O agentes econômicos - inves-
tidores e consumidores - precisam compreender com clareza o regramento 
jurídico do mercado regulado a fim de sustentar as negociações em bases 
consistentes, propiciando uma relação que possibilite o acesso de todos os 
usuários aos serviços, mas que também garanta um nível suficiente de inves-
timento privado.

Um dos pilares de equilíbrio de uma relação justa entre usuários e 
investidores está justamente na disseminação ampla de informações sobre 
os aspectos técnicos, econômicos e sociais das concessões. Atualmente, pesa 
sobre os usuários um grande déficit de informação, deixando os órgãos de 
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defesa dos consumidores em flagrante desvantagem no debate de questões 
relevantes, tais como as revisões tarifárias. Executando os seus trabalhos de 
fiscalização que, em regra, são públicos, está o TCU contribuindo para viabi-
lizar o surgimento de um controle social realmente efetivo.

VI - Conclusão
A Reforma do Estado Brasileiro redimensiona o papel da Administra-

ção Pública na prestação de serviços públicos. Reduz o tamanho do Estado 
agente, ao mesmo tempo em que acentua sua função regulatória. Neste con-
texto, inserem-se a criação das agências reguladoras, como entidades dota-
das de maior autonomia financeira, administrativa e patrimonial.

Objetivo principal da descentralização em curso é a busca da presta-
ção de serviços públicos de forma mais eficiente, favorecendo os usuários 
consumidores. Atua o Estado na regulamentação e fiscalização dos serviços, 
diretamente, mediante um de seus órgãos, ou de forma descentralizada, por 
meio das agências reguladoras.

Dentro desta nova concepção de Estado, ganha o controle preeminên-
cia. Além do exame da legalidade, devem os órgãos controladores verificar 
a  eficiência da atuação das agências reguladoras. O Tribunal de Contas da 
União detém competência constitucional para  fiscalizar e julgar as contas 
dos dirigentes das agências reguladoras. Neste contexto, exerce o controle 
também sobre as outorgas dos serviços públicos a terceiros.

Quanto ao acompanhamento da execução contratual dos serviços con-
cedidos, deve o Tribunal atuar de forma complementar aos órgãos/entidades 
reguladoras. Em princípio, a fiscalização das concessionárias é de responsa-
bilidade do Poder Concedente. Entretanto, isso não impede a atuação coope-
rativa e suplementar do TCU, ao realizar a fiscalização sobre a prestação dos 
serviços públicos delegados.

Em relação ao controle social, peça chave do Plano de Reforma do 
Estado em curso, força é convir que sua efetivação somente será eficaz se 
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conseguir estabelecer vínculos sistêmicos com os entes estatais encarregados 
do controle. A menos da participação dos cidadãos nas comissões de fiscali-
zação das concessionárias e no conselho de administração das Organizações 
Sociais, difícil é imaginar um controle social estanque. No momento atual 
em que a sociedade civil ainda não encontra mecanismos plenos de mobili-
zação no âmbito da cidadania, somente técnicos especialistas, como os que 
compõem os quadros estatais, podem canalizar as demandas sociais. Daí a 
inafastável busca de integração que se espera entre os diversos tipos de con-
trole de serviços públicos.
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Aspectos do Modelo Regulatório Brasileiro: 
Uma Avaliação a partir dos Conceitos de Redes 
de Políticas e Herança Institucional

Ronaldo Fiani
Instituto de Economia-UFRJ

1. Introdução
Uma avaliação do modelo regulatório brasileiro, ainda que preliminar, 

exige o reconhecimento da característica básica desse novo quadro institu-
cional, que é a presença de agências com maior ou menor grau de indepen-
dência em relação ao poder executivo. Isso significa, em termos decisórios, 
descentralizar a intervenção institucional do Estado na economia. Descentra-
lizar, nesse contexto, significa abrir o setor público para o maior número de 
agentes de pressão possível, ao mesmo tempo em que introduz concorrência 
em setores anteriormente definidos como monopolistas.

Para uma compreensão adequada dos efeitos que a descentralização das 
instâncias governamentais responsáveis pelos vários aspectos da regulação 
econômica podem apresentar sobre a eficiência do processo regulatório, é 
necessário inicialmente estudar a natureza das relações entre Estado e setor 
privado. Por setor privado entenda-se aqui não apenas as firmas direta e 
indiretamente afetadas pelo processo de regulação econômica, mas também 
os consumidores e clientes destas firmas, sendo esses últimos não apenas as 
famílias, mas também outras empresas.
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2. Redes de Política e Herança Institucional
O estudo aqui desenvolvido das relações entre Estado e setor privado 

se baseia no conceito de policy networks. De acordo com a definição de 
Waarden (1992), a qual por sua vez se baseia nas definições de autores 
como Katzenstein e Lehmbruch, policy networks seriam as ligações que se 
estabelecem entre os setores público e privado no momento de implemen-
tar uma política.1

Administrators need political support, legitimacy, information, 
coalition partners in their competition with other sectors of the bure-
aucracy, and assistance in the implementation of the policy. Interest 
groups on the other hand desire access to public policy formation 
and implementation, and concessions in their interests or those 
of their constituency. These different needs motivate and produce 
exchanges or transactions. When repeated often these exchanges 
may become institutionalized in network structures. Such network 
structures constrain the successive operations open to the actors-and 
in time may even influence the structure of the participating organi-
zations. (Waarden, 1992, p.31)

O trecho citado acima contém uma série de aspectos interessantes, até 
mesmo em relação à definição de policy networks que foi apresentada mais 
acima. Em primeiro lugar, que os grupos de interesse desejam ter acesso à 
formação e implementação da política pública. Em segundo lugar, para que 
se constitua uma rede é necessário que a transação entre os grupos de inte-
resse e o administrador ao qual estão relacionados os interesses do grupo se 
repita no tempo. Só assim poderá a rede assumir um caráter institucional. 
Note-se, porém, que caráter institucional aqui não significa caráter formal. 
Isto fica bastante evidente em situações de clientelismo.

1 Waarden (1992, p.30). Ainda não existe uma tradução para o conceito de policy networks. Contudo aqui 
será adotado, provisoriamente, a expressão “rede de políticas”.
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Por clientelismo entende-se aqui, seguindo a caracterização de Guy 
Peters adotada por Waarden, uma situação em que um grupo de interesse 
consegue ser percebido pela agência administrativa como representante 
exclusivo do setor social que é o objeto da sua regulação. Este monopólio 
de representação acaba resultando em captura das agências estatais pelos 
interesses organizados2. Assim, as agências passarão a defender interesses 
particulares ao invés dos interesses mais gerais da população, privatizando 
a política pública. Nesse caso, haverá preferência por aquilo que Waarden 
chama de “reconhecimento mútuo informal, interação e negociações” (infor-
mal mutual recognition, interaction and negotiation)3.

Em terceiro lugar, o fato de as estruturas de rede restringirem as ope-
rações abertas aos atores, podendo mesmo influenciar as organizações que 
participam da rede, já tinha sido salientado por Douglass North ao tratar da 
existência de rendimentos crescentes também no campo institucional. Com 
efeito, North identifica os mesmos quatro mecanismos de auto-reforço, que 
atuam no sentido de tornar uma tecnologia dominante de acordo com as 
análises de Paul David e Brian Arthur, apenas com algumas características 
diferentes.

Assim, também em termos institucionais seriam verificados: significa-
tivos custos fixos ou de estabelecimento, efeitos de aprendizagem, efeitos 
de coordenação (vantagens derivadas da cooperação com outros agentes 
com os mesmos interesses) e expectativas adaptativas, onde uma posição 
progressivamente dominante gera expectativas de maior dominância no 
futuro4. No campo institucional verifica-se que há expressivos custos de 
estabelecimento, por exemplo, quando constituições nacionais são criadas, 
há efeitos de aprendizagem que surgem em função do conjunto de oportuni-
dades definido pelo arcabouço institucional (ainda que, do mesmo modo que 
nas tecnologias, nada garante que as habilidades adquiridas resultarão em 

2 Waarden (1992, p.43)
3 Waarden (1992, p.44)
4 North (1990, p.94)
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aumento da eficiência). Haverá efeitos de coordenação, diretamente através 
de contratos com outras organizações e indiretamente, através da indução 
de investimentos em atividades complementares. Finalmente, expectativas 
adaptativas surgem porque o predomínio de contratos baseados em uma ins-
tituição em particular reduz as incertezas associadas a esta instituição5 .

Cristalizado um conjunto de instituições, as opções dos agentes a partir 
daí se tornam limitadas. Em outras palavras, surge um processo de path 
dependence. Não há ainda uma tradução consagrada para path dependence 
na língua portuguesa, mas neste trabalho optou-se pela expressão “herança 
institucional”. Nas palavras do próprio North, “Once a development path is 
set on a particular course, the network externalities, the learning process of 
organizations, and the historically derived subjective modeling of the issues 
reinforce the course”6. Em outras palavras, a tendência em qualquer processo 
de desenvolvimento institucional é no sentido de seu reforço cumulativo, e, 
assim, as estruturas institucionais vigentes tendem a condicionar os desen-
volvimentos futuros.

Isso não significa, contudo, que a trajetória da evolução institucional 
será sempre aquela que promoverá o aumento da eficiência e do desenvolvi-
mento. Novamente, de acordo com North, “The increasing returns characte-
ristic of an initial set of institutions that provide disincentives to productive 
activity will create organizations and interest groups with a stake in the 
existing constraints”7. Assim, estruturas institucionais que não favorecem 
o desenvolvimento, uma vez consolidadas, tendem a estimular e reforçar 
práticas e grupos voltados para a manutenção do status quo, A ideologia dos 
agentes, constituída a partir desta situação também age como um mecanismo 
de reforço: “The subjective mental constructs of the participants will evolve 
an ideology that not only rationalizes the society’s structure but accounts 

5 North (1990, p. 95)
6 North (1990, p.99)
7 ibid. 
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for its poor performance. As a result the economy will evolve policies that 
reinforce the existing incentives and organizations”8. Aqui vale uma pequena 
digressão para esclarecer o que North entende por ideologia:

By ideology I mean the subjective perceptions (models, theories) 
all people possess to explain the world around them. Whether at the 
microlevel of individual relationships or at the macrolevel of organized 
ideologies providing integrated explanations of the past and present, 
such as communism or religions, the theories individuals construct are 
colored by normative views of how the world should be organized9.

Assim, as ideologias nada mais seriam do que os modelos teóricos, 
por assim dizer, que os indivíduos adotam, individual ou coletivamente, 
para entender o mundo em que vivem, mas que além do aspecto explicativo 
possui também um viés normativo. Ocorre, porém, que os agentes possuem 
racionalidade limitada no sentido definido por H. Simon, isto é, possuem 
limitações de caráter neurofisiológico que os impedem tanto de computar 
todas as informações relevantes para as suas decisões, como de transmiti-las 
aos agentes que delas necessitam. Assim, os modelos teóricos que elaboram 
para a compreensão da realidade que os cerca são sempre aproximações 
imperfeitas, nada garantindo antecipadamente que seus modelos serão aque-
les que produzirão decisões eficientes.

O conceito de racionalidade limitada é o fundamento da análise de 
custos de transação, ainda que não seja a única condição necessária para que 
custos de transação seja relevantes10. O conceito de custos de transação são 
importantes para o estudo das redes de políticas, como reconhece Warden11. 

8  ibid.,grifos do original.
9  North (1990, p.23. Grifos do original).
10  As outras condições seriam também: ambiente complexo e com a presença de incertezas, oportunismo 

e ativos específicos, ou seja, transações em que prevalecem small numbers. Para maiores detalhes sobre 
estas condições adicionais e o papel que desempenham, ver Williamson (1975, pp. 21-8).

11  Waarden (1992, p. 31)
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Com efeito, de acordo com aquele autor, os agentes formam redes no intuito 
de reduzir seus custos de transação12. Mais especificamente,

Interest groups save costs of repeated efforts to gain access and 
influence by building a more permanent relation of trust and resource 
dependence. Administrators on the other hand save costs of information 
collection and efforts to acquire assistance and cooperation. The emer-
gence, structure and stability of the network depends on the conditions, 
identified in transaction costs economics, for forming organizations: 
bounded rationality, fear of opportunistic behavior, economic and stra-
tegic uncertainty, frequency of transactions, asset specificity (unique-
ness of resources), and small numbers.13 

Percebidas desta forma, as redes de políticas públicas seriam “proto-
organizações”, algo em um estágio intermediário entre o mercado e uma 
organização propriamente dita. Assim as redes seriam distintas das organiza-
ções na medida em que não existe um centro hierárquico de decisões, e desta 
forma a coordenação se dá através de barganha horizontal14.

O que se poderia esperar, então, à medida que aumenta o número de 
agentes envolvidos no processo? Esta pergunta se mostra de fundamen-
tal importância na medida em que, com a privatização da atividade antes 
desempenhada pelo setor público, agora se estabelece uma relação entre 
dois agentes: o poder concedente, através de uma instituição reguladora, e o 
concessionário privado. Mais grave ainda, se o setor é aberto à concorrência, 
pelo fim de um monopólio natural provocado por novas tecnologias, a rela-

12 De acordo com Furubotn & Richter, estes custos de transação seriam compostos pelos custos de 
estabelecer, manter e alterar um sistema de organizações políticas formais e informais, e pelo custo 
de administrar uma estrutura política. Inclui, assim, os custos correntes com justiça, transportes 
educação, etc., os custos de busca e informação, os custos associados ao processo de tomada de 
decisão, os custos de dar ordens, monitorá-las e fazê-las cumprir; também os custos de administrar 
organizações que participam ou tentam participar do processo de decisões políticas, assim como os 
custos de negociação.( Furubotn & Richter, 1998, pp. 47-8)

13 Waarden (1992, p. 31).
14 Waarden (1992, p. 31)



42

 O Controle Externo da Regulação de Serviços Públicos

43

 O Controle Externo da Regulação de Serviços Públicos

ção se torna múltipla, pois a agência reguladora terá de lidar não só com o 
concessionário privado que assumiu através da privatização a empresa ante-
riormente pública, mas também com seus novos concorrentes no mercado.

Com efeito, o que se verifica na prática é uma teia de relações no pro-
cesso de regulação, envolvendo não apenas os agentes descritos acima, mas 
também usuários, fornecedores da empresa privatizada, etc., de acordo com 
a Figura 1 abaixo:

Figura 1

O quadro da Figura 1 se compõe dos seguintes elementos:
- “Firma Regulada: como o próprio termo indica, trata-se da firma 

sobre a qual a(s) entidade(s) reguladora(s) exerce(m) sua atividade. 
Será suposta um monopólio natural, ou, em caso de oligopólio, a 
firma dominante.

- “Agências Reguladoras: este é um termo genérico para representar 
não apenas o conjunto das entidades imediatamente responsáveis 
pela atividade regulatória do setor, mas todas as instituições de cará-
ter governamental que tenham a possibilidade de interferir, seja direta 
ou indiretamente, na atuação destas entidades. Obviamente que uma 
definição mais precisa de quais instituições serão incorporadas nesta 
rubrica dependerá das particularidades do caso em estudo.

Agências
Reguladoras

Firmas
Competidoras

Consumidores
Domésticos

Fornecedores
Nacionais

Empresas
Consumidores

Firma
Regulada
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- “Fornecedores Nacionais: trata-se do segmento da indústria nacional 
responsável pela oferta de equipamentos para a firma regulada.

- “Empresas Consumidoras: essa categoria agrega todas as empresas 
que utilizam os bens ou serviços produzidos no setor regulado.

- “Consumidores Domésticos: reúne as famílias que consomem os 
bens ou serviços produzidos no setor regulado.

- “Competidores da Firma Regulada. Nesta rubrica devem ser inclu-
ídos tanto competidores efetivos quanto potenciais, atuantes no 
mesmo mercado ou em mercados de produtos substitutos próximos, 
com capital de origem nacional ou transnacional.

As linhas da Figura 1 representam relações que se estabelecem necessa-
riamente entre os elementos do esquema. As linhas pontilhadas caracterizam 
relações de caráter apenas eventual, dependendo das características parti-
culares dos agentes e do setor em estudo. Por exemplo, a relação entre os 
a firma regulada e os fornecedores nacionais não é uma relação necessária: 
depende do agente regulador adotar alguma medida de estímulo à indústria 
nacional15.

É importante também perceber que os vários agentes freqüentemente 
apresentam objetivos contraditórios. Assim, por exemplo, em geral os forne-
cedores da firma regulada demandam proteção contra a concorrência da pro-
dutores estrangeiros, enquanto que os usuários (em particular as empresas) 
demandam serviços eficientes a baixos custos, o que muitas vezes significa 
recorrer a produtos importados que embutem tecnologia superior. Até mesmo 
dentro de uma categoria que, em geral, é tratada como se fosse um mesmo 
grupo, como é o caso dos usuários do setor regulado, é comum encontrarmos 
diferenças nas demandas. Assim, por exemplo, na telefonia temos a contra-
posição entre os interesses dos consumidores da zona rural, que defendem 

15 Por exemplo, no caso das licitações de blocos para a exploração de petróleo, um índice mínimo de 
nacionalização é exigido dos investimentos.
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a universalização do serviço com subsídios, e os consumidores urbanos que 
têm de arcar com estes subsídios.

Desse modo, dado o número de atores envolvidos na rede de políticas 
públicas associada ao processo de regulação econômica, trata-se de um tipo 
de rede de grandes dimensões, de acordo com a análise de Waarden16. Ocorre 
porém que os recursos mobilizados pelos vários agentes são muito discre-
pantes. Associações empresarias tendem a ser muito mais eficientes do que 
associações de consumidores, mais sujeitas ao problema do “caroneiro”, 
conforme mostra a análise de Olson17. Contudo, as próprias associações 
empresariais dispõem de diferentes capacidades de mobilizar recursos. 
Assim, no setor rodoviário as empreiteiras tenderiam a apresentar um poder 
de negociação e de influência sobre a determinação da política acerca das 
estradas de rodagem do que os consumidores, dispersos entre motoristas 
profissionais, empresas de transporte, motoristas amadores, etc. Já no setor 
de telecomunicações, um dos grupos de interesse mais forte tem se mostrado 
ser o setor financeiro, que dentro do esquema acima seria incluído no grupo 
de empresas consumidoras.

Mas qual seria a função de uma rede de políticas públicas, tal como a 
descrita acima? Waarden identifica as seguintes funções:

1. Estabelecer canais de acesso aos processos de tomada de decisão.
2. Funcionar como mecanismo de consulta e de troca de informações.
3. Promover negociações, isto é, troca de recursos e/ou performances.
4. Coordenar ações que, de outra forma seriam tomadas independente-

mente,
5. Estimular a cooperação na elaboração de políticas, assim como sua 

implementação e legitimação18.

16 Waarden (1992, p.33)
17 Olson (1999)
18 Waarden (1992, p.33)
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Dadas essas funções, como podemos esperar que a rede de políticas 
públicas as desempenhe? É importante considerar o fato de que estas funções 
se tornam ainda mais complexas na medida em que se descentraliza o setor 
público (distribuindo as responsabilidades por várias instâncias de decisão) 
e se liberaliza o setor regulado, introduzindo concorrência onde antes havia 
monopólio.

A primeira etapa na resposta à esta pergunta está na definição dos atores 
que participarão da rede de políticas públicas. Esta seleção é crucial, na 
medida em que ela define como serão as relações entre os atores19. Assim, se, 
por exemplo, os consumidores domésticos são excluídos antecipadamente da 
rede, pois não dispõem da capacidade de mobilizar os recursos necessários 
para se constituírem em grupo de interesse e/ou porque na constituição da 
rede o administrador público não abriu um canal através do qual os consumi-
dores pudessem defender seus interesses, muito provavelmente a firma regu-
lada (e talvez até mesmo suas concorrentes) adotarão uma estratégia bem 
menos flexível do que se os consumidores tivessem maior e melhor acesso à 
rede de políticas públicas.

Assim, a seleção dos atores em uma rede de políticas públicas poderá 
ter como efeito:

a) ser mais ou menos acessível a interesses privados,
b) reconhecer determinados interesses organizados e dar-lhes trata-

mento privilegiado ou mesmo acesso exclusivo,
c) apoiar ativamente interesses particulares com subsídios, incentivos, 

alistamento compulsório, etc,
d) acabar por criar redes de caráter privado20.
Caracterizadas assim as redes de políticas públicas, faz-se necessário 

agora considerar os principais resultados que podem ser verificados na sua 
operação.

19 Waarden (1992, p.37)
20 Waarden (1992, pp. 37-8)



46

 O Controle Externo da Regulação de Serviços Públicos

47

 O Controle Externo da Regulação de Serviços Públicos

3. Clientelismo e Pluralismo de Pressões
Clientelismo é uma situação em que um grupo de interesse é bem 

sucedido no esforço de se tornar o representante exclusivo de um setor 
social regulado pelo administrador público. Este monopólio da represen-
tação tende a se transformar em captura da agência reguladora21. A partir 
daí a conseqüência é um progressivo aumento na dependência da agência 
em relação ao grupo de interesse, tanto porque a agência não tem como 
contrapor outros interesses ao interesse do grupo que a capturou, como 
também pelo fato de que a agência depende do grupo de interesse para 
obter as informações que necessita. Em função disso, a agência vai passar 
a defender interesses particulares ao invés de interesses gerais da popula-
ção. Para tanto, a agência tenderá a reforçar o sigilo e a despolitização no 
seu processo decisório, uma vez que deseja evitar a prestação de contas e a 
investigação por parte do público.

De uma forma mais geral, contudo, o efeito mais negativo do cliente-
lismo é a fragmentação da atuação do Estado, dividido por múltiplos inte-
resses privados, e a conseqüente impossibilidade da adoção de uma política 
consistente por parte do setor público como um todo.

A) Pluralismo de Pressões
Sob determinado aspecto, uma situação de pluralismo de pressões é 

o oposto do clientelismo: aqui tem-se um número relativamente grande 
de grupos de pressão, todos relativamente importantes, de tal forma que 
nenhum deles em especial consegue impor isoladamente sua força. Este 
tipo de situação transforma a agência pública em uma espécie de mediador 
entre os interesses concorrentes. Pode até mesmo agregar estes interesses 
em interesses mais gerais, e assim obter maior liberdade de manobra22. Esta 

21 Waarden, (1992, p.43)
22 Waarden (1992, p.45)
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possibilidade, contudo, está condicionada, em primeiro lugar, pela ampli-
tude dos objetivos da agência pública; em segundo lugar, pela sua estrutura 
organizacional. Isto porque, limitações severas, tanto no escopo da agência 
pública, como na sua estrutura organizacional, podem restringir a capaci-
dade de atuar articulando os diversos interesses privados para alcançar um 
interesse mais geral.

B) Comparação entre Clientelismo e Pluralismo de Pressões
Sem dúvida, do ponto de vista da formulação de políticas públicas 

que atendam aos interesses mais gerais da população, a situação ideal é a 
de pluralismo de pressões. Nesta, a agência pública pode agir como media-
dora, articulando os interesses de forma a obter uma solução cooperativa, ao 
mesmo tempo em que resiste às iniciativas de captura por interesses particu-
lares. Mas como garantir uma situação de pluralismo de pressões, evitando 
qualquer prática clientelista?

Para obter este tipo de solução, é necessário retornar às funções 
da rede de políticas públicas. Foi visto acima que a primeira função da 
rede de políticas públicas é estabelecer canais de acesso aos processos 
de tomada de decisão. Para garantir pluralismo de pressões, é necessário 
que as agências públicas responsáveis por um determinado setor abram o 
maior número de canais de acesso aos processos de tomada de decisão, 
facultando ao maior número de agentes possível a possibilidade de atuar 
nas funções de consulta e troca de informações, assim como na função de 
negociação e cooperação na elaboração de políticas. É necessário porém 
considerar que, neste caso, a coordenação de ações por parte da agência 
pública se tornará possivelmente bem mais complexa, e é necessário então 
que a estrutura da agência pública esteja preparada para o grau de comple-
xidade de suas tarefas.
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4. Redes de Política e Herança Institucional no 
Modelo Brasileiro de Regulação

Os problemas de desenho de redes de política são, em termos concei-
tuais, distintos dos problemas de herança institucional. Não obstante, muitas 
vezes esses problemas se agravam cumulativamente: redes de política clien-
telistas podem se cristalizar no tempo, transformando-se em herança institu-
cional (path dependence).  E outras vezes, ainda, os problemas de herança 
institucional são mais amplos do que apenas a questão das redes de políticas 
estabelecidas entre o reguladores e seus regulados. No modelo brasileiro 
iremos encontrar os dois casos, isto é, de problemas de rede de política que 
tendem a se perpetuar mesmo após um processo de reforma das instituições, 
se transformando em uma herança institucional do modelo, e problemas de 
herança institucional que transcendem a questão do desenho das redes de 
política.

Ilustrando o caso das redes de política que tendem a se perpetuar, con-
vertendo-se em herança institucional, temos a decisão de criar dois órgãos de 
regulação dos transportes de superfície: a ANTT para transportes terrestres e 
a ANTAQ para transportes aquáticos. Isso, juntamente com a agência respon-
sável pela aviação civil, significa uma segmentação da atividade reguladora 
que, conforme foi visto mais acima, favorece a captura da agência, através da 
constituição de redes de política restritas apenas a um determinado segmento 
do setor de transporte23. Não é de se esperar, assim, que agências com área 
de atuação tão limitada promovam um pluralismo de pressões. Essa segmen-
tação das agências no modelo de regulação de transportes é uma herança 
institucional das redes de política de interesses localizados, que remontam ao 
antigo Ministério da Viação e Obras Públicas, que existiu de 1906 a 1967.

Muitas vezes, porém, o problema de herança institucional vai além da 
questão das redes de política, e diz respeito à dificuldade do Estado em defi-

23 Isso para não mencionar os problemas de regulação derivados da complementaridade dos diferentes 
tipos de transporte.
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nir com maior precisão um desenho institucional coerente para o setor, o que 
acaba resultando em formas híbridas, cuja operacionalidade se torna custosa 
ou pouco eficiente.

Algumas vezes o hibridismo se encontra na própria definição das fun-
ções da agência. Esse é o caso, por exemplo, da Lei n.º 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, que instituiu e definiu as responsabilidades da ANP. Em seu artigo 9º 
determina aquela lei que as responsabilidades do extinto DNC passam a ser 
assumidas pela ANP, em um caso claro de herança institucional transferida 
para o novo modelo. Como o extinto DNC foi um órgão instituído sob outro 
regime institucional, onde o Estado tinha como meta exercer o planejamento 
e controle da produção, distribuição e revenda de combustíveis no território 
nacional, a transferência de suas funções para a ANP resultou em tarefas 
incompatíveis com a atuação de uma agência reguladora, como, por exem-
plo, o pagamento de subsídio ao frete de GLP. Embora ao longo de 2001 todo 
um esforço tenha sido feito no sentido de eliminar esses subsídios, e a curto 
prazo possa-se prever a total extinção desses pagamentos, não apenas houve 
uma perda de eficiência regulatória no período de vigência desses pagamen-
tos, como há ainda toda uma estrutura institucional constituída para esse fim, 
que deve permanecer como custo por algum tempo.

Outras vezes, porém, a forma híbrida determinada pelo desenho institu-
cional caracteriza não apenas a função da agência, mas todo o setor regulado. 
Esse é o caso do setor de petróleo e de energia no Brasil. Neles se observa a 
presença de agências reguladoras, cuja concepção visa promover a eficiên-
cia e, dentro do possível, a competição, atuando juntamente com empresas 
públicas no papel de monopolistas ou de empresas dominantes, cuja con-
cepção visa promover o desenvolvimento econômico, independentemente de 
questões competitivas.

Assim, observa-se no setor de petróleo a interação, nem sempre efi-
ciente, entre a ANP e a Petrobras, e, no setor de energia, entre a ANEEL, 
Furnas e Eletrobrás. No caso do setor de petróleo vem sendo observado um 
conflito permanente entre Petrobras e ANP, ilustrado no conflito sobre livre 
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acesso entre a Transportadora Brasileira do Gasoduto Brasil-Bolívia (TBG), 
em cuja composição acionária a Gaspetro - subsidiária da estatal Petrobras - 
é majoritária com 51% das ações, a Enron e a British Gas, no início de 2001. 
Já no caso do setor de energia, especialmente a partir da crise de oferta de 
energia, o que se tem verificado são problemas de definição de responsabili-
dades de política e monitoramento do setor.

Esse modelo híbrido, que envolve empresas estatais de grande porte e 
agências reguladoras é resultado de um processo de herança institucional, 
em que convivem instituições de natureza reguladora com instituições de 
natureza desenvolvimentista. Obviamente isso tem gerado dificuldades, 
cuja administração não tem sido satisfatória, basicamente por não se 
ter reconhecido, até agora, que o sistema híbrido envolve características 
divergentes e conflitantes, o que exige, ou uma definição por um tipo de 
modelo, quer regulador, quer desenvolvimentista, ou que então sejam defi-
nidas regras e instituições que dêem conta dessa natureza híbrida, e de sua 
herança institucional.
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O Equilíbrio Econômico-financeiro e o Controle das 
Agências Reguladoras

Doutora Maria Sylvia Zanella Di Pietro1  

O presente artigo tem por objetivo apresentar os principais aspectos 
concernentes à concessão de serviços públicos, especialmente os relativos 
ao equilíbrio econômico-financeiro. Para tanto, serão apresentadas, inicial-
mente, as principais questões envolvidas no conceito de concessão. Em 
seguida, serão discutidos os pontos controversos na definição de equilíbrio 
econômico-financeiro e, por fim, cuidar-se-á do controle judicial e legislativo 
sobre as agências reguladoras, tendo como foco a possibilidade de interfe-
rência externa sobre os contratos de concessão.

I) Aspectos Gerais da Concessão de Serviços públicos
Na concessão de serviços públicos existem dois aspectos contradi-

tórios:
a) de um lado, a idéia de que o serviço público deve funcionar no inte-

resse geral e sob a autoridade da Administração; 
b) de outro lado, a idéia de que a empresa concessionária desempenha 

atividade de interesse econômico, com o objetivo de lucro.
Como se percebe, na concessão de serviços públicos há  interesses 

opostos. O Estado, ao defender o interesse público, pretende obter, tanto 
quanto possível, tarifas mais acessíveis aos usuários. Já a empresa capitalista 
defende interesses próprios e pretende obter o maior lucro possível.

1Professora titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP



54

 O Controle Externo da Regulação de Serviços Públicos

55

 O Controle Externo da Regulação de Serviços Públicos

A conseqüência fundamental do fato de a concessão ser executada por 
empresa capitalista que objetiva o lucro é seu direito à manutenção do equi-
líbrio econômico-financeiro estabelecido no momento da execução do con-
trato. E, pelo fato de existirem interesses conflitantes entre Estado e empresa 
concessionária, surge a dificuldade de manutenção desse equilíbrio.

Há no contrato de concessão dois tipos de cláusulas. Existem as cláusu-
las de natureza regulamentar, que se referem à forma de execução do serviço, 
e aquelas de natureza eminentemente contratual, que dizem respeito à preser-
vação do equilíbrio econômico-financeiro.

Além da diferença de que as primeiras são alteráveis unilateralmente 
pela Administração, enquanto as segundas não podem ser alteradas, destaca-
se o fato de as cláusulas de natureza regulamentar terem apenas a aparência 
de cláusulas contratuais. Tais cláusulas concernem ao poder regulamentar da 
Administração de interferir na prestação do serviço e, embora constem do 
contrato, a este precedem.

Por esse motivo, alguns autores negam-se  a reconhecer a concessão 
como um contrato e definem esse instituto como mero ato de outorga do 
Poder Público. Todavia, tal posição não pode prosperar porque a própria 
Constituição Federal, no art. 175, parágrafo único, refere-se à concessão 
como contrato.

As cláusulas contratuais propriamente ditas envolvem todos os fatores 
que afetam o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Tendo em vista 
que essas cláusulas têm o objetivo de resguardar os interesses do concessio-
nário, elas não podem ser alteradas unilateralmente pelo poder concedente.

Entre os fatores que afetam o equilíbrio econômico-financeiro do con-
trato está o prazo, que é definido em função do tempo necessário para o 
concessionário amortizar os investimentos e que pode ser modificado para 
atender aos interesses dos concessionários quando há rompimento do equilí-
brio econômico-financeiro.
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II) O Equilíbrio Econômico-financeiro

Evolução do Princípio do Equilíbrio Econômico-financeiro

Toda a teoria do equilíbrio econômico-financeiro foi construída 
em função dos contratos de  concessão de serviço público, que  consti-
tuem a primeira modalidade de contrato administrativo historicamente 
existente. 

Inicialmente, não se falava em equilíbrio econômico-financeiro. Apli-
cavam-se à concessão os princípios pacta sunt servanda (os contratos devem 
ser cumpridos) e lex inter partes (o contrato é lei entre as partes), advindos 
do direito privado;  conseqüentemente, era inerente ao contrato de concessão 
a idéia de que o concessionário executava o serviço em seu próprio nome e 
por sua conta e risco.

Embora atualmente seja mantida a expressão “por sua conta e risco”, a 
acepção original da expressão é muito mais ampla. Ao empresário competia 
gerir a concessão de serviços públicos como um negócio qualquer.

Somente após as Grandes Guerras é que teve início a elaboração da 
teoria do equilíbrio econômico-financeiro. A jurisdição administrativa fran-
cesa passou a entender que deveria haver, no contrato, equivalência entre 
encargos e retribuições do empresário, o que se denominou “equivalência 
honesta”.

Aos poucos, passou a prevalecer a idéia de que o contrato de concessão, 
por ter por objeto a execução de um serviço público e visar, portanto, ao inte-
resse geral, deve ser essencialmente mutável e flexível, de modo a assegurar 
a continuidade na prestação do serviço.

O primeiro acórdão nesse sentido foi proferido em 1910, pelo Conselho 
de Estado francês. Desde então, passou-se a entender que deveria haver equi-
valência entre encargos e obrigações e, sempre que houvesse  rompimento 
do equilíbrio estabelecido no início do contrato, o concessionário deveria ter 
direito à recomposição.
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A partir daí foi-se desenvolvendo, na jurisprudência  francesa, uma série 
de teorias que defendem a preservação do equilíbrio econômico-financeiro e 
a continuidade do contrato. Assim, é possível hoje se falar na mutabilidade 
do contrato administrativo como uma de suas características essenciais, de 
que resulta o direito do contratado à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro. Surgiram as teorias do fato do príncipe, a teoria do fato da Admi-
nistração e a teoria da imprevisão.

 No mesmo sentido, os princípios tradicionais do contrato, entre os 
quais o pacta sunt servanda, foram sendo ultrapassados pela idéia de que o 
serviço público não pode parar e, em conseqüência, a de que é possível haver 
alterações necessárias para permitir a continuidade do contrato. 

Todas essas teorias foram construções da jurisprudência. Até anos atrás 
não havia lei a respeito. A doutrina brasileira incorporou as teorias criadas 
no Direito Francês e a nossa jurisprudência as acolheu, antes da sua consa-
gração no direito positivo. A Constituição de 1967 previu o equilíbrio eco-
nômico-financeiro como direito do concessionário (art. 167, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 1/69).

No âmbito da legislação infraconstitucional, a primeira lei de caráter 
nacional que tratou o princípio do equilíbrio econômico-financeiro como um 
direito subjetivo do contratado, nos contratos administrativos em geral, foi 
o Decreto-Lei nº 2.300/86, em termos  semelhantes aos que constam da Lei 
nº 8.666/93.

Princípio do Equilíbrio Econômico-Financeiro

O princípio do equilíbrio econômico-financeiro está presente em 
qualquer tipo de contrato, inclusive entre particulares. A diferença é que os 
particulares têm mais liberdade para estabelecer os termos da equivalência. 
Existe aí um grau de subjetividade e de autonomia que não pode haver nos 
contratos administrativos. 
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Quando se tem a Administração Pública como parte contratual, deve 
haver equivalência material entre o valor do objeto contratual e o valor a ser 
pago. Na concessão de serviços públicos a manutenção da equivalência tem 
ainda maior relevância porque estão em jogo os interesses do terceiros - os 
usuários - que não são parte no contrato. São os usuários que pagam ao con-
cessionário os serviços prestados.

Tais usuários, embora não sejam parte no contrato, assumem direitos e 
obrigações em decorrência da regulamentação do serviço, ou seja, das cláu-
sulas de natureza regulamentar inerentes à concessão. 

Tendo em vista essa situação, deve haver equilíbrio entre a obrigação 
assumida pelo concessionário e a remuneração a ele garantida no contrato, 
que compreende, fundamentalmente, a tarifa paga pelo usuário, além de outras 
fontes de receita previstas na lei de concessões (Lei nº 8987, de 13.2.95, art. 
11). Daí a definição de equilíbrio econômico-financeiro como a relação que 
se estabelece entre o encargo do concessionário e a retribuição a ser recebida. 
Acrescenta-se à definição a idéia de que a equivalência estabelece-se no 
momento da formação do contrato. Na verdade, pode-se dizer que precede à 
celebração do contrato, estabelecendo-se no momento em que a proposta, for-
mulada em consonância com as condições fixadas no edital, é aceita.

O reconhecimento implícito disso está no art. 40, XI da Lei nº8.666/93, 
ao dispor que o edital deverá indicar “critério de reajuste, que deverá retratar 
a variação efetiva do custo de produção, admitida adoção de índices especí-
ficos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do 
orçamento a que essa proposta se referir, até a data de adimplemento de cada 
parcela.”

No que concerne  ao fundamento constitucional para a garantia do 
equilíbrio econômico-financeiro, houve significativa mudança entre as dis-
posições da Constituição Federal de 1967 e as da Constituição de 1988. A 
Constituição de 1967 estabeleceu o que deveria conter a norma que disci-
plina a concessão. O art. 167 daquela constituição impunha a fixação de 
tarifas que assegurassem ao concessionário a justa remuneração do capital, o 
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melhoramento e a expansão do serviço e o equilíbrio econômico e financeiro 
do contrato. Era pela tarifa que se assegurava o equilíbrio econômico-finan-
ceiro da concessão.

Já a Constituição de 1988, embora contenha dispositivo semelhante, 
relativo à concessão, não contém norma sobre tarifa, remetendo à lei ordiná-
ria a tarefa de dispor sobre política tarifária (art. 175, parágrafo único, III). 

Alguns autores invocam, por analogia, o art. 37, XXI, que, ao se referir 
aos contratos de obras, serviços, compras e alienações, determina que serão  
contratados mediante cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
“mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei”. Conside-
rando que a Constituição de 1988 não menciona a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro, tem-se que, na concessão, ou se aplica o princípio por 
analogia ou  se conclui que a Constituição não previu tal princípio.

 A Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95) não estabeleceu critério de 
reajuste ou revisão contratual. Apenas refere-se à política tarifária, porém 
de forma lacunosa. Contudo, contém normas que falam expressamente em 
equilíbrio econômico-financeiro. Desse modo, é pacífico o direito do con-
cessionário ao equilíbrio econômico-financeiro, no sentido de direito ao 
restabelecimento da mesma relação entre encargos e retribuições, tal como 
definida no contrato.

A teoria do equilíbrio econômico-financeiro baseia-se em vários princípios 
maiores  que sustentariam o direito do concessionário a tal equilíbrio, ainda que 
não fosse previsto no direito positivo. Os  princípios são os seguintes:

a- o princípio da eqüidade, que impede que uma das partes possa se 
locupletar ilicitamente em detrimento da outra; 

b- o princípio da razoabilidade, que exige proporção entre o custo e o 
benefício, leva em conta o aspecto da correspondência entre a modi-
cidade da tarifa e a justa remuneração (conceitos bastante vagos, para 
os quais não há parâmetros matemáticos);

c- o princípio da continuidade do serviço público, que exige a manuten-
ção do equilíbrio econômico-financeiro como direito indispensável 
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para assegurar a continuidade do contrato, impedindo que o conces-
sionário seja onerado até o ponto de ter de paralisar a prestação do 
serviço ou torná-la inadequada;

d- o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impõe a 
supremacia do interesse coletivo, cabendo à Administração assegu-
rar a continuidade do serviço mediante a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato;

e- o princípio da isonomia, que impede que a ocorrência de circuns-
tâncias excepcionais, não previstas no momento da celebração do 
contrato, possam beneficiar uma das partes em detrimento da outra. 

O problema é saber como se concilia a idéia de equilíbrio econômico-
financeiro com a idéia de que a execução do serviço, na concessão, se faz 
por conta e risco do concessionário, tal como consta da  Lei nº 8.987/95 
(art. 2º, incisos II, III e IV, que definem a concessão de serviço público, a 
concessão de serviço público precedida de obra pública e a permissão de 
serviço público).

Há que se conciliar duas idéias: de um lado, a de que a concessão, 
sob a ótica do concessionário, é empreendimento que visa ao lucro, 
mas que envolve determinados riscos; de outro, a de que, sob a ótica da  
Administração, o objeto do contrato é um serviço público e, portanto, 
uma atividade que atende às necessidades da coletividade e, por isso 
mesmo, não pode parar.

Para solucionar o problema, há que se ter em vista que o concessionário 
está sujeito a ter maior ou menor lucro, a sofrer mais ou menos prejuízo;  a 
variação faz parte do empreendimento, pois o concessionário não tem direito 
a um percentual de lucro determinado. Em face da idéia de que a execução 
do serviço se faz por conta e risco do concessionário (art. 2º, II, da Lei nº 
8.987), as áleas ordinárias não autorizam a recomposição do equilíbrio eco-
nômico-financeiro. Para que haja revisão contratual com o fim de estabelecer 
tal recomposição, é necessário que  ocorram circunstâncias excepcionais e 
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imprevisíveis,  as áleas extraordinárias. Nesse caso, são aplicáveis as teorias 
do fato do príncipe, do fato da Administração e da imprevisão.

Fora dessa situação, só pode haver revisão se houver cláusula expressa 
no contrato. Isso porque a álea ordinária, que está presente nos negócios em 
geral, é um risco previsível que todo empresário corre, como resultado da 
própria flutuação do mercado. De acordo com a noção de álea ordinária, o 
art. 9ª da Lei nº 8.987 determina que “a tarifa do serviço público concedido 
será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas 
regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato”. E o § 2º desse 
dispositivo repete parcialmente a mesma idéia, ao estabelecer que “os con-
tratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se 
o equilíbrio econômico-financeiro”. 

Em resumo, o objetivo da lei, ao permitir a revisão tarifária, é torná-la  
flexível, de modo a proteger os interesses das partes no contrato. A revisão 
ocorre quando houver previsão contratual ou, no caso de haver riscos extra-
ordinários, quando ocorrerem fatos que se enquadram nas teorias da impre-
visão (álea econômica), do fato do príncipe, do fato da administração ou do 
poder de alteração unilateral do contrato (áleas extraordinárias), que correm 
por conta do Poder Público.

Cabe aqui uma pergunta: se o concessionário obtiver ganho de produ-
tividade ao longo do contrato, que promova significativa queda nos custos 
do serviço, poderá haver revisão contratual? Em princípio, a resposta seria 
negativa, a não ser que a revisão esteja prevista no contrato. Também não 
seria possível, nesse caso, a aplicação das teorias das áleas extraordinárias, 
pois não se trata de circunstância excepcional.

Remuneração do Concessionário
Basicamente, o concessionário é remunerado por meio das tarifas pagas pelos 

usuários. A tarifa deve ser fixada de tal modo que atenda aos interesses do concessio-
nário (remuneração justa), mas que também seja  acessível ao usuário (módica).
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A fixação de tarifas envolve, portanto, o problema de conjugação do 
princípio do equilíbrio econômico-financeiro com o da modicidade tarifária. 
Surge daí o problema de se definir o que é tarifa módica (reduzida) e o que é 
remuneração justa (lucro razoável). São conceitos bastante abertos e subjeti-
vos, o que dificulta o atendimento do interesse das partes envolvidas.

Pode-se tentar responder à questão sobre a tarifa módica, afirmando 
que é aquela que cobre os custos do investimento, os serviços de operação e 
manutenção e que ainda proporcione um lucro razoável ao concessionário. 
Entretanto, o cerne do problema é definir a justa remuneração. Pode-se dizer 
que é a estabelecida no início do contrato. No momento em que o Poder 
Público fixou a tarifa inicial, definiu, em conseqüência, a remuneração justa. 
Ao participar da licitação e oferecer proposta, o concessionário manifesta 
sua concordância com a tarifa fixada pela Administração e, portanto, com a 
remuneração embutida na tarifa.

Ressalta-se que, no caso de a proposta de tarifas incumbir ao licitante, 
é necessário que a Administração disponha de parâmetros aceitáveis para 
analisar a razoabilidade do lucro do concessionário. Do contrário, a seleção 
das propostas será um ato arbitrário do Poder Público.

Destaca-se, ainda, que,  além da tarifa, o equilíbrio é garantido também 
por outras fontes de receitas previstas no edital de licitação e no contrato, 
conforme art. 11, parágrafo único, da  Lei nº 8.987.  Além disso, é possível, 
para composição desse equilíbrio, a outorga de  subsídio pelo poder conce-
dente, desde que previsto  em lei previamente à concorrência e seja posto à 
disposição de todos os concorrentes (art. 17 da Lei nº 8.987). 

III) Controle Sobre Atos e Decisões das Agências 
Reguladoras
Regular significa organizar determinado setor. As agências reguladoras 

estabelecem normas, regras para o setor e também atuam no caso concreto. 
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Tanto podem regular o objeto da concessão quanto podem atuar como poder 
de polícia. 

No caso das concessões, a agência assume o papel do poder concedente. 
Ela elabora o edital, celebra o contrato, fiscaliza a execução dos serviços, 
regulamenta e implementa a política tarifária. Quando se fala em papel de 
agências reguladoras, o que se tem em foco são as cláusulas regulamentares 
da concessão. Se não existe agência reguladora, o próprio Poder Público 
assume suas funções originais e regula o setor.

Considerando a natureza jurídica e o papel legalmente atribuído às 
agências reguladoras, cabe discutir a possibilidade de o Poder Judiciário e o 
Tribunal de Contas da União interferirem no contratos de concessão e exa-
minarem os aspectos técnicos da revisão tarifária.

O Brasil adotou o sistema regulatório norte-americano, de modo que 
importa à discussão comparar nosso sistema com o implantado nos EUA. 
Na época áurea, as agências reguladoras norte-americanas tinham amplos 
poderes normativos e fiscalizatórios. O Judiciário só poderia examinar, em 
relação às concessões, matéria que fosse de direito. A matéria de fato, que 
envolvesse  aspectos técnicos, era de competência das agências.

O sistema regulatório nos EUA, entretanto, evoluiu no sentido da des-
regulamentação, tendo também as agências perdido parte de sua força ou, 
pelo menos, sofrido profundas alterações em sua função normativa, que hoje 
é fortemente controlada pelo Executivo e pelo Legislativo. Acresce que o 
Poder Judiciário ampliou também o seu controle, que abrange a motivação, a 
razoabilidade, o procedimento de elaboração dos regulamentos das agências. 
Quanto aos contratos de concessão, examina-os integralmente, inclusive no 
que se refere à razoabilidade das tarifas.

No Brasil, embora a legislação seja lacunosa em diversos sentidos, a 
competência das agências reguladoras está limitada aos aspectos técnicos e à 
execução do serviço. A competência das agências reguladoras resume-se a:

a) regulamentar os serviços objeto de delegação, observado o princípio 
da legalidade;
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b) realizar procedimento licitatório para escolha do concessionário;
c) celebrar e fiscalizar a execução do contrato de concessão;
d) explicar conceitos técnicos, sem, no entanto, criar novos conceitos;
e) decidir casos concretos, o que envolve a resolução de conflitos, 

dentro da mesma área de serviço público, entre agentes prestadores 
de serviço ou entre esses e o usuários.

f) aplicar sanções;
g) decretar a caducidade;
h) intervir na concessão;
i) reverter os bens ao final da concessão;
j) exercer o papel de autoridade de Poder Público com vistas a proteger 

os interesses dos usuários;

Em suma, os atos normativos expedidos pelas agências reguladoras, 
no âmbito externo, são válidos tão somente se dispuserem sobre aspectos 
exclusivamente técnicos e sem conteúdo inovador. Não podem criar direitos, 
obrigações, punições, funções típicas do legislador.

Quanto à resolução de conflitos, a agência seria a última instância de 
decisão administrativa. Dentro do Poder Executivo, a agência reguladora é o 
órgão máximo a que podem recorrer os interessados. Sua atuação, contudo, 
não substitui a do juiz. Logo, é possível afirmar que cabe, sim, ao Poder 
Judiciário, no Brasil, decidir conflitos relativos aos contratos de concessão e, 
portanto, pode rever tarifas. Com fundamento no art.5º, XXXV, da Constitui-
ção Federal, o exame da legalidade do ato abrange o aspecto do pressuposto 
de fato, ou seja, a motivação do ato.

A esse respeito, vale ressaltar o limite do poder discricionário das 
agências reguladoras. É certo que é reconhecida a discricionariedade das 
agências para estabelecer normas sobre aspectos técnicos de matéria de 
sua competência. Entretanto, é perfeitamente possível ao Poder Judiciário 
examinar tais aspectos para corrigir eventuais erros no estabelecimento de 
critérios técnicos.
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Os conceitos técnicos constantes de lei são os que menos dão margem 
a discricionariedade por parte do órgão regulador. O Judiciário poderá, com 
auxílio de peritos, tornar determinados os conceitos que se configurem legal-
mente indeterminados. Assim, se o órgão regulador definir incorretamente 
os conceitos técnicos, de modo a prejudicar o concessionário ou o usuário, 
poderá, o Poder Judiciário, invalidar tal definição.

O poder discricionário das agências nos contratos de concessão, em 
relação à função reguladora, implica a regulamentação da lei a partir de con-
ceitos genéricos, princípios, standards. A competência reguladora está limi-
tada, contudo, aos regulamentos administrativos, que contêm normas sobre 
a organização administrativa ou sobre a sujeição dos particulares ao Estado. 
Logo, as matérias a serem reguladas só podem dizer respeito aos contratos de 
concessão, segundo parâmetros e princípios fixados em lei.

Verifica-se, dessa forma, que as agências reguladoras não são inde-
pendentes dos três poderes do Estado, por força da própria Constituição 
Federal. As agências reguladoras têm alguma independência em relação ao 
Poder Executivo, no sentido de que detêm a competência sobre matérias de 
conteúdo regulatório, nos termos da lei. Onde a lei dispõe a competência 
normativa das agências, é vedado ao Executivo interferir.

As agências reguladoras são autarquias de regime especial, no sentido 
de que têm finalidade específica, nos termos da lei instituidora. Em vista de 
seus objetivos, as agências têm assim maior autonomia em face da Adminis-
tração direta. Além disso, seus dirigentes são estáveis, tendo mandato fixo e 
suas decisões não são passíveis de revisão por outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública.

No mais, as agências reguladoras estão sujeitas aos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Portanto, estão sob controle do Tribunal de Contas, 
em todos os seus atos, inclusive os finalísticos, conforme disposto no art. 
71, IV, da Constituição Federal, ao instituir competência para realização de 
inspeções e auditorias de natureza operacional nas entidades sob sua juris-
dição.
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Assim, o controle do Tribunal de Contas em relação às agências é o 
mesmo que em relação às demais autarquias. Nenhuma lei poderá limitar a 
competência do Tribunal de Contas, uma vez que tal competência origina-se 
da Constituição Federal. 

Tal como o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, na qualidade de 
órgão auxiliar do Poder Legislativo, pode controlar as agências reguladoras 
no seu papel de executoras dos contratos de concessão.


