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RESUMO 

 

MELO, Thiago Dellazari. A “CAPTURA” DAS AGÊNCIAS REGULADORAS: Uma análise 
do risco de ineficiência do Estado Regulador. 2010. f. 126. Dissertação de Mestrado – Centro de 
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife. 

 

 

 

 

 

Dadas as circunstâncias que permeiam a efetivação do modelo regulatório 

brasileiro, é inevitável o surgimento de conflitos entre os diversos interesses contrapostos, quais 

sejam: os interesses privados dos entes regulados, os interesses sociais dos consumidores e os 

interesses políticos do Estado. E é nessa seara de conflitos que o papel das Agências Reguladoras 

torna-se crucial em face da necessidade de harmonizar e solucionar conflitos entre as partes 

envolvidas. Daí a relevância da presente pesquisa em buscar estudar a possibilidade de captura 

das Agências Reguladoras e risco de ineficiência do Estado Regulador. A contemporaneidade do 

tema pesquisado, a evolução do Direito Administrativo Brasileiro, os apontamentos doutrinários 

e a jurisprudência existente sobre o tema são apresentados, sobretudo, em face da necessidade de 

ampliação do debate acerca do risco de captura das Agências Reguladoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Estado Regulador, Agências Reguladoras, “Captura”. 

 

 

 



 

 8

ABSTRACT 

 

MELO, Thiago Dellazari. A “CAPTURA” DAS AGÊNCIAS REGULADORAS: Uma análise 
do risco de ineficiência do Estado Regulador. 2010. f. 126. Dissertação de Mestrado – Centro de 
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife. 
 

 

 

 

 

Given the circumstances that permeate the model Brazilian regulatory, it is 

inevitable the appearance of conflicts among the several opposed interests, which are: the private 

interests of the regulated beings, the consumers' social interests and the political interests of the 

State. And it is in that wheat field of conflicts that Agency Regulatories paper becomes crucial in 

face of the need of to harmonize and to solve conflicts among the involved parts. Then the 

relevance of the present researches in looking for to study the possibility of capture of the 

Agency Regulatory and risk of inefficiency of the State Regulatory. The present time of the 

researched theme, the evolution of the Brazilian Administrative Right, the doctrinaire notes and 

the existent jurisprudence on the healthy theme presented, above all, in face of the need of 

enlargement of the debate concerning the risk of capture of the Agencies Regulatories. 
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INTRODUÇÃO 
 

A formação do Estado é pautada no objetivo de satisfazer os interesses da 

coletividade, assim, toda e qualquer atuação Estatal deve possuir como foco os interesses da 

própria sociedade que o legitima. 

Assim, dentre os principais objetivos do Estado, a promoção do bem-estar social 

possui grande importância, a forma com que este objetivo é perseguido ensejou, ao longo da 

História, a formação de modelos de atuação Estatal diversos, resultado da adequação às novas 

expectativas sociais. 

Inicialmente, a análise e o estudo do Estado são delineados, no presente trabalho, 

através da apresentação da evolução do modelo de Estado Social até a formação do chamado 

Estado Regulador. 

A pesquisa busca demonstrar que o Estado Social não conseguiu subsistir diante das 

inúmeras atividades que passaram a estar contempladas sob sua responsabilidade, o 

crescimento excessivo do aparato estatal exigiu a arrecadação de tributos além da capacidade 

social. O Estado não conseguiu atender as crescentes demandas sociais, agora, incompatíveis 

com a burocracia e a ineficiência da Administração Pública. 

A exaustão do modelo de Estado Social acabou por induzir a formação de um novo 

modelo, chamado de “Estado Regulador” o qual redefiniu o papel estatal na economia e nas 

suas relações com a sociedade. 

A afirmação e a expansão do Estado Regulador tornaram este modelo o instrumento 

preferencial dos Estados Democráticos de Direito para atuação e intervenção no domínio 

econômico. Não é demais lembrar que a intersecção entre o Direito e a Economia ocasiona 
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reflexos nos dois sistemas, de forma que o meio acadêmico deve estar atento a esta 

interdisciplinariedade. 

A exploração de atividades econômicas foi, então, subtraída das competências do 

Estado, a iniciativa privada assumiu o papel anteriormente estatal, passando a atuar nestes 

mercados econômicos, auxiliando o Estado na promoção do bem-estar social, através da 

exploração privada de serviços públicos e da atuação em mercados relevantes da economia. 

O Estado retirou-se da condição de executor e prestador de serviços e passou a adotar 

uma posição de Regulador, haja vista que o próprio Estado não poderia simplesmente 

permanecer alheio à exploração privada de atividades econômicas relevantes, em especial, por 

se tratar da prestação de serviços públicos à sociedade. 

O Estado Regulador busca o desenvolvimento da sociedade e a manutenção da 

prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade, atuando de maneira 

fiscalizatória e normativa sobre as atividades desenvolvidas por particulares. 

A concretização deste modelo de Estado Regulador se dá através da criação das 

chamadas Agências Reguladoras, entidades administrativas do aparelho estatal 

descentralizado, constituídas sob a forma de autarquias especiais, possuidoras de 

características próprias de uma nova Administração Pública eficiente e eficaz. 

A eficiência ascendeu como princípio constitucional da atuação estatal. As Agências 

Reguladoras passam a representar a atuação técnica e especializada do Estado, distanciando-

se de intervenções políticas e econômicas casuísticas.  

Em consequência, a necessidade de isolamento da atuação das Agências Reguladoras 

das intervenções políticas e econômicas é requisito fundamental para o sucesso do modelo de 

Estado Regulador. 
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A função regulatória encontra embasamento em critérios técnicos, sendo a autonomia 

imprescindível para a Agência Reguladora intervir no mercado em busca da promoção do 

bem-estar social. 

Ocorre que esta atuação técnica e especializada não está livre das pressões exercidas 

pelos participantes do mercado regulado em prol da defesa de seus interesses. 

Os interesses antagônicos de concessionários e usuários, bem como os interesses 

políticos do Estado, precisam ser harmonizados. Esse é o objetivo e ao mesmo tempo o 

grande desafio das Agências Reguladoras. O desequilíbrio dessa relação em favor de qualquer 

das partes envolvidas poderá significar o esvaziamento da função regulatória. 

Ante a esta possibilidade de desequilíbrio de interesses, o presente estudo apresenta 

uma reflexão acerca da problemática da “Captura” dos entes regulatórios pelos atores 

participantes da Regulação de setores econômicos relevantes para a coletividade. 

Daí a importância da compreensão da Teoria da Captura dos Entes Reguladores, 

principalmente, pelo fato de que o Estado Regulador também é uma realidade no sistema 

jurídico brasileiro, tornando imperiosa a análise deste novo modelo estatal e das suas 

fragilidades. 

Em especial, os potenciais riscos de captura aos quais as Agências Reguladoras estão 

sujeitas poderão ensejar o desvirtuamento do modelo regulador, representando sacrifícios a 

serem suportados por toda a sociedade. 

É exatamente nesse momento que se apresenta o conflito entre a garantia da 

supremacia do interesse público, a ser almejada pelo Estado Regulador, e o interesse privado 

dos entes regulados. 
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Os interesses coletivos da sociedade não podem ser relegados a segundo plano, de 

forma que toda ofensa à garantia da supremacia do interesse público necessita ser 

compreendida, sendo a proposta do presente trabalho analisar o fenômeno da captura das 

Agências Reguladoras. 

O tema da captura dos Órgãos Reguladores será apresentado a partir de três 

perspectivas, quais sejam: econômica, política e judicial. 

Assim, a pesquisa buscará identificar fragilidades do modelo regulatório em cenários 

distintos, específicos e relevantes para a ciência jurídica. 

Desta forma, após a apresentação da Teoria da Captura, será explorada a influência 

dos entes regulados (agentes econômicos) na condução da Regulação pelo Estado. 

A partir de uma análise multidisciplinar, aspectos relevantes da Ciência Econômica 

serão apresentados para justificar a necessidade da Regulação, com isso, as falhas de mercado 

serão delimitadas para compreensão da função regulatória do Estado. 

Por outro lado, a pesquisa também buscará identificar que não somente os agentes 

econômicos representam uma ameaça de “Captura” do Estado Regulador. 

O Poder Político também poderá buscar a captação do órgão regulador, através do 

direcionamento das Agências Reguladoras em prol de seus interesses. 

A influência do Poder Político sobre o Estado Regulador será demonstrada através da 

análise do contexto brasileiro, buscando identificar pontos de fragilidade que indicam a 

existência de “Captura Política”. 

A investigação acerca da influência política sobre os Órgãos Reguladores identificará 

o alerta sobre a necessidade de adoção de providências para mitigar este risco. 
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A tentativa de captação do Regulador através do direcionamento das Agências 

Reguladoras em prol de interesses políticos deve ser evitada para não comprometer os 

alicerces da Regulação. 

A pesquisa ainda tentará demonstrar uma variação da Teoria da Captura, analisando a 

relação entre o Poder Judiciário e as decisões administrativas oriundas das Agências 

Reguladoras, no sentido de identificar os reflexos da atuação judicial sobre a atuação destas 

Entidades e sobre o mercado regulado. 

Trata-se da possibilidade de Captura das Agências Reguladoras por intermédio da 

intervenção do Poder Judiciário. 

É cediço que nenhum sistema ou modelo estatal está imune a desvios de finalidade, 

porém é importante ressaltar que tal possibilidade não deverá impedir o desenvolvimento da 

regulação brasileira. 

A discussão, ora apresentada, estará centrada na identificação do desvio da atividade 

regulatória, ocasionada pela captação dos órgãos reguladores, somente a compreensão deste 

fenômeno é que irá proporcionar a proposição de alternativas que busquem afastá-lo. 

Destaca-se ainda que a adesão brasileira à globalização da economia e o arcabouço 

jurídico instituidor da função reguladora do Estado criaram um ambiente propício ao estudo 

detalhado das ameaças à regulação econômica, sobretudo, em relação ao tema abordado no 

presente trabalho, que é o risco da captura das Agências Reguladoras. 

A grande questão posta é possibilidade de cooptação das Agências Reguladoras e a 

identificação dos fatores que contribuem para que o órgão regulador seja capturado. Deste 

modo, a pesquisa do tema mostra-se relevante para a compreensão dos riscos aos quais está 

sujeito o Estado Regulador. 
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Consequentemente, o desvirtuamento da função regulatória e a impotência do Estado 

Regulador irão ensejar a não satisfação dos anseios da sociedade de modo que a prevalência 

de interesses na Regulação Econômica poderá significar um relevante ônus a ser suportado 

por toda a coletividade. 

Este trabalho pretende contribuir para que os fatores que influenciam no desequilíbrio 

da atuação Estatal não sejam negligenciados, principalmente no Brasil, onde o Estado 

Regulador ainda é muito jovem, porém detentor de uma grande responsabilidade perante toda 

a sociedade. 
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1. DO ESTADO SOCIAL AO ESTADO REGULADOR 

 

A reação social à exploração capitalista da força de trabalho delineou mudanças 

estruturais ao liberalismo estatal estruturado após a Revolução Francesa de 1789. 

A partir do século XVII, surgem, neste modelo estatal liberal, os chamados “direitos 

fundamentais de primeira geração”, os quais, segundo Paulo Bonavides1: 

São os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento normativo 
constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte 
correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo 
do Ocidente. 

 

O Estado, até então, era visto como opressor da sociedade. O modelo de Estado 

Liberal, idealizado pela burguesia revolucionária, preconizava a defesa das liberdades 

individuais dos cidadãos como principal motivo da existência do aparato estatal. A doutrina 

liberal convergia para a limitação do poder do Estado. 

Segundo Marcelo Cattoni2, a competência do Estado Liberal era: 

(...) garantir a certeza nas relações sociais, através da compatibilização dos interesses 
privados de cada um com o interesse de todos, mas deixar a felicidade ou a busca da 
felicidade nas mãos de cada indivíduo. 
 

Verifica-se clara separação entre as esferas do público e do privado. De um lado, os 

interesses coletivos, como a cidadania e a democracia, de outro, os interesses eminentemente 

privados como a propriedade e o mercado. 

A ampla liberdade do Homem perante o Estado refletia em um modelo de intervenção 

estatal mínima na sociedade e também na economia. Toma forma, então, o núcleo 

embrionário do capitalismo e, como resultado, o início da exploração do “Homem pelo 

Homem”. 

                                                 
1 BONAVIDES,  Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Ed. Malheiros, 1997. pp. 516-517. 
2 CATTONI, Marcelo. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 55. 
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Tal quadro dá ensejo às lutas políticas e sociais entre classes, destacando o confronto 

entre o Capital e o Trabalho. 

Os movimentos sociais, ao longo do século XIX, atacam a omissão do Estado na 

condução dos interesses coletivos, apoiados em ideologias antiliberais. 

A pressão das massas é ampliada de forma significativa na luta pelos direitos coletivos 

e sociais. A edição do “Manifesto do Partido Comunista”3 retrata a dicotomia entre 

proprietários dos meios de produção social e os trabalhadores assalariados. 

Este processo revolucionário culminou com a positivação dos chamados “direitos 

fundamentais de segunda geração”, quando da promulgação da Constituição Mexicana em 05 

de fevereiro de 1917 e, posteriormente na Alemanha, com a Constituição de Weimar, em 11 

de agosto de 1919.4 

Os direitos de segunda geração dominam o século XX. São os direitos sociais, 

culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de coletividades.5 

Estes direitos  se traduzem em direitos de participação, que requerem uma política 

ativa dos poderes públicos, destinada a garantir seu exercício, sendo realizados por intermédio 

de técnicas jurídicas de prestações e da execução direta dos chamados serviços públicos.6 

Com a ascensão dos direitos de segunda geração, forma-se a crise do Estado Liberal, 

fazendo emergir um novo modelo de Estado, o chamado Estado Social, representando 

efetivamente uma transformação superestrutural por que passou o antigo Estado Liberal.7 

                                                 
3 Escrito por K. Marx e F. Engels em dezembro de 1847 - janeiro de 1848. Publicado pela primeira vez em 
Londres, em fevereiro de 1848. 
4 DIMITRI, Dimoulis; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007. p. 32. 
5 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 06. 
6 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Las generaciones de derechos humanos. Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales. n.º 10. Septiembre-Diciembre. 1991. p. 205. 
7 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 184. 
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Sob a égide do modelo Social, o Estado experimenta uma ampliação relevante da sua 

área de atuação, principalmente, ao desenvolver atividades de caráter econômico e sociais que 

agora passam a estar sob sua responsabilidade. 

A intervenção Estatal na sociedade e na economia é acentuada, o objetivo do Estado é 

garantir o bem-estar social e, para tanto, precisa oferecer bens e serviços à população. 

A coação realizada pela pressão das massas faz com que o Estado confira os direitos 

do trabalho, da previdência, da educação. O Estado ainda dita os salários, intervém na 

economia, manipula a moeda, regula os preços, combate o desemprego, protege os enfermos, 

controla as profissões, financia as exportações, concede crédito, enfrenta crises econômicas, 

provê necessidades individuais.8 

Estas inúmeras atribuições estatais ocasionam o crescimento da estrutura do Estado e 

as despesas públicas exigem o custeio da sociedade. 

Além disso, ao assumir tantas funções, o Estado logo se vê impossibilitado de 

satisfazer as crescentes demandas sociais. A burocracia Estatal, lenta e pouco dinâmica, não 

consegue desenvolver com eficiência funções tipicamente privadas, como é o caso de 

atividades econômicas e a prestação de serviços públicos. 

Segundo Paulo Bonavides9, o Estado Social: 

(...) coloca na sociedade todas as classes na mais estreita dependência de seu poderio 
econômico, político e social, em suma, estende sua influência a quase todos os 
domínios que dantes pertenciam, em grande parte, à área de iniciativa individual (...) 

 

O Estado Social é responsável por intervir na sociedade com vistas a promover a 

igualdade, reduzindo as desigualdades sociais provocadas pelo modelo anterior, o Estado 

Liberal. 

                                                 
8 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit. p. 186. 
9 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit. p. 186. 
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Configura-se um assistencialismo por parte do Estado, a intervenção estatal se dá em 

praticamente toda a sociedade, porém, este modelo é também dispendioso e burocrático. O 

Estado enfrenta críticas cerradas pela sua ineficiência, desperdício de recursos, morosidade, 

burocracia e corrupção.10 

A conquista do Estado Social mostrou-se difícil, porém a conservação deste modelo 

parece ser impossível.11 

Ante o reconhecimento da ineficiência do Estado Social na prestação de serviços 

públicos e no desenvolvimento de atividades econômicas, associadas às dinâmicas relações 

capitalistas, este modelo de Estado alcançou a exaustão. 

Para o Prof. Alexandre Santos de Aragão12: 

A partir do Segundo Pós-Guerra, o Estado, diante de uma sociedade crescentemente 
complexa e dinâmica, verificou a impotência dos seus instrumentos tradicionais de 
atuação, o que impôs a adoção de mecanismos administrativos mais ágeis e 
tecnicamente especializados. 

 

As alterações sociais ocorridas geraram novas e crescentes necessidades dos cidadãos, 

assim como inúmeros desafios para o Estado, diante de um modelo complexo de sociedade. O 

aparato estatal necessitou ser reformulado para enfrentar este dinamismo social. 

As reflexões de Laubadère13 auxiliam na compreensão: 

As transformações das estruturas econômicas são hoje em dia tão rápidas que 
obrigam a freqüentes revisões das regras administrativas. Por outro lado, as 
flutuações conjunturais reclamam adaptações constantes das medidas econômicas 
decididas pela Administração. 

 

Fez-se necessário reorganizar a função estratégica do Estado, transferindo à iniciativa 

privada atividades, principalmente econômicas, indevidamente exploradas pelo setor público. 

                                                 
10NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 18. 
11BONAVIDES, Paulo. Op. Cit. p. 187. 
12ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 1. 
13LAUBADÈRE, André de. Direito Público Econômico. Tradução Maria Teresa Costa. Coimbra: Almedina, 
1985. p. 114. 
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Tem-se, então, o fenômeno da “desestatização”14, processo no qual há uma crescente 

diminuição das estruturas públicas de intervenção direta do Estado em setores estratégicos. 

A reformulação do Estado é apontada pelo Prof. Miguel Fernández Ordoñez15: 

Desta concepção do Estado como prestador de serviços surgiu a pressão, em grande 
parte deste século, por ideologias mais ou menos dominantes em converter em 
serviços públicos muitas atividades que não tinham natureza própria de serviço 
público. Por isso hoje muitas destas atividades estão sendo reconvertidas para o 
domínio privado, sem perder nada da sua eficiência. Pelo contrário, ganhando em 
termos de eficiência e produtividade. 

 

É importante destacar que a realidade social não é somente influenciada pela 

economia, mas sem dúvida, ela afeta a estrutura e a normatização estatal16. Ou nas palavras de 

Hermann Heller17, a economia, “em uma sociedade capitalista, certamente é decisiva, e sem o 

seu conhecimento não é possível levar a cabo uma frutífera investigação sobre o Estado”. 

 Assim, o Estado encontra-se intrinsecamente ligado à economia, tal situação reflete-

se, inclusive, no Direito, o qual estabelece regras de intervenção do Estado na seara 

econômica. 

O Professor Alexandre Aragão18 esclarece o relacionamento mútuo entre Direito e 

Economia: 

A relação entre o Estado e a economia é dialética, dinâmica e mutável, sempre 
variando segundo as contingências políticas, ideológicas e econômicas. Inegável, 
assim, uma relação de mútua ingerência e limitação: o Direito tem possibilidades, 
ainda que não infinitas, de limitar e de direcionar as atividades econômicas; e estas 
influenciam as normas jurídicas não apenas na sua edição, como na sua aplicação, 
moldando-as, também limitadamente, às necessidades do sistema econômico. 

                                                 
14VILLELA SOUTO, Marcos Juruena. Desestatização: privatização, concessões, terceirizações e regulação. 
Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 2001. p. 14. 
15 ORDOÑEZ, Miguel Fernández. La competencia. Madri: Alianza Editorial, 2000. p. 127. 
16ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 20. 
17HELLER, Hermann. Teoría Del Estado. México: Fondo de Cultura Econômica, 1998. p. 143. 
18ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 21. 
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1.1 A FORMAÇÃO DO ESTADO REGULADOR 

 

Ao redor do mundo e, no Brasil, especificamente, a partir de década de 90, com a 

intensificação dos processos de privatizações, a intervenção do Estado no domínio econômico 

começou a ser modificada. 

O Professor Luis Roberto Barroso19 esclarece o contexto no qual o Brasil estava 

inserido: 

Após a Constituição de 1988 e, sobretudo, ao longo da década de 90, o tamanho e o 
papel do Estado passaram para o centro do debate institucional. E a verdade é que o 
intervencionismo estatal não resistiu à onda mundial de esvaziamento do modelo no 
qual o Poder Público e as entidades por ele controladas atuavam como protagonistas 
do processo econômico. Sem embargo de outras cogitações mais complexas e 
polêmicas, é fora de dúvida que a sociedade brasileira exibia insatisfação com o 
Estado no qual se inseria e não desejava vê-lo em um papel onipotente, arbitrário e 
ativo – desastradamente ativo – no campo econômico. 

 

Tal situação ensejou a transposição da prestação de serviços públicos e atividades 

econômicas do Estado para a iniciativa privada. Com isso, a atuação estatal ativa, através da 

exploração direta de serviços públicos pelo próprio Estado, começa a ser substituída por uma 

atuação estatal fiscalizatória e normativa sobre a iniciativa privada que explora a prestação 

dos serviços públicos concedidos pelo Estado. 

É delineado um novo modelo de Estado, em substituição ao Estado Social20, ao invés 

de prestar diretamente serviços públicos e executar atividades econômicas, o Estado assume 

as funções de planejamento, regulação e fiscalização, sendo chamado agora de “Estado 

Regulador”. 

                                                 
19BARROSO, Luis Roberto. Agências Reguladoras, Constituição e Transformações do Estado e Legitimidade 
Democrática In Revista de Direito Administrativo. v. 229. pp. 285-311, 2002. p. 289. 
20BANI, Elisabetta. Stato Regolatore e Autorità Indipendenti In Le Transformatizioni Del Diritto 
Amministrativo. Milão: Guiffrè, 1995. pp. 20-23. 
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A conceituação dada por Richard Posner21 para a regulação é a seguinte: 

regulação econômica é a expressão que se refere a todos os tipos de impostos, 
subsídios, bem como os controles legislativos e administrativos explícitos sobre 
taxas, ingresso no mercado e outras facetas da atividade econômica.  

 

A Regulação caracteriza-se por ser uma forma de intervenção estatal na economia. De 

forma restrita, refere-se a uma intervenção que não se dá de forma direta na atividade 

econômica (Estado como agente), mas sim, mediante condicionamento, coordenação e 

disciplina da atividade econômica privada, ou seja, é atividade normativa pela qual o governo 

condiciona, corrige e altera os parâmetros naturais e espontâneos do mercado, impondo 

determinadas exigências ou requisitos à atuação dos agentes econômicos22. 

Para a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD)23 a 

Regulação Econômica deve atingir os seguintes objetivos: ter uma base empírica e legal 

consistente; produzir benefícios que justifiquem os custos, considerando a distribuição dos 

efeitos econômicos, ambientais e sociais; minimizar os custos e as distorções de mercado; 

promover inovação por meio de uma abordagem de incentivos de mercado e baseada em 

objetivos; ser clara, simples e prática para os usuários, consistente com outras políticas e 

regulações e compatível, na medida do possível, com os princípios de concorrência, de 

comércio e de promoção de investimentos, a nível doméstico e internacional. 

Portanto, a afirmação e a expansão do Estado Regulador tornaram este modelo o 

instrumento preferencial dos Estados Democráticos de Direito para atuação e intervenção no 

domínio econômico, sendo o modelo Estado Regulador também é uma realidade no sistema 

jurídico brasileiro. 

                                                 
21POSNER, Richard A. Theories of economic regulation. S.l.: NBER, 1974. (Working paper, n. 41). p. 1. 
22ORTIZ, Gaspar Ariño. Economia y Estado: Crisis y Reforma del sector publico. Madrid: Marcial Pons, 1993. 
p. 24. 
23Ver ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). 
Recommendation of the council of the OECD on improving the quality of government regulation. Paris: 
OECD, 1995.  
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Fábio Konder Comparato24 sugere que houve a instalação de um fenômeno conhecido 

como Economia Dirigida, isto é, o Estado assume a função de propulsor do desenvolvimento, 

conferindo um norteamento para a atuação dos agentes econômicos. 

Desta forma, a instituição do novo modelo de Estado é uma realidade contemporânea, 

conforme conclusão do Professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto25: 

A regulação, com suas funções e órgãos peculiares, é uma realidade juspolítica 
irreversível em todo o mundo, embora ainda persista certa perplexidade nos países 
que seguem a tradição jurídica da Europa continental, como é o caso do Brasil. 

 

Neste sentido, o ordenamento jurídico pátrio mostrou-se sensível às transformações 

econômicas e sociais ocorridas a partir de meados do século XX, de forma que a Constituição 

da República Federativa do Brasil, de 1988, também impulsionou a formação do Estado 

Regulador Brasileiro a partir da previsão contida no Art. 174: 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o Setor Público e indicativo para o Setor Privado. 

 

No Brasil, a influência do Neoliberalismo foi determinante para a reformulação do 

modelo de Estado, esta reforma estatal se iniciou com o Governo Collor e teve continuidade 

no Governo Fernando Henrique Cardoso. O novo modelo preconiza a redução da participação 

do Estado na atividade econômica, especialmente, na prestação de serviços públicos, com 

isso, ocorreram as privatizações e a desestatização das atividades econômicas26. 

O Estado Regulador ganha força, no Brasil, como alternativa de concretização do 

princípio constitucional da eficiência, objetivando garantir à sociedade a universalização de 

serviços públicos de qualidade, além do bom funcionamento do mercado e segurança jurídica 

para os entes regulados. 

                                                 
24COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 
p. 466. 
25NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 208. 
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Odete Medauar27 entende o princípio da eficiência da seguinte maneira:  

Agora a eficiência é princípio que norteia toda a atuação da Administração Pública. 
O vocábulo liga-se à idéia de ação, para produzir resultado de modo rápido e 
preciso. Associado à Administração Pública, o princípio da eficiência determina que 
a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que 
satisfaçam as necessidades da população. Eficiência contrapõe-se a lentidão, a 
descaso, a negligência, a omissão. 

 

Assim, além da eficiência da Administração Pública, o novo modelo busca também 

dar segurança jurídica ao mercado regulado e à sociedade, através da credibilidade 

regulatória. A exploração privada da prestação de serviços públicos requer a existência de 

regras bem definidas, afastando a discricionariedade política influenciada pelos ciclos 

eleitorais, o objetivo é incentivar os agentes econômicos a realizarem investimentos de longo 

prazo. 

Dessa forma, estão entre os fundamentos para a adoção do modelo de Estado 

Regulador, no Brasil, a necessidade de criação de uma credibilidade regulatória no mercado e 

a tentativa de contornar a rigidez do modelo burocrático28. 

Em decorrência da transferência aos setores privados da gestão dos serviços públicos 

que antes prestavam as empresas estatais, nasceu a necessidade de regulação destas atividades 

para proteção dos interesses da comunidade29. Ou seja, os direitos sociais positivados não são 

abandonados, o Estado assume a obrigação de promoção do bem-estar da coletividade, porém 

agora o faz com auxílio da iniciativa privada. 

Verifica-se a redefinição do papel do Estado na economia e de suas relações com a 

sociedade. O Estado retira-se da condição de executor e prestador de serviços e adota uma 

posição de Regulador, haja vista que o próprio Estado não poderia simplesmente permanecer 

                                                                                                                                                         
26 ROCHA, Sílvio Luis Ferreira. Terceiro Setor. Coleção Temas de Direito Administrativo. Livro 7. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 16. 
27 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 129. 
28 PACHECO, Regina Silvia Viotto Monteiro. Regulação no Brasil: Desenho das Agências e Formas de Controle 
In Revista Brasileira de Administração Pública (RAP). v. 4. pp. 523-543, 2006. p. 525. 
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alheio à exploração privada de atividades econômicas relevantes, em especial, por se tratar da 

prestação de serviços públicos à sociedade. 

Consoante o entendimento de Calixto Salomão Filho30: 

Na verdade, o Estado está ordenando ou regulando a atividade econômica tanto 
quanto concede ao particular a prestação de serviços públicos e regula sua utilização 
– impondo preços, quantidade produzida, etc. – como quando edita regras no 
exercício do poder de polícia administrativo. 

 

É de se esperar que o interesse público não se traduz em objetivo perseguido pelo 

Capital, no entanto, é a razão da existência do Estado e, para tanto, o modelo regulatório passa 

a significar uma alternativa de equilíbrio entre os interesses eminente privados e os 

indisponíveis interesses públicos. 

Destaca-se a contribuição do Professor Alexandre Santos de Aragão31: 

(...) a regulação estatal da economia é o conjunto de medidas legislativas, 
administrativas e convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de 
maneira restritiva da liberdade privada ou meramente indutiva, determina, controla, 
ou influencia o comportamento dos agentes econômicos, evitando que lesem os 
interesses sociais definidos no marco da Constituição e orientando-os em direções 
socialmente desejáveis.  

 

Delineados os aspectos que permeiam a Regulação, torna-se relevante a análise do 

Estado Regulador Brasileiro, em especial, no que tange à preservação do interesse público por 

este novo modelo de Estado. 

Como visto anteriormente, a decadência do Estado executor de serviços públicos 

desencadeou a ascensão de um novo modelo de Estado. A reformulação da intervenção do 

Estado, no domínio econômico, culminou com a formação do Estado Regulador, sendo 

                                                                                                                                                         
29 CASSAGNE, Juan Carlos. Los Nuevos Entes Regulatórios in El Derecho Público Actual. Buenos Aires: De 
Palma, 1994. p. 151. 
30 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. São 
Paulo: Malheiros, 2001. p. 65. 
31 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 37. 
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fundamental que o meio acadêmico esteja atento aos acontecimentos sociais e jurídicos desta 

reestruturação estatal. 

A dinâmica econômica e social acabou por pressionar o Estado a adaptar-se à nova 

realidade. O Professor Alexandre Santos de Aragão32 bem resume a evolução do direito 

administrativo brasileiro: 

O que se verifica é a transformação dos modelos de administração pública, que 
passam a se situar no desenho organizativo e na gestão de recursos em função da 
natureza das tarefas, levando à fragmentação harmônica do aparato administrativo, à 
necessidade de novos instrumentos de integração e coordenação, e ao 
reconhecimento de novos graus do exercício autônomo da discricionariedade, com a 
emergência de mecanismos de controle mais finalísticos que hierárquicos. 

 

A implantação e, consequentemente, a consolidação, do modelo de Estado Regulador 

dá origem à criação das Agências Reguladoras no Brasil. 

A figura das “Agências Reguladoras” brasileiras é importada do Direito Norte 

Americano, comportando, não somente uma expressão, mas todo um modelo jurídico de 

regulação que está a se propagar na Europa e na América Latina33. 

No Brasil, as Agências Reguladoras foram inseridas na Administração Pública 

Indireta, criadas como Autarquias, sob regime especial. 

Estas Agências passam a concentrar, dentro de sua esfera de competência, amplos 

poderes, pois, ao mesmo tempo exercem competências legislativas, executivas e 

jurisdicionais34. 

No exercício de suas competências legislativas, as Agências valem-se do chamado 

Poder Normativo, através do qual editam regras, disciplinando condutas dos agentes do 

mercado regulado. 

                                                 
32 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 208. 
33 MENDES, Conrado Hubner. Reforma do Estado e Agências Reguladoras: Estabelecendo os parâmetros da 
discussão in SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. 
p. 107. 
34 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. São Paulo: Atlas, 1999. p. 134. 
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Em relação às competências executivas das Agências, destaca-se o poder de polícia em 

fiscalizar os agentes que atuam no mercado regulado, impondo restrições, inclusive com a 

possibilidade de aplicação de sanções. 

No tocante à competência jurisdicional, resolvem conflitos de interesses entre os 

agentes regulados, ou mesmo entre estes e consumidores, consistindo em instância de 

contencioso administrativo, determinando o direito aplicável para solucioná-los. 

Observa-se que a doutrina especializada começa a interessar-se pela análise do modelo 

regulatório brasileiro, em especial, demonstrando a preocupação com o futuro das Agências 

Reguladoras e a efetiva solidificação da regulação estatal. 

Cumpre registrar que as bases do Estado Social não foram abandonadas, o Estado 

Regulador passou a atuar, dentre outros setores da economia, na regulação de monopólios, 

quando a competição é restrita ou inviável, evitando que a economia popular seja lesada, 

através do controle de preços e da qualidade dos serviços ou produtos. 

O Estado atua, ainda, assegurando a livre concorrência no setor privado, direcionando 

as atividades de acordo com o interesse público. E, no que tange à prestação de serviços 

públicos, a atuação estatal visa garantir a universalização, qualidade e preço justo dos serviços 

prestados35. 

O conflito de interesses no mercado regulado é inevitável, de um lado, 

concessionários, de outro, usuários. Além, é claro, dos interesses políticos do Estado. 

Assim, tem-se, no mercado regulado, a convivência dos interesses privados dos entes 

regulados, os interesses sociais dos consumidores e os interesses políticos do Estado. 

As Agências Reguladoras surgem como mediadoras, buscando harmonizar estes 

conflitos, equilibrando interesses contrapostos. 

                                                 
35 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 25. 
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Nesse contexto econômico e social, a atuação das Agências Reguladoras reveste-se de 

suma importância no sentido de fiscalizar os mercados regulados e perseguir a satisfação dos 

usuários para os quais os serviços públicos são dirigidos. 

O Estado Regulador precisa ter como objetivo permanente a repressão ao abuso do 

poder econômico. O Estado deve manejar o poder econômico em prol da coletividade, ou 

seja, no desenvolvimento econômico e social do país. 

Acerca da regulação econômica como forma de desenvolvimento social, leciona 

Diógenes Gasparini36: 

A regra, em relação à riqueza, é sua função social. Sendo assim, não há lugar na 
moderna economia para o poder econômico ser empregado de modo anti-social. O 
poder econômico não pode voltar-se contra a coletividade. Sua manipulação há de 
ser em benefício do desenvolvimento nacional e da justiça social. 

 

Assim, a presença do Órgão Regulador busca contribuir para o desenvolvimento do 

país em contraposição a interesses meramente privados de maximização de lucros. 

A Regulação, para a economia, se preocupa com três grandes temas de alto interesse 

social, quais sejam37: 

a) Política antitruste: relacionada ao controle do abuso do poder econômico pelas 

empresas no ambiente de concorrência imperfeita, em face dos prejuízos a serem causados ao 

consumidor e aos setores produtivos; 

b) Regulação econômica: relacionada às situações típicas de monopólio natural, com 

ação predatória das empresas mais fortes, limitando a concorrência. O Estado então passa a 

interferir nas condições de entrada e saída do setor, na quantidade e qualidade da produção, 

assim como na formação de preços, dentre outras ações necessárias; e 

                                                 
36 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 621. 
37 HOLDEN, Paul. RAJAPATIRANA, Sarath. Unshackling the Private Sector. In Directions in Development. 
World Bank. Washington D. C, 1995. p. 69. 
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c) Regulação não-econômica: relacionada às intervenções na produção de forma a 

reduzir, prevenir ou remediar possíveis danos sociais, danos à saúde e ao meio-ambiente 

provenientes de riscos produzidos na produção de determinados bens. 

Assim, é notória a relevância da regulação para toda a sociedade, haja vista que os 

impactos da regulação afetam diretamente a vida de cada membro da comunidade. 

A regulação de serviços públicos, bem como de toda atividade econômica relevante, 

traduz-se em essencial para a preservação dos interesses sociais fragilizados. O professor 

Paulo Roberto Ferreira Motta38 ensina: 

Podendo-se sustentar que a moderna atividade econômica é marcada pelo signo da 
competitividade, também correta é a afirmação de que para os serviços públicos as 
regras do livre mercado, sem freios, não podem ser aplicadas, o que demonstra, 
prima facie, a total inconveniência e inoportunidade de estes serem prestados no 
regime jurídico privado. 

 

O Estado Regulador não deve se distanciar da busca da satisfação primeira do 

interesse público, principalmente pelo fato de as Agências Reguladoras estarem incumbidas 

de harmonizar o conflito de interesses governamentais, econômicos e sociais, conforme se 

verifica nas palavras de Maria D´Assunção Costa Menezello39: 

Nesse contexto, é preciso ficar atento para que seja espelhada na regulação a 
preponderância do interesse público, sem haver quaisquer privilégios ou 
exclusividade de qualquer setor econômico. 

 

Vale ressaltar que a transferência da exploração de serviços públicos do Estado para 

entes privados foi instituída sobre os pilares do interesse público, conforme se pode concluir 

do entendimento do administrativista Diógenes Gasparini40: 

O interesse público está consubstanciado na transferência da execução e exploração 
do serviço público a terceiro, livrando-se a Administração Pública dos custos 
decorrentes de sua execução, mantendo, no entanto, a titularidade do serviço público 
transferido e o controle da prestação aos usuários. 

                                                 
38 MOTTA, Paulo Roberto Ferreira. Agências reguladoras. Barueri: Manole, 2003. p. 32. 
39 MENEZELLO, Maria D´Assunção Costa. Agências reguladoras e o direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 
2002. p. 158. 
40 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 297. 
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A atividade regulatória do Estado necessita espelhar a preponderância do interesse 

coletivo da sociedade, sem que hajam privilégios ou exclusividade de qualquer setor 

econômico ou político, sob pena frustração do modelo regulatório. 

E é nessa seara de conflitos que o papel das Agências Reguladoras torna-se crucial em 

face da necessidade de harmonizar e solucionar conflitos, sem que haja, no entanto, 

desequilíbrios em favor de quaisquer das partes envolvidas. 

Daí a necessidade de verificação do comportamento do Estado diante da Teoria da 

Captura. 
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2. O ESTADO REGULADOR E A TEORIA DA CAPTURA 

 

Conforme assinalado nos capítulos anteriores, a criação das Agências Reguladoras 

guarda sintonia com o exercício da função regulatória do Estado, portanto, as Agências 

Reguladoras, autarquias instituídas por lei sob regimes especiais, possuem como objetivo a 

normatização, a regulação, a fiscalização e a execução de políticas públicas de incentivo e 

planejamento dos setores mais relevantes da economia nacional41. 

Assim, as Agências Reguladoras se tornam o novo instrumento de atuação do Estado 

no domínio econômico. Neste cenário, é importante destacar que as Agências Reguladoras 

passam a atuar em setores complexos, organizados e poderosos da economia nacional. 

Diante da relevância social representada pela atuação das Agências Reguladoras, o 

Direito, então compreendido como ciência social nas palavras de Tércio Sampaio Ferraz 

Júnior42, não pode deixar de voltar-se para esta realidade contemporânea. 

Para Habermas43, as ciências sociais devem buscar um conhecimento compreensivo ao 

seu âmbito de objetos, daí comprova-se a importância da compreensão do novo marco 

regulatório brasileiro. 

O meio acadêmico não pode se distanciar da análise do modelo regulatório brasileiro, 

notadamente, buscando compreender esta nova dinâmica social de forma a contribuir com o 

desenvolvimento das Agências Reguladoras e da regulação estatal. 

O Estado Regulador é pautado no objetivo de garantir o equilíbrio e a estabilidade nas 

relações entre mercado regulado, usuários e Governo, para alcançar este desiderato, as 

                                                 
41 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 70. 
42 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A ciencia do direito. São Paulo: Atlas, 1980. p. 13. 
43 HABERMAS, Jürgen. Objetivismo en las ciencias sociales. La lógica de las ciencias sociales. Madrid, 
Tecnos, 1996. p. 453-506. 
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Agências Reguladoras devem atuar de forma imparcial, conquistando a credibilidade das 

partes envolvidas. 

Para tanto, concebeu-se um modelo de Estado Regulador, atuando por intermédio das 

Agências Reguladoras, as quais são entidades que, embora mantendo algum tipo de vínculo 

com a Administração Central, tenham em relação a ela um acentuado grau de autonomia. 

A independência e a autonomia das Agências Reguladoras são fundamentais para que 

o modelo possa prosperar. O Prof. Diogo de Figueiredo Moreira Neto44 aponta quatro 

aspectos fundamentais dessa autonomia, sem os quais “qualquer ente regulador que se institua 

não passará de uma repartição a mais na estrutura hierárquica do Poder Executivo, pois estará 

impossibilitado de executar a política legislativa do setor, como se pretende que deva fazê-lo”, 

são eles: 

a) a independência política dos gestores, que “decorre da nomeação de agentes 

administrativos para o exercício de mandatos a termo, o que lhes garante estabilidade nos 

cargos necessários para que executem, sem ingerência política do Executivo, a política 

estabelecida pelo Legislativo para o setor; 

b) a independência técnica decisional, que assegura a atuação apolítica da agência, 

“em que deve predominar o emprego da discricionariedade técnica e da negociação, sobre a 

discricionariedade político-administrativa; 

c) a independência normativa, “um instituto renovador, que já se impõe como 

instrumento necessário para que a regulação dos serviços públicos se desloque dos debates 

político-partidários gerais para concentrarem-se na agência”; e 

                                                 
44 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A Independência das Agências reguladoras in Boletim de Direito 
administrativo. Junho. São Paulo: 2000. pp. 416-418. 
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d) a independência gerencial, financeira e orçamentária, que “completa o quadro que 

se precisa para garantir as condições internas de atuação da entidade com autonomia na gestão 

de seus próprios meios”. 

Com isso, verifica-se que a independência e a autonomia das Agências Reguladoras ao 

mesmo tempo que são imprescindíveis para o sucesso da Regulação, passam a se tornar o 

ponto de maior fragilidade do modelo. 

Além da fragilidade relacionada à independência e autonomia das Agências 

Reguladoras, no processo regulatório, Leroy Jones45 destaca três principais problemas da 

regulação: 

a) os custos da regulação são maiores que os custos de oportunidade de uso de 

recursos públicos; 

b) os reguladores podem não ser perfeitos e com alguma freqüência não 

alcançar os objetivos iniciais, introduzindo distorções que levem a lucros 

extraordinários ou subinvestimentos; e 

c) a regulação pode ser campo fértil para a corrupção na medida em que os 

servidores encarregados da regulação sejam capturados pelos agentes. 

Em relação aos custos da regulação, os mesmos podem ser diretos, como despesas 

fixas e operacionais das agências, bem como indiretos, tais como distorções das decisões 

regulatórias. Assim, pode se verificar até que ponto é viável para a sociedade suportar este 

ônus de manutenção da Agência quando comparado com os benefícios trazidos pela atuação 

do órgão regulador. 

                                                 
45 JONES, Leroy. Appropriate Regulatory Technology – The Interpley of Economics and Institucional 
Conditions. Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics. Washington: The 
World Bank, 1993. p. 197. 
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Desperta especial interesse, a possibilidade de aplicação da “Teoria da Captura dos 

Agentes Reguladores”46, no modelo regulatório brasileiro, a qual é desenvolvida a partir da 

observação de que a regulação pode vir a favorecer os entes regulados, economicamente mais 

fortes, os quais, em prol da proteção de seus interesses, capturam as Agências Reguladoras. 

A Teoria da Captura dos Agentes Reguladores passa a enfocar as possibilidades de 

quebra de independência e autonomia dos agentes reguladores em prol das partes envolvidas 

no processo regulatório. 

Em uma rápida análise do presente debate no direito norte-americano, que é pioneiro 

na instituição da regulação e inspirou o sistema regulatório brasileiro, observa-se os 

comentários do ilustre Professor de Direito da Universidade de Chicago, Cass R. Sunstein47, 

para o qual a influência de grupos políticos atuantes em favor de seus próprios interesses faz 

com que o objetivo de interesse público inerente à regulação econômica estatal não seja 

atingido. 

Ou seja, a cooptação dos órgãos reguladores enseja a inadequada aplicação, ou até 

mesmo a não aplicação, da lei, e, consequentemente, o distanciamento da função regulatória 

do seu objetivo de proporcionar a satisfação do interesse público. 

Segundo George Stigler48, há duas visões alternativas largamente empregadas para a 

regulação da indústria. A primeira é que a regulação é instituída fundamentalmente para a 

proteção e benefício ou do público como um todo ou para algumas parcelas do público em 

desvantagem na sociedade. Sob esse ponto de vista, os custos da regulação são compensados 

por algum objetivo social. A segunda visão é essencialmente de que o processo político carece 

                                                 
46 Sobre a Teoria da Captura dos Agentes Reguladores ver: LAFFONT, Jean Jacques. TIROLE, Jean. The 
politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture. Quarterly Journal of Economics. 
Massachussets: MIT Press. Vol. 106, n° 4, November, 1991. pp. 1088-1127. 
47 SUNSTEIN, Cass R. After the Rights Revolution: Reconceiving the Regulatory State. Cambridge: 
Harvard University Press, 1990. p.138. 
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de uma explicação racional: a política é imponderável, mistura de forças de diversas 

naturezas, às vezes, compreendendo ações de grande virtude moral e, na maioria das vezes, de 

ações da mais baixa venalidade. 

George Stigler admite a possibilidade de captura por outros grupos de interesse, além 

das empresas reguladas, notadamente, grupos politicamente organizados. 

A Teoria da Captura começa a ganhar destaque no moderno Direito Administrativo 

Brasileiro. Os ensinamentos do Professor Alexandre Santos de Aragão49 explicam a 

importância do estudo do tema: 

Tendo as agências reguladoras sido criadas para propiciar uma regulação mais 
eficiente de atividades de especial interesse e sensibilidade da sociedade, não faria 
sentido que elas fossem neutralizadas em relação ao poder político e deixadas livres 
à influência econômica dos poderosos interesses regulados. Trata-se da “captura”, 
sempre colocada, mormente nos EUA, como um dos maiores riscos das agências 
reguladoras independentes. 

 

O Professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto50 reforça o alerta acerca da 

essencialidade da abordagem do tema: 

Mas, como ocorre com todo instituto em franca evolução, restam muitos aspectos a 
serem aperfeiçoados, entre os quais sobressai a necessidade de desenvolvimento de 
mecanismos adequados contra os riscos de captação do órgão regulador, que 
prejudica a sua imparcialidade, seja atraído pelos agentes dos setores regulados, seja 
pelo Poder Político e, até mesmo, pela pressão da mídia, um risco a que estão 
sempre vulneráveis, principalmente nos países em desenvolvimento, porque sua 
cultura e suas instituições político-administrativas são insuficientemente 
consolidadas. 

 

As reflexões acima apontadas constituem razão pela qual a captura dos órgãos 

reguladores por grupos de interesse contrários à implementação legal, ou mesmo a 

preservação de interesses próprios da burocracia estatal perante o Estado Regulador precisa 

ser investigada cientificamente para melhor ser compreendida e evitada. 

                                                                                                                                                         
48 STIGLER, George J. The theory of economic regulation. The Bell Journal of Economics and Management 
Science. v. 2. n. 1. Spring, 1971. p. 3 
49ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 365. 
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Autores brasileiros discutem o problema da Captura, destacando a relevância do 

assunto, a exemplo de Marçal Justen Filho51: 

A doutrina cunhou a expressão ‘captura’ para indicar a situação em que a agência se 
transforma em via de proteção e benefício para setores empresariais regulados. A 
captura configura quando a agência perde a condição de autoridade comprometida 
com a realização do interesse coletivo e passa a produzir atos destinados a legitimar 
a realização dos interesses egoísticos de um, alguns ou todos os segmentos 
empresariais regulados. A captura da agência se configura, então, como mais uma 
faceta do fenômeno de distorção de finalidades dos setores burocráticos estatais. 

 

A sociedade deverá atentar para atuação das Agências Reguladoras sob o inevitável 

risco de que os mercados regulados pratiquem o abuso do poder econômico, visando à 

dominação dos mercados e à eliminação da concorrência, provocando aumento arbitrário de 

seus lucros52. 

Ademais, os ensinamentos de Marcos Augusto Perez53 estimulam o debate: 

A recente discussão da regulação econômica e a também recente implantação das 
agências reguladoras, no Brasil, deixa, entretanto, dúvida quanto à aplicação, entre 
nós, da teoria da captura dos administradores por grupos de interesses contrários à 
implementação legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
50NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 212. 
51 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002. p. 
369-370. 
52 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2007. p. 423. 
53CARDOZO, José Eduardo Martins. QUEIROZ, João Eduardo Lopes. DOS SANTOS, Márcia Walquíria 
Batista. Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. III. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 160. 
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No Brasil, em 2003, a Casa Civil da Presidência da República constituiu um Grupo de 

Trabalho Interministerial com o intuito de proceder uma análise e avaliação do papel das 

Agências Reguladoras. Este Grupo de Trabalho identificou o risco de captura da Agências 

Reguladoras brasileiras, apresentando os seguintes apontamentos54: 

Agravam o “risco de captura” circunstâncias como a dependência dos tomadores de 
decisões, a influência política, a dependência da agência reguladora em relação ao 
conhecimento tecnológico superior da indústria regulada, a seleção indiscriminada 
de quadros técnicos oriundos do setor ou indústria regulada para servir à agência, a 
possibilidade de futuras posições ou empregos na indústria ou setor regulado, a 
rotatividade dos próprios dirigentes das agências entre funções exercidas no governo 
e na iniciativa privada, e quando há necessidade, por parte da agência reguladora, do 
reconhecimento e cooperação da indústria regulada. Obviamente o risco de 
“captura” não é apanágio das agências, podendo ocorrer com qualquer órgão 
supervisor, inclusive ministérios, e a identificação de fatores que podem exacerbá-
los normalmente se traduz por um desenho institucional que procure diminuí-los.  
 

Portanto, é imprescindível a análise do risco de captura das Agências Reguladoras, em 

ofensa a garantia da supremacia do interesse público e da eficiência do modelo de Estado 

Regulador Brasileiro. 

Ademais, dentro da experiência regulatória brasileira, torna-se relevante analisar as 

ocasiões em que as exigências regulatórias de alguns órgãos reguladores passam a se amoldar 

às conveniências e interesses de unidades reguladas ou do próprio Governo, dando azo ao 

surgimento do fenômeno da captura55. 

Assim, tem sido comum que as decisões de certas agências reguladoras sejam 

pautadas pelo objetivo preponderante de defender a "saúde financeira" dos exploradores das 

atividades privatizadas, quase que os isentando do chamado "risco do negócio", de modo a 

garantir a sua lucratividade e a "socialização" de seus eventuais prejuízos56. 

                                                 
54  BRASIL. Presidência da República – Câmara de Infra-Estrutura – Câmara de Política Econômica. Relatório 
do Grupo de Trabalho Interministerial. Análise e Avaliação do Papel das Agências Reguladoras no Atual 
Arranjo Institucional Brasileiro. Brasília, setembro de 2003. Disponível em <http://www.presidencia.gov.br> 
Acesso em 20 jul 2009. 
55 NUSDEO, Fábio.Curso de Economia: introdução ao direito econômico. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 
2005. p. 219. 
56 GAMA, Paulo Calmon Nogueira da. O Fenômeno da Captura das Agências Reguladoras – federalização 
indevida de causas judiciais relacionadas aos setores regulados. Revista CEJ. n  26. jul-set. Brasília: 2004. p. 64. 
Disponível em <http://www.cjf.gov.br/revista/numero26/artigo10.pdf> Acesso em 28 jul 2009. 
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O estudo do risco de captura das Agências Reguladoras representa a preocupação 

doutrinária em verificar a concretização do dever do Estado em proporcionar o bem estar 

social, Maria D´Assunção Costa Menezello destaca57: 

(...) devemos impedir qualquer movimento que favoreça a captura da agência 
reguladora, ou seja, dar ensejo à dominação de determinado agente econômico ou 
um grupo deles em prejuízo dos demais. Além disso, devemos evitar mecanismos 
que propiciem privilégios para alguns agentes econômicos em detrimento dos 
usuários, o que, sem sombra de dúvida, poderá acarretar em incontáveis prejuízos 
sociais. Essa atenção e controle constantes fazem parte das tarefas que cabem aos 
usuários e à sociedade em geral no combate às práticas ilegítimas e abusivas, a fim 
de coibir as influências políticas maléficas à regulação. 

 

Verifica-se que o risco de captura dos órgãos reguladores poderá trazer conseqüências 

nefastas para a regulação brasileira. 

A assunção pelos órgãos reguladores dos valores e interesses dos regulados, como se 

fossem os interesses gerais da coletividade apresenta-se como uma preocupação acerca do 

futuro do Estado Regulador. 

A análise do risco de captura das Agências Reguladoras no Estado Brasileiro precisa 

ser realizada através da busca de fatores que fragilizam a atuação dos órgãos reguladores 

brasileiros tornando-os suscetíveis a captação pelos setores regulados, bem como as razões 

que levam à captura, como se passará a observar a seguir. 

                                                 
57MENEZELLO, Maria D´Assunção Costa. Agências reguladoras e o direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 
2002. p. 159. 
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2.1 A TEORIA DA CAPTURA ECONÔMICA 

 

A formação do Estado Regulador busca adequação às especificidades sócio-culturais 

do país em que se estabelece, o nível de desenvolvimento econômico e tecnológico, a 

estrutura institucional, as pressões dos diferentes grupos de interesse e a doutrina econômica 

vão interferir na sua formatação58. 

A captura das Agências Reguladoras pelos entes regulados pode estar relacionada a 

diversos fatores. Como visto, a atuação regulatória do Estado se dá em setores complexos e 

dinâmicos da sociedade. 

O poder econômico, representado pelos entes regulados, busca a remuneração do 

capital investido, ou seja, o lucro. Já a sociedade possui interesse na prestação dos serviços de 

acordo com o aumento da demanda social. 

Em uma economia de mercado, a intervenção do Estado é justificada com vistas a 

corrigir o desvio na alocação ótima dos recursos e da maximização da eficiência, que ocorrem 

quando o mercado se afasta do modelo de concorrência perfeita. São as denominadas falhas 

de mercado, classicamente, classificadas, dentre outras, em concorrência imperfeita, 

externalidades, comportamento não competitivo e excesso de competição e falhas de 

informação59. 

A concorrência imperfeita é caracterizada em uma estrutura de mercado em que pelos 

menos uma empresa possui poder suficiente para influenciar os preços de mercado, há, por 

exemplo, a formação de monopólios ou oligopólios60. Não há a formação de um mercado 

                                                 
58 VISCUSI, Kip. VERNON, John. HARRINGTON JR, Joseph. Economics of Regulation and Antitrust. 
Cambrigde: The MIT Press, 1995. p. 44. 
59 BUTTON, Kenneth. Regulatory Reform. In BUTTON, Kenneth. PITFIELD, David. Transport Deregulation 
– An International Movement. Londres: Macmillan, 1991. p. 93. 
60 Ver ROBINSON, J. The economics of imperfect competition. Londres: Macmillan,1933. 
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perfeitamente competitivo, em um mercado de concorrência perfeita, existem tantas empresas 

vendendo o mesmo produto que nenhuma delas, sozinha, consegue afetar os preços de 

mercado, os produtos são homogêneos, todos os agentes estão perfeitamente informados sobre 

mercado e existe completa liberdade de acesso ao mercado61. 

Neste modelo de concorrência imperfeita a atuação do Estado Regulador consiste na 

adoção de mecanismos (regras regulatórias) que impeçam ou dificultem a adoção de preços 

excessivos dentro do monopólio, como exemplo, no Brasil, pode-se justificar a atuação da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no mercado de fornecimento de energia 

elétrica para consumidores residenciais. 

Neste cenário de monopólio, os consumidores permanecem fragilizados, pois, 

necessitam do serviço e não contam com alternativas para a contratação, ficando sujeitos à 

exploração abusiva de preços, por exemplo. A postura do Órgão Regulador será de fixar 

preços e fiscalizar a atuação do prestação de serviço monopolista. 

Já as externalidades são conceituadas através da constatação de que as ações dos 

agentes econômicos no mercado provocam efeitos sobre o exterior, ou seja, efeitos sobre 

terceiros sem que estes possam impedir62. 

De uma forma geral, uma externalidade reflete um custo ou benefício gerado por uma 

atividade econômica que não é suportado ou apropriado pelo agente responsável por esta 

atividade econômica. 

As externalidades podem ser positivas, quando os efeitos proporcionados pela atuação 

do agente econômico são benéficos a terceiros, como no caso de melhoria das condições de 

saúde pública, desenvolvimento tecnológico da sociedade, melhoria da infra-estrutura viária, 

dentre outros. 

                                                 
61 Ver MARSHAL, Alfred. Princlipes of Economics. Londres: Macmillan, 1920. 
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As externalidades negativas são prejudiciais a terceiros e estão relacionadas aos custos 

que estes devem suportar com a atividade econômica, dentre as quais, destaca-se a poluição 

ambiental decorrente da atuação das empresas no mercado. 

Assim, a Agência Reguladora deverá pautar sua atuação incentivando as 

externalidades positivas, através, por exemplo, do fomento a pesquisa tecnológica e a 

eficiência do mercado regulado, e por outro lado, desestimulando as externalidades negativas, 

por intermédio de regras de regulação e sanções. As regras de regulação poderiam, por 

exemplo, estabelecer limites à presença de poluentes na composição de combustíveis e as 

sanções, poderiam ser representadas por multas às empresas poluidoras63. 

A existência de uma Agência Reguladora estaria justificada, mas também se mostra 

necessária em uma outra configuração de mercado marcada por falha no estabelecimento de 

uma concorrência perfeita. 

Esta outra falha de mercado decorre do comportamento não competitivo e excesso de 

competição. Trata-se da possibilidade de formação de um monopólio natural, ou seja, a 

estrutura do mercado somente permite a manutenção de um número reduzido de empresas, 

assim, sem a intervenção do Estado, as empresas buscarão a adoção de medidas predatórias 

para afastar a concorrência e garantir a formação de um monopólio natural64. 

Ainda em relação à formação de um monopólio natural, este também ocorre em 

cenários em que os custos de produção são menores quando concentrados em uma única 

empresa, tais como o fornecimento residencial de energia elétrica ou água potável65. 

                                                                                                                                                         
62 Ver BAUMOL, W. J. OATES, W. E. The Theory of Environmental Policy. Cambridge: Cambridge 
Universtity Press, 1988. 
63TOGEIRO, Luciana de A. Política Ambiental: uma análise econômica. São Paulo: UNESP, 1998. p. 37. 
64PINDYCK, Robert S. RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2002. p. 348. 
65NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Agências Reguladoras e Concorrência In SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). 
Direito Administrativo Econômico. pp. 159-189. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 161. 
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Neste ambiente de postura não competitiva ou de competição desleal, a atuação do 

Estado Regulador se mostra imperiosa com vistas a incentivar a competição, bem como 

através da intervenção no controle de entrada e saída de empresas no setor regulado. 

Não é demais registrar que Luigi Manzetti66, em estudo realizado acerca das 

privatizações na América Latina, observou que as reformas implementadas pelos Estados 

latino-americanos acabaram por aumentar a concentração dos mercados, ao invés de reduzí-

las. 

Isto porque, em um ambiente permeado por falhas de mercado, como a presença de 

um monopólio natural, o Agente Regulador deve intervir na atuação do ente regulado e, para 

fazê-lo, precisa conhecer significativamente as atividades da empresa regulada com vistas à 

induzi-la a prover o serviço de maneira eficiente. O conhecimento das informações 

econômico-financeiras e operacionais do regulado, nesse contexto, é fundamental. A empresa 

regulada, no entanto, é a melhor conhecedora dessas informações, e é razoável assumir que 

ela não as fornecerá caso possa ter seus lucros comprometidos pela atuação do regulador67. 

Daí se observa que outra falha de mercado é decorrente das falhas de informação, 

também conhecida como assimetria de informação. Em um mercado de competição perfeita, 

todos os agentes econômicos estão cientes de todas as características dos bens e serviço que 

são adquiridos. Porém, na realidade fática, existem diferenças de informações entre as partes 

que efetuam uma transação econômica, segundo Joseph Stiglitz68, a informação é imperfeita e 

a obtenção da informação pode ser extremamente custosa, interferindo decisivamente na 

atuação dos agentes econômicos. 

                                                 
66 MANZETTI, Luigi. Privatization South American Style. Oxford: Oxford University Press. 1999. p. 19. 
67 Ver AZEVEDO, Paulo F. Organização industrial In Manual de economia. Equipe de professores da USP. 
São Paulo: Saraiva, 1998. 
68 STIGLITZ, Joseph E. The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics. 
Quaterly Jounal of Economics. v. 463, 2000. pp. 1441-1479. 
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Para Stadler e Perez Castilho69, o objetivo da teoria da economia da informação é 

estudar situações nas quais os agentes procuram superar sua ignorância sobre uma informação 

relevante, tomando decisões desejadas para adquirir novas informações ou evitar os custos da 

sua ignorância. 

Assim, em um mercado regulado, a Agência Reguladora será responsável por tentar 

corrigir esta falha ou minimizar seus efeitos, visto que os consumidores não possuem todas as 

informações acerca dos bens e serviços prestados, a Agência deve proporcionar a distribuição 

das informações, bem como pressionar as empresas reguladas a produzi-las. 

A presença das Agências Reguladoras encontra justificativa para poder minimizar as 

falhas de mercado a um custo razoável, para melhorar a eficiência do mercado ou então para 

assegurar sua viabilidade, onde a confiança, a transparência e a clareza de informações são de 

extrema importância 70. 

Visto as falhas de mercado, percebe-se que a regulação não necessariamente estará 

direcionada para estímulo da concorrência, mas sim para a canalização de instrumentos e 

metas administradas publicamente em atividades econômicas relevantes e sujeitas às falhas71. 

Portanto, o Estado Regulador assume papel de garantir o equilíbrio do mercado, 

possuindo a missão de coibir práticas distorcidas dos agentes econômicos. Ou seja, a partir de 

uma análise econômica, a regulação tem como objetivo corrigir ou minimizar as falhas de 

mercado acima identificadas, buscando elevar o bem-estar da sociedade. 

A Regulação é instituída com o propósito de assegurar a não violação aos interesses 

públicos, notadamente em face de perdas de bem-estar social associadas às falhas de mercado, 

                                                 
69 STADLER, Inés Macho. CASTILHO, David Pérez.. An Introduction to the Economic of Information. New 
York: Oxford University Press, 1997. 
70 MAJONE, G. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e conseqüências de mudanças no modo de 
governança. Revista do Serviço Público, v. 50, n. 1. Brasília: 1999. pp. 5-36. 
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os legisladores e reguladores são maximizadores do bem-estar social, buscando corrigir 

problemas de falhas de mercado72. 

Porém, a responsabilidade do Estado Regulador é maior, visto que, além da 

manutenção do mercado, deve buscar introduzir objetivos de ordem geral que não seriam 

alcançados exclusivamente pela iniciativa privada73. 

O Estado Regulador aparece como grande interventor nas atividades econômicas para 

corrigir as falhas de mercado, no entanto, este poder cria a possibilidade de uma membro do 

mercado regulado utilizar o Estado para aumentar sua lucratividade. 

A atuação do mercado regulado foi observada por Maria Salvador Martínez74, a 

doutrinadora registra o fenômeno da captura das Agências Reguladoras pelo setor regulado: 

Em los años sesenta comienza a percibirse que las agencias tienden a ser 
“capturadas” por los propios sujetos que aquéllas deben regular y controlar, es decir, 
que tienden a favorecer los intereses del sector regulado en prejuicio de los intereses 
generales. 

 

Na análise realizada pela autora, as Agências Reguladoras começam a funcionar de 

forma agressiva no mercado regulado, estabelecendo normas rígidas de competição, 

solucionando conflitos de forma incisiva, atuando de forma firme nos problemas do setor 

regulado e em defesa do interesse público. 

Com a consolidação da situação da Agência, a mesma passa a ser mais um 

componente do mercado regulado, identificando-se com as empresas e indústrias reguladas, 

adotando uma postura conservadora. 

                                                                                                                                                         
71 POSSAS, Mario Luiz. PONDÉ, João Luiz. FAGUNDES, Jorge. Regulação da Concorrência nos Setores de 
Infraestrutura no Brasil: Elementos para um Quadro Conceitual. In REZENDE, Fernando. PAULA, Tomás 
Bruginsk (coord.). Infraestrutura: Perspectivas de Reorganização. Brasília: IPEA, 1997. p. 37. 
72 DIXIT, A. K. apud MULLER, Bernando. Regulação, informação e política: uma resenha da teoria política 
positiva da regulação. Revista Brasileira de Economia das Empresas. v. 1. n. 1. p. 11. 
73 MARQUES NETO, Floriando de Azevedo. Agências reguladoras independentes: fundamentos e seu regime 
jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 35. 
74 MARTÍNEZ, Maria Salvador. Autoridades Independientes: Un análisis comparado de los Estados Unidos, el 
Reino Unido, Alemania, Francia y España. Barcelona: Ariel, 2002. p. 129. 
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O conservadorismo da Agência reside no fato de que suas decisões passam a esbarrar 

nos limites considerados aceitáveis pelo setor regulado. 

Entre os anos de 1965 e 1985, o sistema regulatório norte-americano defrontou-se com 

o problema do desvirtuamento das finalidades da regulação desvinculada do poder político. 

Os agentes privados, com seu colossal poder econômico e grande poder de influência, diante 

de entes reguladores que dispunham de completa autonomia perante o poder político, não 

encontraram dificuldades para implantar um mecanismo de pressão que acabasse por quase 

determinar o conteúdo da regulação que iriam sofrer. Em outras palavras, as agências 

reguladoras nos Estados Unidos estavam sendo capturadas pelos agentes econômicos 

regulados75. 

Para a escola de Toulouse, a Agência Reguladora percorre um ciclo vital. Quando da 

criação, o interesse e a supervisão do poder legislativo e dos cidadãos é ainda acentuado, a 

motivação dos reguladores é elevada, o risco de captura torna-se pequeno e o regulador 

frequentemente atua em favor do interesse público. Porém, ao diminuir o interesse pelo debate 

público da regulação, e o contato entre regulador e empresas reguladas torna-se corriqueiro, o 

regulador fica mais vulnerável à captura dos interesses privados do mercado regulado. O risco 

de captura, segundo esta escola, aumenta com o passar do tempo76. 

 

 

                                                 
75 MENDES, Conrado Hübner. Reforma  do Estado e Agências Reguladoras: Estabelecendo os Parâmetros de 
Discussão in SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Direito Administrativo Econômico, São Paulo: Malheiros, 
2002. p. 121. 
76 BOEHM, Frédéric. Corrupción y Captura en la Regulación de los Servicios Públicos. Revista de 
Economia Institucional: Universidad Externado de Colômbia. Disponível em 
<http://www.economiainstitucional.com/pdf/No13/fboehm13.pdf. Acesso em 15 de julho de 2009. p. 247. 
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Para P. J. Quirk77, os principais fatores que demonstram a captura econômica das 

Agências Reguladoras são os seguintes: 

a) a escolha dos membros da Agência não pode ser realizada sem que o setor 

regulado concorde com os nomes, ou seja, os membros da Agência devem 

possuir legitimidade perante o setor regulado; 

b) as Agências não possuem interesse em implementar políticas que 

prejudiquem economicamente o setor regulado; 

c) os membros das Agências possuem perspectiva de trabalho futuro no setor 

regulado, portanto, a eles não interessa a manutenção de divergências com o 

setor em que futuramente buscarão inserção no mercado de trabalho. 

A “captura” consiste na cooptação dos órgãos reguladores pelo setor regulado, ou seja, 

a assunção pelos órgãos reguladores dos valores e interesses dos regulados, como se fossem 

os interesses gerais da coletividade. A atividade regulatória é fragilizada, haja vista que os 

interesses da coletividade não são os mesmos dos setores econômicos regulados. 

Outra situação bastante comum nos mercados regulados é a contratação pela Agência 

Reguladora de pessoal técnico oriundo do setor regulado ou mesmo a possibilidade de o setor 

regulado contratar profissionais técnicos oriundos dos órgãos reguladores, a atuação do órgão 

regulador fica então sujeita à interferência dos interesses econômicos daqueles que participam 

do mercado regulado. 

A doutrina norte-americana cunhou a expressão revolving door 78para indicar esta 

característica inerente às agências, que consiste na alternância de posições dos indivíduos 

especializados, ora atuando nas Agências Reguladoras, ora no mercado regulado.  

                                                 
77 QUIRK, P. J. Industry Influence in Federal Regulatory Agencies. Princetown: Princetown University 
Press, 1981. 
78 MAKKAI, T. BRAITHWAITE, J. In and out of the revolving door: making sense of regulatory capture. 
Journal of Public Policy. vol. 12. n. 1. 1995. 
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Ainda que se possa registrar a existência do impedimento, por um lapso temporal 

fixado em lei, de um ex-dirigente de uma Agência Reguladora para exercer de atividades no 

setor regulado, o chamado período de "quarentena", o administrador da agência vincula-se à 

Administração por períodos determinados e limitados. 

Por isso, é comum verificar que em determinados momentos os dirigentes encontram-

se atuando no setor privado; posteriormente, emprestam seus esforços a entidades 

governamentais. Esta característica também pode dar ensejo a que os contatos pessoais 

adquiridos durante o período de atuação privada sejam utilizados como via de acesso e de 

influência sobre a atuação dos administradores das autarquias reguladoras. 

Gesner de Oliveira79 observa que existe uma “identidade técnica” entre a agência 

reguladora e os agentes econômicos:  

(...) a experiência regulatória dos países maduros revela uma elevada probabilidade 
de “captura” das agências regulatórias pelos segmentos que deveriam ser regulados. 
Independentemente de problemas éticos, verificou-se elevada propensão dos 
“regulados capturarem os reguladores” em virtude da insuficiência de recursos e 
informação adequada por parte da agência comparativamente às empresas privadas e 
pela identidade de interesses e cultura profissional entre os técnicos especializados 
da agência e o segmento regulado.  

 

No Brasil, um estudo de caso tomado a título de exemplo, registra que o Sr. Plínio de 

Aguiar Júnior foi Presidente substituto e é membro do Conselho Diretor da Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL), o mesmo atuou como engenheiro-chefe da Westec, a filial 

brasileira da empresa Cable & Wireless, uma grande companhia inglesa de telecomunicações, 

com negócios em mais de 80 países e considerada uma das líderes do mercado de 

telecomunicações no mundo80. 

Assim, a captura econômica das Agências Reguladoras pelos entes regulados pode 

estar relacionada à contratação pela Agência Reguladora de pessoal técnico oriundo do setor 

                                                 
79 OLIVEIRA, Gesner de. Regulação e Defesa da Concorrência: bases conceituais e aplicações do sistema de 
competências compartilhadas. Núcleo de Pesquisas e Publicações (NPP). nº 9. São Paulo: FGV, 2001. p. 21. 
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regulado ou mesmo a possibilidade de o setor regulado contratar profissionais técnicos 

oriundos dos órgãos reguladores. 

No caso brasileiro, existe a migração de funcionários (normalmente bem qualificados) 

das agências para as empresas reguladas81. Este fato se intensifica, principalmente, em face da 

remuneração superior recebida no mercado privado em detrimento dos salários praticados nas 

Agências Reguladoras, os quais guardam conformidade com o funcionalismo público. 

Por outro lado, no desenvolvimento da atividade econômica, a iniciativa privada 

produz pesquisas e estudos visando desenvolver novas tecnologias que busquem racionalizar 

a prestação dos serviços, tal situação, faz com que o conhecimento tecnológico do mercado 

regulado seja superior em relação ao ente regulador. 

A Captura do Órgão Regulador se dá, então, através do conhecimento tecnológico 

superior do mercado regulado em relação ao ente regulador. 

Para que o órgão regulador possa levar a cabo suas funções, especialmente, extraindo 

das empresas serviços eficientes, este necessita de informações detalhadas sobre as atividades 

econômico-financeiras e operacionais das empresas reguladas. As fontes de obtenção destas 

informações são as próprias empresas reguladas, pois elas são detentoras das informações 

relevantes para o mercado. Essa forma de obtenção de informações da ensejo à possibilidade 

de captura do órgão regulador82. 

Passa a existir a assimetria de informação entre regulador e regulado. A Agência 

Reguladora não tem todas as informações a respeito dos custos do regulado ou nível de 

esforço empreendido por ele. A regulação eficiente deveria buscar a eficiência regulatória 

máxima – o first best -, maximizando o equilíbrio entre consumidores e produtores, porém, 

                                                                                                                                                         
80 Disponível em: <http://www.anatel.gov.br>. Acesso em 22 de julho de 2009. 
81 PINTO JR, Helder. PIRES, Melissa Cristina Pinto. Assimetria de informações e problemas regulatórios. 
ANP. Fev 2000. 
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somente conseguiria atingir a solução second best, tendo em vista as restrições decorrentes da 

assimetria de informação entre regulador e regulado83. 

É fato que o regulador não possui o mesmo nível de informações que o regulado em 

relação aos fatores que afetam a eficiência da concessionária do serviço, ou seja, parâmetros 

tecnológicos, comportamento da demanda, dentre outros. Não há como o regulador conhecer 

todas as atividades das empresas reguladas. 

O fornecimento destas informações pode não ser de interesse das empresas reguladas, 

haja vista o repasse das mesmas para as empresas concorrentes, bem como o interesse em 

maximizar os lucros dentro dos parâmetros de regulação já estabelecidos pela Agência 

Reguladora. As informações que as empresas tenham de si próprias e das empresas 

concorrentes é que irão definir as estratégias empresarias competitivas84. 

Assim, apesar da suposição de que os membros das Agências Reguladoras devam ser 

especialistas na área da atuação do Ente Regulador, na prática, apenas alguns poucos têm 

experiência e qualificação técnica adequada para o cumprimento da função regulatória85. 

Consequentemente, o conhecimento técnico do mercado regulado é superior ao da 

Agência Reguladora, ensejando cautela nas decisões adotadas pela Agência, as quais, 

frequentemente, são tomadas após consulta ao mercado regulado em busca de informações e 

fundamentações técnicas que subsidiem a postura do Órgão Regulador. 

                                                                                                                                                         
82 PINTO JR, Helder. PIRES, Melissa Cristina Pinto. Assimetria de informações e problemas regulatórios. 
ANP. Fev 2000. 
83 MUELLER, Bernardo. Regulação, informação e política: uma resenha da teoria política positiva da regulação. 
Revista Brasileira de Economia de Empresas. v. 1. n. 1. Brasília: 2001. p. 6. 
84 MCGEE, J. V. PRUSAK, L. Gerenciamento estratégico da informação: aumente a competitividade e a 
eficiência de sua empresa utilizando a informação como uma ferramenta estratégica. Rio de Janeiro: Campus, 
1994. p. 43. 
85 MARTÍNEZ, Maria Salvador. Autoridades Independientes: Un análisis comparado de los Estados Unidos, el 
Reino Unido, Alemania, Francia y España. Barcelona: Ariel, 2002. p. 128. 
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Ou seja, o Regulador necessita de informações detalhadas acerca da exploração da 

atividade econômica para delinear o marco regulatório a ser observado pelo mercado regulado 

em busca de máxima eficiência das empresas e indústrias em benefício da coletividade. 

Ocorre que, estas informações são estratégicas para as empresas que atuam no 

mercado, de forma que as mesmas apenas repassem ao Regulador informações que julguem 

sejam convenientes. 

Tal prática enseja a condução das decisões da Agência Reguladora em benefício do 

mercado, visto que as decisões são adotadas em face da análise das informações fornecidas 

pelo próprio mercado regulado. 

Assim, para exercer a fiscalização e a normatização do mercado regulado, o órgão 

regulador necessita de informações técnicas, econômicas e de gestão que são repassadas pelos 

próprios entes regulados, nessa situação, ocorre que tais informações são prestadas de acordo 

com os interesses daqueles que atuam no mercado, ou seja, a assimetria de informações 

prestadas pelo ente regulado ao órgão regulador, determinando diretrizes da função 

regulatória em prol de interesses privados. 

Ainda em atenção à assimetria de informações Helder Pinto Júnior e Clarissa Pires86 

advertem que, em determinados setores regulados, as empresas expandem suas atividades 

econômicas, passando a diversificar atividades e participar de mercados internacionais. O 

problema advindo desta expansão econômica é a perda gradativa do poder de atuação do 

órgão de regulação setorial sobre as empresas reguladas. Quando a empresa adquire 

participação em outra empresa, no exterior, a Agência Regulatória deixa de possuir os 

controles sobre suas ações neste outro país. 

                                                 
86 PINTO JR, Helder Q. PIRES, Melissa Cristina Pinto. Comportamentos Estratégicos e Assimetria de 
Informação: Problemas para o exercício da Regulação. Revista Brasileira de Energia. v. 7. nº. 2. agosto. 
Campinas: 1999. pp. 89-101. 
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Além da expansão da empresa regulada para mercados internacionais, a diversificação 

de atividades também compromete a Regulação, ou seja, a empresa regulada passa a 

desenvolver atividades estranhas à regulação inicial, de modo que a Agência Reguladora já se 

especializou na regulação de determinado ambiente setorial, desconhecendo a atuação em 

outros setores da economia. 

A internacionalização de atividades pode ser verificada no mercado de combustíveis, 

no Brasil, sob competência da ANP, visto que empresas exploradoras de petróleo, 

normalmente, autuam no mercado internacional. 

Soma-se ao fato da assimetria de informações, a necessidade de que as Agências 

Reguladoras sejam reconhecidas e tenham credibilidade perante o mercado regulado, ante a 

cooperação dos setores regulados para legitimar a atuação do Órgão Regulador. 

É importante destacar a contribuição formulada à teoria econômica dos contratos, 

desenvolvida por Williamson87, segundo o autor, a assimetria de informações dá ensejo à 

incompletude dos contratos, esta omissão contratual decorrente também da imprevisibilidade 

de cenários futuros do mercado econômico, assim, aplicando-se ao caso brasileiro, os 

contratos de concessão dos serviços públicos são incompletos, não conseguindo delinear os 

acontecimentos futuros no mercado regulado, podendo, inclusive, ocasionar deslocamento da 

relação contratual em favor de uma das partes contratantes ao longo do tempo. 

Neste sentido, os critérios fixados de reajustamento de tarifas de serviços públicos, 

quando da assinatura dos contratos de concessão, podem estar relacionados a uma 

incompletude das cláusulas contratuais. Em um primeiro momento, os critérios fixados 

colocam as partes em situação de igualdade contratual, porém, em um cenário futuro estes 

                                                 
87 WILLIAMSON, O. E. The Economic Institutions of Capitalism. Free Press: New York, 1985 
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critérios podem vir a favorecer um dos lados contratantes, em face, sobretudo, da 

incompletude dos contratos. 

Assim, no caso brasileiro, os contratos de concessão firmados pela ANATEL com as 

concessionárias de telefonia fixa estabeleceram a indexação das tarifas de telefonia ao índice 

de inflação medido pelo IGP – DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna)88, 

medido pela Fundação Getúlio Vargas, em 2003, a indexação a este índice proporcionou um 

aumento de tarifas de telefonia da ordem de 28,75%, enquanto, outro índice, que mede a 

inflação suportada pelos consumidores, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) 

registrou variação de 17.24%89, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Os consumidores recorreram ao Poder Judiciário pleiteando a substituição do índice 

IGP – DI pelo IPCA, menos oneroso aos usuários de telefonia. 

Em um primeiro momento houve o atendimento provisório do pleito dos 

consumidores pelo Judiciário, porém, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça manteve 

a aplicação da cláusula de reajuste indexado ao IGP DI, prevista nos contratos de concessão90. 

Além da incompletude contratual decorrente da assimetria de informações, quando da 

assinatura do contrato, as informações prestadas pelo mercado regulado são determinantes. 

No mercado de energia elétrica brasileiro, por exemplo, para aplicação dos reajustes 

de tarifas dos serviços públicos de fornecimento de energia elétrica as concessionárias são 

responsáveis por fornecer as informações que irão subsidiar a fixação de preços pelo Órgão 

Regulador. 

                                                 
88 Contratos de concessão podem ser visualizados no sítio oficial da ANATEL na internet. Disponível em: 
<http://www.anatel.gov.br>. Acesso em 25 de julho de 2009. 
89 Percentual medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 25 de julho de 2009. 
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Nesse sentido, destaca-se o Acórdão proferido no julgamento do Agravo Regimental 

em Suspensão de Liminar em Ação Civil Pública relatado pelo então Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti91. Do Acórdão 

destaca-se o seguinte trecho da sua respectiva ementa: 

(...)8. A atividade de regulação e, especificamente, a atuação das agências 
reguladoras, tem se pautado, na contramão, mais por pendores de natureza 
econômica, olvidando o aspecto social que lhes é imanente. Ocorre a captura do ente 
regulador, quando grandes grupos de interesses ou empresas passam a influenciar as 
decisões e atuação do regulador, levando assim a agência a atender mais aos 
interesses das empresas (de onde vieram seus membros) do que os dos usuários do 
serviço, isto é, do que os interesses públicos. (...) 

 

O caso em apreço refere-se ao reajustamento tarifário pleiteado pela Companhia 

Energética do Ceará – COELCE, com fundamento em Resolução homologatória da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em percentual considerado excessivo pelo Poder 

Judiciário. 

A decisão acima se reveste de uma concepção emblemática na jurisprudência pátria, 

sobretudo ao identificar que o risco de captura dos órgãos reguladores é uma realidade 

brasileira. 

Caso bastante semelhante foi o reajuste concedido pela ANEEL92 à Companhia 

Energética de Pernambuco – CELPE no percentual médio de 24,42%. Novamente, o Poder 

Judiciário foi acionado e determinou que o percentual de reajuste fosse revisto com base na 

inflação do período.93 

                                                                                                                                                         
90 Superior Tribunal de Justiça. Processo n° 2004/0004599-1. Acórdão em Agravo Regimental na Suspensão de 
Liminar 57/DF. Relator: Ministro Edson Vidigal. Brasília, 01 de julho de 2004. Diário da Justiça 06 set. 2004. p. 
152. 
91Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Processo n° 20050500016192501. Acórdão em Suspensão de Liminar 
3577/01/CE – Presidência. Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti. Recife, 06 de julho de 2005. 
Diário da Justiça n° 132, 12 jul. 2005. p. 363.  
92Resolução Homologatória ANEEL n° 112/2005. 
93Ver decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Processo n° 20050500016439-2. Acórdão 
em Agravo em Suspensão de Liminar 3581/PE – Presidência. Relator: Desembargador Federal Francisco 
Cavalcanti. Recife, 27 de julho de 2005. Diário da Justiça n° 148, 03 ago. 2005. p. 799-803. 



 

 55

As questões inerentes aos reajustamentos tarifários tem provocado inúmeras críticas a 

atuação das Agências Reguladoras, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos 

Deputados aprovou requerimento de auditoria, a ser procedida pelo Tribunal de Contas da 

União, na metodologia adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica para reajustamento 

de contratos de concessão94. 

O Tribunal de Contas da União (TCU)95 analisou o modelo de remuneração das 

concessionárias de energia elétrica, através do regime de regulação por incentivos, através 

deste regime, a tarifa aplicada à quantidade de energia vendida gera receita para cobrir os 

custos da empresa, cabendo ao órgão regulador criar incentivos para que as empresas 

administrem seus custos de maneira eficiente, buscando o princípio da modicidade tarifária. 

A equipe técnica da Corte de Contas observou que a composição dos custos das 

concessionárias de energia elétrica é divida, metodologicamente, pela ANEEL em Parcelas A 

e B. 

A parcela A refere-se aos custos não gerenciáveis da empresa, ou seja, aqueles que não 

dependem da sua operação, tais como: encargos setoriais, encargos de transmissão e compra 

de energia elétrica. 

Já a parcela B refere-se aos custos gerenciáveis da empresa, ou seja, aqueles relativos 

aos custos operacionais e a remuneração do capital do investidor. 

O problema identificado pelo TCU na metodologia de cálculo utilizada pela ANEEL 

diz respeito a não consideração da variável aumento de demanda por energia elétrica como 

geradora de receita para a empresa no futuro, ou seja, a remuneração da concessionária é feita 

com base na demanda de receita originada pela venda de energia elétrica nos 12(doze) meses 

                                                 
94 Requerimento nº. 36/07, de autoria do Deputado Federal Eduardo da Fonte, aprovado em 15 ago 2007. 
95 Tribunal de Contas da União. Processo nº. 021.975/2007-0. Acórdão 2210/2008 – Plenário. Relator: Ministro 
Benjamim Zymler. Brasília, 08 de outubro de 2008. Diário Oficial da União de 10 out 2008. 
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anteriores ao cálculo. Esta receita obtida no passado é considerada para remuneração dos 

custos da empresa. 

Ocorre que, ao não considerar o aumento de demanda, a remuneração tarifária acaba 

por ensejar ganhos desproporcionais às empresas à medida que a demanda por energia elétrica 

aumenta, principalmente, porque nas parcelas A e B existem custos que são fixos e outros que 

não se elevam na mesma proporção do aumento de receita gerada com o aumento de demanda 

por energia elétrica. 

A auditoria do Tribunal de Contas destacou que uma demanda negativa poderia trazer 

perdas para as concessionárias, através da diminuição da arrecadação prevista, porém, o 

cenário de demanda nula ou negativa não se mostra razoável, nem mesmo em cenários 

pessimistas de crescimento econômico. 

Segundo o TCU, a metodologia atual permite que as concessionárias se apropriem dos 

ganhos de escala da atividade, mesmo quando não alcancem eficiência operacional, haja vista 

o aumento de demanda por consumo de energia elétrica. 

A Unidade Técnica do TCU simulou que os valores que beneficiaram as empresas, 

através do aumento da demanda, podem alcançar a cifra de R$ 7 bilhões sem que estes 

ganhos, decorrentes do incremento de demanda, tenham sido compartilhados com os 

consumidores, através da redução de tarifas. 

Outra questão relativa ao cálculo das tarifas já havia enfrentado julgamento anterior96, 

em 2004, o Tribunal de Contas da União havia verificado a não inclusão do benefício fiscal, 

                                                 
96 Tribunal de Contas da União. Processo TC nº. 016.128/2003-2. Acórdão 556/2004 – Plenário. Relator: 
Ministro Wilson Alencar Rodrigues. Brasília, 12 de maio de 2004. Diário Oficial da União de 10 out 2008. 
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nos termos da Lei Federal nº. 9.249, de 26 de dezembro de 199597, gerado pela distribuição de 

juros sobre o capital próprio, no cálculo do reposicionamento tarifário da energia elétrica. 

Assim, a dedução dos valores pagos aos acionistas, a título de juros sobre o capital 

próprio, enseja a diminuição do imposto pago sobre o lucro líquido da empresa, bem como 

deve ser abatida da receita requerida das concessionárias para cálculo da receita destinada a 

suportar os custos da empresa. 

De acordo com as simulações realizadas pela Unidade Técnica, a inclusão do benefício 

fiscal resultaria em uma redução de quase três pontos percentuais nas tarifas de energia 

elétrica. 

Com isso, a Agência Reguladora ensejou o desequilíbrio em favor do mercado 

regulado, dando indícios de captura pelo mercado regulado, economicamente mais forte, 

detentor das informações que são disponibilizadas ao regulador na composição de tarifas 

(asssimetria de informação), ou mesmo, deficiência técnica da Agência em conduzir a 

regulação. 

De qualquer forma, a atuação ocorreu em detrimento dos consumidores. Nas palavras 

de Marçal Justen98: 

(...) o sucesso do modelo de agências depende dessa estruturação democrática, em 
que haja permanente acompanhamento da sua atuação por parte da sociedade civil. 
Afinal, a comunidade arcará com os efeitos das escolhas das agências, sejam eles 
positivos ou negativos. 

 

                                                 
97 Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados 
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre 
as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. 
98 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002. p. 
378 e 586. 



 

 58

 

2.2 A TEORIA DA CAPTURA POLÍTICA 

 

Já como derivação da Teoria da Captura, na qual o setor regulado exerce forte 

influência nas decisões do ente regulador de acordo com os interesses privados, faz-se 

necessário colocar em debate a possibilidade de captura do órgão regulador pelo poder 

político, através da vinculação da atividade regulatória aos interesses conjunturais do 

Governo, notadamente, relacionados a intenções eleitorais99. 

A doutrina tem reconhecido o risco de captura também por parte do poder político. 

Isto porque há a possibilidade iminente de que as decisões regulatórias venham a ser 

instrumentalizadas de maneira a satisfazer os interesses imediatos dos ocupantes do poder 

político100. 

Em que pese a pretensa imparcialidade nas decisões das agências, não se pode olvidar 

que as atividades por elas desenvolvidas têm natureza eminentemente política, e toda atuação 

de natureza política é destituída de neutralidade. Até mesmo as escolhas ditas técnicas 

pressupõem avaliações de cunho político, pois quando a agência reguladora estabelece um rol 

de objetivos a atingir, ocorre uma seleção de prioridades de natureza não técnica, mas política. 

Por isso, é inevitável constatar que os administradores das agências não estão 

absolutamente imunes a orientações oriundas de mais elevada hierarquia governamental, de 

fortes organizações políticas ou derivadas dos interesses de poderosos grupos econômicos101. 

                                                 
99 Nesse sentido destaca-se a atuação do Ministério da Defesa, especialmente em 2007, em determinar condutas e 
expedir diretrizes e normas que estão contempladas na esfera de competência da Agência Nacional de Aviação 
Civil. 
100 MARQUES NETO, Floriano. A Nova Regulação Estatal e as Agências Independentes, in SUNDFELD, 
Carlos Ari. (coord.) Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 90. 
101 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002. 
p. 377. 
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Para a Teoria da Regulação Econômica, defendida por Stigler, são quatro as principais 

práticas que uma indústria regulada pode obter do Estado102: 

a) subvenção direta em dinheiro; 

b) controle sobre a entrada de novos concorrentes, reduzindo a concorrência; 

c) políticas que afetem produtos substitutos ou incentivando indústrias 

complementares como, por exemplo, subsídios para aeroportos que se refletem em 

ganhos para as companhias aéreas; 

d) fixação de preços para alcançar taxas de retorno mais competitivas, formando uma 

espécie de cartel oficializado pela regulação governamental. 

Neste modelo, a oferta de regulação é feita pelos legisladores, em busca de apoio 

político para a próxima eleição, tornando o agente regulador útil à medida que representa 

votos dos eleitores103. 

Já Peltzman104 elaborou um modelo no qual o regulador procura maximizar seu apoio 

político cedido por diversos grupos de interesse de maneira a permanecer em seu cargo. 

Assim, a ação regulatória será resultado da interação de interesses privados, orientados 

exclusivamente pela busca de benefícios. As indústrias reguladas querem se proteger da 

concorrência e outros atores buscam benefícios, criando uma demanda regulatória. Os 

reguladores, em contrapartida, criam uma oferta de regulação em troca de apoio político. 

                                                 
102 STIGLER, George J. Teoria da Regulação Econômica. In MATTOS, Paulo et al. (coord.). Regulação 
econômica e democracia: o debate norte-americano. São Paulo: Editora 34, 2004. pp. 23-48. 
103 MUELLER, Bernardo. Regulação, informação e política: uma resenha da teoria política positiva da 
regulação. Revista Brasileira de Economia de Empresas. v. 1. n. 1. Brasília, p. 12-13. 
104 PELTZMAN, Sam. Toward a more general theory of regulation. The Journal of Law and Economics. 
Chicago, v.19, 1976. 
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Originando um verdadeiro comércio regulatório, totalmente estranho a qualquer idéia de 

interesse público105. 

Por outro lado, este mesmo modelo atribui uma função para os políticos na formação 

dos grupos de interesse, Daniel Spulber106 também defende a hipótese de que o agente 

regulador procura conquistar o máximo de apoio possível de ambos os grupos de interesse: 

dos consumidores, mantendo a tarifa tão baixa quanto puder, e da indústria, garantindo o 

maior lucro possível. 

Dessa forma, os reguladores não buscam a maximização do bem-estar social, não 

representando nenhum acidente as decisões dos reguladores que resultem em ineficiência 

econômica e perdas para o bem-estar social107. 

Em torno da coalização política são formados os chamados grupos de pressão, 

objetivando promover o interesse comum de seus membros, Gifoni Neto108 conceitua os 

grupos de pressão com sendo: 

associações que visam promover o interesse comum de seus membros, cumprindo 
seu objetivo através da provisão de bens coletivos ou públicos a seus membros. De 
acordo com a teoria, grupos de tamanhos diferentes, ainda que possuindo interesses 
comuns, têm probabilidades desiguais de se organizarem para uma ação coletiva, na 
ausência de incentivos seletivos ou de coação. 

 

Assim, grupos menores e mais homogêneos, como as empresas reguladas, teriam um 

potencial maior de organização, com maiores probabilidades de captura política do regulador, 

em detrimento de grupos maiores e mais difusos, como os consumidores, os quais possuem 

organização política pulverizada109. 

                                                 
105 MATTOS, Paulo et al. (coord.) Regulação Econômica e democracia: o debate norte-americano. São Paulo: 
Editora 34, 2004. p. 15. 
106 SPULBER, Daniel F. Regulation and markets. Massachuessettes: MIT, 1989. pp. 95-96.  
107 SPULBER, Daniel F. Regulation and markets. Massachuessettes: MIT, 1989. p. 98. 
108 GIFONI NETO, Gontran. Instituições Regulatórias do Transporte Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros: o caso das Agências Reguladoras Estaduais Brasileiras. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: 
COPPE/UFRJ: 2002. p. 37. 
109 MAJONE, Giandomenico. From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes 
in the Mode of Governance. In: Journal of Public Policy. Vol. 17, Part 2, May-Aug 1997. 
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Tanto os encarregados pelas normas que orientam a atividade regulatória 

(legisladores), quanto os responsáveis pelo controle e fiscalização da empresa regulada, estão 

sujeitos a serem cooptados pelos grupos de interesse, prejudicando o bem estar social. 

Nos EUA, onde o Congresso exerce com zelo implacável a fiscalização e o controle 

dos órgãos reguladores, e em que o sistema de checks and balances funciona com razoável 

eficiência, não são raras as críticas de que as agências, ao invés de atuarem em busca do 

cumprimento do interesse público, procuram preferencialmente atingir seus próprios 

interesses e os de lobbies eficazmente organizados e com atuação concentrada, tanto nos 

comitês do Congresso incumbido de supervisioná-las, quanto no âmbito das atividades 

privadas que lhes incumbe regulamentar e fiscalizar.110  

Ou seja, as Agências Reguladoras estão sujeitas à forças econômicas poderosas 

organizadas politicamente, com amplo acesso ao poder central, muitas vezes, em detrimento 

dos interesses de toda a coletividade. 

Segundo Olson111, um grupo de interesse é uma associação que visa promover o 

interesse comum de seus membros. O autor conclui que um grupo pequeno que tenha um 

interesse comum na provisão de um bem público se organiza sem a necessidade de qualquer 

ação coercitiva. Grandes grupos, no entanto, precisam de incentivos adicionais. Um 

determinado grupo se organiza com vistas a se apropriar de determinada renda econômica, ou 

seja, o retorno obtido além do custo de oportunidade de um recurso econômico. 

Não é demais acrescentar que o modelo democrático dos Estados contemporâneos 

favorece o diálogo entre Estado (Poder) e interesses de grupos sociais organizados, como 

forma de exercício pleno da democracia. 

                                                 
110 STEWART, Richard B. Madison’s Nightmare. University of Chicago Law Review, 1990. p. 335-357. 
111 Ver OLSON, Mancur. The logic of collective action. Cambridge: Harvard University Press, 1965. 
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A reivindicação de interesses de grupos organizados perante o Estado Democrático, 

segundo Torres112, favoreceu a formação de uma relação de proximidade perigosa: 

Provavelmente, o mal maior que esse modelo institucionalizou e potencializou está 
relacionado com a intimidade incestuosa que se estabeleceu entre a alta burocracia 
pública e os lobistas que defendiam seus interesses corportativos junto ao Estado. 

 

Trata-se do lobby político exercido pelos agentes regulados, enquanto participantes do 

mercado econômico, organizados e estruturados para buscar apoio político em defesa de seus 

interesses.  

Dessa forma, o lobby faz parte do cenário político, porém este deve ser legítimo, 

buscando ser instrumento democrático da representação de interesses, conforme afirma 

Andréa Oliveira113, o lobby deve utilizar o saber especializado e a representação técnica, 

através das seguintes estratégias de atuação: 

a) identificação do problema e do objetivo pretendido pelo cliente; 

b) construção e compreensão do cenário político brasileiro atual; 

c) criação da estratégia de ação, que consiste em identificar como resolver o problema 

do cliente, apresentando uma proposição, projeto de lei ou emenda; traçar uma 

estratégia de comunicação, marcando audiências, levando os tomadores de decisão a 

eventos educacionais ou visitas às instalações do cliente; apresentando informação 

imparcial e confiável, baseada em estudos acadêmicos e pareceres técnicos; e 

d) execução do corpo-a-corpo, estágio em que o lobista e seu cliente devem convencer 

os demais agentes a contribuir para o alcance do fim pretendido. 

                                                 
112 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, Democracia e Administração Púbica no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004. p. 159. 
113 OLIVEIRA, Andréa Cristina de Jesus. As muitas faces do lobbying no Brasil: corrupção, tráfico de influência 
ou um instrumento democrático de representação de interesses? Revista Espaço Acadêmico. nº 47 Maringá: 
2005. 
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A organização política é forma legítima de preservação de interesses, no entanto, está 

não deve ser conduzida apenas em prestígio de interesses egoísticos, ainda mais quando se 

trata da prestação de serviços públicos de interesse de toda a sociedade. 

Para Frédéric Boehm, em um ambiente político, a captura pode ser diferenciada a 

partir de três critérios114: 

a) segundo o ator ativo, onde o regulador pode ser capturado pela indústria ou 

pelos políticos. A captura por políticos é o exemplo clássico de abuso das 

empresas públicas para o populismo e para a politicagem; 

b) segundo o tempo transcorrido entre uma captura ex ante e uma captura ex 

post. Na captura ex ante, a regulação ainda não existe e se tenta capturar o 

poder legislativo para influenciar no desenho das instituições reguladoras. 

Na captura ex post, a regulação já está vigente e se tenta capturar o poder 

executivo; e 

c) há diferenças entre a captura legal e a captura oculta através de corrupção. A 

captura não tem por si só um conotação de ilegalidade. No entanto, a captura 

do regulador pode incluir a corrupção, com atividades legais dentro do 

sistema político, o que se conhece como lobby. 

Neste sentido, o próprio mercado regulado organiza-se para pressionar a regulação em 

prol de interesses eminentemente privados, a exemplo da pressão exercida para a edição de 

normas favoráveis ao mercado regulado. 

Neste ponto é interessante destacar que, em algumas Agências, a exemplo da ANP e 

da ANEEL, estão previstas, expressamente na legislação, a realização de audiências públicas 

                                                 
114 BOEHM, Frédéric. Corrupción y Captura en la Regulación de los Servicios Públicos. Revista de 
Economia Institucional: Universidad Externado de Colômbia. Disponível em 
<http://www.economiainstitucional.com/pdf/No13/fboehm13.pdf. Acesso em 15 de julho de 2009. p. 247. 
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prévias em processos decisórios que afetem direitos dos agentes econômicos ou dos 

consumidores115. 

As audiências públicas viabilizam a participação de indivíduos ou grupos 

determinados interessados em expor suas ideias e sugestões, de forma a propiciar que a 

Administração Pública decida com maior probabilidade de atender aos anseios de todos os 

envolvidos na atividade regulatória116.  

Marcos Augusto Perez117 afirma que “poderosos grupos inevitavelmente detêm, é bom 

dizer, grande capacidade de organização, grande capital político e informações que, em última 

instância, somente eles podem fornecer às autoridades públicas”, assim sendo, os agentes 

regulados possuem grande capacidade de influenciar nas decisões tomadas pelos Órgãos 

Reguladores. 

Como já visto, os entes regulados são organizados e dispõem de conhecimento técnico 

superior, participando ativamente destas audiências públicas, conduzidas pelas Agências 

Reguladoras. O mercado regulado se faz presente com representantes técnicos, promovendo 

amplo debate em defesa de seus interesses, por outro lado, os consumidores não são 

organizados e seus interesses estão pulverizados na sociedade. 

Com efeito, em uma pesquisa desenvolvida sobre as contribuições da sociedade civil 

oferecidas em consultas públicas realizadas pela ANATEL, descobriu-se que a participação 

concentra-se no grupo que atua no ramo de telecomunicações, as empresas e outros 

organismos a ela ligados, tais como escritórios de advocacia, os quais somam 68,69% das 

                                                 
115 FERREIRA, Cristiane Catarina de Oliveira. Participação Social na Elaboração de Normas das Agências 
Reguladoras no Brasil e nos Estados Unidos da América do Norte In Direito Regulatório: temas polêmicos. DI 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella (org.).Belo Horizonte: Fórum, 2003. p. 594. 
116 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. O poder normativo dos entes reguladores e a participação dos cidadãos 
nesta atividade. Serviços Públicos e direitos fundamentais: os desafios da regulação na experiência brasileira In 
Revista de Direito Administrativo. nº 230. out/dez. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 162. 
117 PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e execução das políticas 
públicas In BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.) et al. Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. 
pp. 163-176. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 174. 
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contribuições oferecidas. De outra parte, a presença de órgãos governamentais, partidos 

políticos e entidades de defesa do consumidor representou participação inexpressiva118. 

Majone119 entende que é natural que grupos bem organizados – como é o caso dos 

grupos empresariais – tendem a colher mais benefícios da regulação do que interesses amplos 

e difusos, como é o caso dos interesses dos consumidores. 

Ainda acerca da edição de normas favoráveis às empresas reguladas, pode-se verificar 

que a Lei Federal nº. 8.631, de 04 de março de 1993, estabelece, em seu Art. 13, a criação dos 

Conselhos de Consumidores, a regulamentação destes Conselhos foi realizada pela Resolução 

nº. 138/2000 da ANEEL. 

Estes conselhos possuem como função a orientação, análise e avaliação das questões 

ligadas ao fornecimento de energia elétrica, tarifas e adequabilidade dos serviços prestados ao 

consumidor final, porém é de responsabilidade das empresas concessionárias a organização 

destes conselhos, tornando-os, na prática, verdadeiros conselhos de concessionários e não de 

consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Acerca da pesquisa, ver MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Agências Reguladoras e Democracia: participação 
pública e legitimidade In SALOMÃO FILHO, Calixto (coord.). Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: 
Malheiros, 2002. pp. 182/230. 
119 MAJONE, Giandomenico. From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes 
in the Mode of Governance. In: Journal of Public Policy. Vol. 17, Part 2, May-Aug 1997. 
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Outra possibilidade de captura política das Agências Reguladoras diz respeito ao fato 

de que, as Agências, no modelo brasileiro, estão vinculadas a Ministérios, conforme se 

observa abaixo: 

ANEEL (Lei Federal nº. 9.427/96)  Vinculada ao Ministério de Minas e Energia 

ANATEL (Lei Federal nº. 9.472/97)  Vinculada ao Ministério das Comunicações 

ANP (Lei Federal nº. 9.478/97)  Vinculada ao Ministério de Minas e Energia 

ANVISA (Lei Federal nº. 9.782/99)  Vinculada ao Ministério da Saúde 

ANS (Lei Federal nº. 9.961/00)  Vinculada ao Ministério da Saúde 

ANA (Lei Federal nº. 9.984/00)  Vinculada ao Ministério do Meio Ambiente 

ANTT (Lei Federal nº. 10.233/01)  Vinculada ao Ministério dos Transportes 

ANTAQ (Lei Federal nº. 10.233/01  Vinculada ao Ministério dos Transportes 

Em relação à vinculação das Agências Reguladoras aos Ministérios chama a atenção o 

entendimento da Advocacia Geral da União (AGU), em seu parecer normativo nº. AC – 051, 

de 23 de maio de 2006. 

O citado Parecer trata da possibilidade de intervenção ministerial na hipótese de 

violação de políticas públicas fixadas pelo Poder Executivo Central, através de recurso 

hierárquico impróprio ou revisão ex officio. De acordo com a AGU, a formulação das 

políticas públicas dos setores regulados é de competência dos Ministérios, logo, sua violação 

pelas Agências provoca a incidência da revisão ministerial como mecanismo de 

realinhamento de suas decisões acerca das políticas públicas estabelecidas para esses setores. 

Não é demais lembrar que o parecer do Advogado-Geral da União quando aprovado 

pelo Presidente da República e publicado juntamente com o despacho presidencial adquire 

caráter normativo e vincula todos os órgãos e entidades da Administração Federal, que ficam 

obrigados a lhe dar fiel cumprimento. 
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Apesar dos argumentos em torno da inexistência de relação hierárquica entre Agências 

e Ministérios, o entendimento apresentado pela AGU caminha em sentido diametralmente 

oposto, ensejando uma possibilidade de intervenção política nas decisões das Agências 

Reguladoras, sob o pretexto genérico e abstrato de “violação de políticas públicas”. 

O Professor Alexandre Santos de Aragão120 pronunciando-se acerca do entendimento 

da Advocacia Geral da União nº. AC – 051 alerta: 

A admissão de recursos hierárquicos impróprios deitaria por terra todo o arcabouço 
institucional traçado pelo ordenamento jurídico das agências reguladoras, tornando 
inócua, por exemplo, a vedação de exoneração ad nutum dos seus dirigentes. O 
espírito da disciplina destas entidades, que é justamente o de afastá-las das injunções 
político-eleitorais fugazes e casuísticas, restaria totalmente corrompido se o 
Ministério ou o Presidente da República pudesse a qualquer momento impor, caso a 
caso, a sua vontade pela simples alegação de violação de política pública. 

 

A atuação da AGU, portanto, demonstra a cooptação da decisão da Agência 

Reguladora pela atuação política do Ministério, ao acolher a possibilidade de utilização do 

recurso hierárquico contra decisão da Agência, a AGU acabou por legitimar a subordinação 

política da Agência ao Ministério, formatando a captura política da Agência. 

Portanto, a ingerência política sobre as decisões das Agências Reguladoras poderá 

ensejar duas consequências distintas: a primeira, representada pela possibilidade de a decisão 

política estar refletindo a defesa de interesses econômicos dos grupos de pressão organizados, 

e a segunda, diante da possibilidade de alteração das regras de regulação, ao longo de, por 

exemplo, um contrato de concessão, gerando certa insegurança dos investidores, notadamente, 

em vista da possibilidade de tomada de ações de modo não apenas discricionário, mas 

arbitrário, denotando falta de credibilidade e suscetibilidade do regulador à influência política 

ilegítima nas decisões regulatórias. 

                                                 
120 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Supervisão Ministerial das Agências Reguladoras: limites, possibilidades e 
o parecer AGU n° AC – 051 In Revista de Direito. Administrativo. v. 245. pp. 237-62. 2007. p. 244. 
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Questão não menos tormentosa acerca da captura política das Agências Reguladoras, 

guarda estreita relação com a indicação das diretorias das Agências Reguladoras Federais 

realizada pelo Poder Executivo Federal. 

Dessa forma, o Governo detém a prerrogativa de realizar as nomeações das diretorias 

das Agências, considerando a sua opinião, preferência e interesse, a escolha é discricionária e, 

certamente, estará baseada, em maior grau, nos critérios de confiança, lealdade e afinidade 

política, do que nos quesitos competência e experiência.121 

Verifica-se, no Brasil, que as nomeações das diretorias das Agências têm recaído em 

pessoas com afinidade política com o Governo, membros do partido político que ocupa a 

titularidade do Executivo Federal, ex-candidatos do Partido Político do Governo ou pessoas 

que tenham contribuído ou apoiado candidaturas políticas. 

Assim, as escolhas pautadas em critérios políticos podem não representar a melhor 

opção para alcance da eficiência e da efetividade na prestação dos serviços públicos pelo 

mercado regulado. 

Os grupos políticos tendem a defender interesses imediatistas das empresas reguladas, 

afetando a independência decisória da diretoria colegiada. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 MARTÍNEZ, Maria Salvador. Autoridades Independientes: Un análisis comparado de los Estados Unidos, 
el Reino Unido, Alemania, Francia y España. Barcelona: Ariel, 2002. p. 75. 
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No Brasil, há muito tempo que a relação entre a administração e a política encontra 

vários pontos de intersecção, de forma que a política se insurge na própria administração, as 

palavras de Paulino José Soares de Souza, o Visconde do Uruguai,122, considerado o primeiro 

sistematizador do Direito Administrativo Brasileiro123, em 1862 já eram incisivas: 

Não há país em que a administração esteja mais confundida com a política do que o 
Brasil, e onde menos tenha feito a legislação para distingui-las e separá-las .(...) 
Tudo ressombra política e é considerado pelo lado político. A imprensa se ocupa de 
política; todas as discussões nas Câmaras e fora delas são políticas e têm relação 
com a política (...). 
 

A título ilustrativo, no Brasil, o Diretor Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), em exercício, é o Senhor Haroldo Borges Rodrigues Lima, 

Engenheiro Eletricista, o qual trabalhou na multinacional General Eletric e depois na 

Companhia de Eletricidade da Bahia (COELBA), possui, também em seu currículo, atuação 

política que remonta o ano de 1961 quando foi um dos fundadores da Ação Popular e, 

posteriormente, incorporou-se, em 1972, ao Partido Comunista do Brasil (PC do B), já em 

1982, foi eleito Deputado Federal pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), após a redemocratização do País, retornou ao Partido Comunista do Brasil (PC do 

B) e foi líder do Partido na Câmara dos Deputados por 11 anos, sendo, finalmente, indicado 

pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva como diretor da ANP.124 

Apesar da autonomia política ser pressuposto para a atuação das Agências 

Reguladoras, como forma de desvinculação das políticas econômicas de longo prazo aos 

interesses políticos e eleitorais casuísticos, a doutrina brasileira ainda reflete as consequências 

                                                 
122 URUGUAI, Visconde do. 1807-1866 Visconde do Uruguai/organização e introdução de José Murilo de 
Carvalho. São Paulo: Editora 34, 2002. p. 95. 
123 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997. p. .62. 
124 Disponível em: <http://www.anp.gov.br/conheca/diretoria_detalhe.asp?id=2>. Acesso em: 20 abr 2009.  
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destas escolhas duradouras, como se pode observar nas palavras do Professor Celso Antônio 

Bandeira de Mello125: 

Questão importante é a de saber se a garantia dos mandatos por todo o prazo 
previsto pode ou não estender-se além de um mesmo período governamental. 
Parece-nos evidentíssimo que não. Isto seria o mesmo que engessar a liberdade 
administrativa do futuro Governo. Ora, é da essência da República a temporariedade 
dos mandatos, para que o povo, se o desejar, possa eleger novos governantes com 
orientações políticas e administrativas diversas do Governo precedente. Fora 
possível a um dado governante outorgar mandatos a pessoas de sua confiança 
garantindo-os por um período que ultrapassasse a duração do seu próprio mandato, 
estaria estendendo sua influência para além da época que lhe correspondia (o 
primeiro mandato de alguns dirigentes da ANATEL é de sete anos) e obstando a que 
o novo Presidente imprimisse, com a escolha de novos dirigentes, a orientação 
política e administrativa que foi sufragada nas urnas. Em última instância, seria uma 
fraude contra o próprio povo. Veja-se a que absurdos conduziria interpretação 
diversa da ora apresentada como correta: para prolongar a orientação que quisesse 
imprimir à Administração Pública, inibindo a sobrevinda de diretrizes novas 
próprias dos que ascendessem nas eleições sucessivas, bastaria ao grupo no Poder 
transformar todos os principais setores administrativos em entidades comandadas 
por dirigentes com mandatos – como foi feito no Governo que findou em 2002 – que 
ultrapassassem o próprio período. Com isto, mesmo derrotados no pleito eleitoral, 
persistiriam gerindo o Estado segundo os critérios rejeitados pelos eleitores e 
obstando à atuação de quem os sucedesse, em antítese absoluta com a idéia de 
Democracia e de República. Logo, é de se concluir que a garantia dos mandatos dos 
dirigentes destas entidades só opera dentro do período governamental em que foram 
nomeados. Encerrado tal período governamental, independentemente do tempo 
restante para conclusão deles, o novo Governo poderá sempre expelir livremente os 
que os vinham exercendo. 

 

Apesar da incisa crítica do ilustre administrativista brasileiro à existência de mandatos 

não coincidentes nas Agências, não se pode afastar o fato de que a atuação independente do 

Poder Político enseja o estabelecimento de políticas estruturais de longo prazo e segurança 

jurídica ao mercado regulado. O acolhimento de tais argumentos acaba por promover a 

politização da matéria regulada em detrimento de uma atuação técnica e eficiente de um ente 

que foi concebido para atuar de forma independente do Poder Central. 

Outro fator de aparente captura política das Agências Reguladoras brasileiras reside na 

possibilidade de recondução de diretores das agências. A Lei Federal nº. 9.986, de 18 de julho 

de 2000, conhecida como Lei de Recursos Humanos das Agências Reguladoras, em seu art. 

                                                 
125 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2005. pp. 
162 e 163. 
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36, retirou a vedação à recondução estabelecida na Lei de criação da ANATEL (Lei Federal 

nº. 9.472, de 16 de julho de 1997), deixando intacta a possibilidade de recondução de 

diretores ao cargo por uma vez, definida no §3º da Lei de criação da ANP (Lei Federal nº. 

9.478, de 06 de agosto de 1997). 

Portanto, por analogia, conclui-se pela possibilidade de recondução de diretores de 

agências reguladoras aos respectivos cargos por uma vez seria possível126. 

Em consequência, os diretores das Agências Reguladoras, ao vislumbrarem a 

possibilidade de recondução aos respectivos cargos, estão sujeitos a perda de independência 

decisória, visto que temem desagradar ao Chefe do Executivo e não serem reconduzidos aos 

cargos que ocupam. 

Assim, quando leis específicas instituidoras das Agências prevêem a possibilidade de 

recondução do dirigente ao cargo que ocupa, tem-se um flagrante artifício de captura por parte 

do Administrador127. 

Porém, a vedação a recondução de diretores das Agências Reguladoras não soluciona 

a questão, posto que um diretor de uma Agência Reguladora ao fim do seu mandato pode ser 

nomeado diretor de outra agência reguladora, de forma que promessas de nomeações para 

cargos de direção em outros órgãos ainda podem ser empregadas pelo Governo para 

influenciar decisões de diretores de agências reguladoras em fim de mandato128. 

No Brasil, a indicação para direção de outra Agência Reguladora já ocorreu com o Sr. 

Jerson Kelman, o qual foi Diretor-Presidente da Agência Nacional de Águas (ANA) desde a 

                                                 
126 BANDEIRA, Fausto de Paula Menezes. A nomeação de diretores e o processo de captura das Agências 
Reguladoras pelo Governo. Brasília: Cadernos da Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento e 
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. v. 8. n. 29. pp. 28-29. 
127 SALGADO, Lucia Helena. MOTTA, Ronaldo Seroa da. Marcos Regulatórios no Brasil: o que foi feito e o 
que ainda falta fazer. Rio de Janeiro: Ipea, 2005. p. 10. 
128 BANDEIRA, Fausto de Paula Menezes. A nomeação de diretores e o processo de captura das Agências 
Reguladoras pelo Governo. Brasília: Cadernos da Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento e 
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. v. 8. n. 29. p. 30. 
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sua implantação até janeiro de 2005 e Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) de janeiro de 2005 a janeiro de 2009129. 

Com isso, a conduta do poder político poderá ser determinante na atuação da Agência 

Reguladora. Um exemplo da conduta do poder político é espelhado quando este avoca 

decisões que estão contempladas na esfera de competência do órgão regulador, 

principalmente, em se tratando do receio governamental da repercussão de decisões técnicas 

adotadas pelas Agências Reguladoras que possam refletir negativamente na opinião pública, 

por serem consideradas “impopulares”. 

A preocupação política do Poder Executivo com o “excesso” de independência das 

Agências Reguladoras foi demonstrada também, em 2003, através do relatório do Grupo de 

Trabalho Interministerial, constituído pela Casa Civil da Presidência da República, para 

análise e avaliação do papel das Agências Reguladoras brasileiras: 

Uma terceira fraqueza de estruturas regulatórias independentes é, paradoxalmente, 
relacionada à sua força. Há a possibilidade de uma agência independente poder 
tornar-se tão forte, ou “tão independente” que venha a se comportar como um poder 
quase independente dentro do Estado. Se não contida, uma entidade independente 
pode ir além do papel visado para ela ao tempo da sua criação, ensejando a 
necessidade de medidas restritivas e corretivas por parte do legislador. 
 

Após estes estudos, em 2004, a Casa Civil da Presidência da República apresentou 

Projeto de Lei propondo mudanças significativas na disciplina legal das Agências 

Reguladoras brasileiras130. 

Mattos e Muller131 elaboraram artigo no qual apresentam a proposta da Casa Civil da 

Presidência da República para alterações legislativas nas competências da Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL). 

                                                 
129 Disponível em:<http://www.kelman.com.br/>. Acesso em 25 de julho de 2009. 
130 Projeto de Lei nº. 3.337/2004 ainda em tramitação no Congresso Nacional. 
131 MATTOS, César Costa Alves de. MULLER, Bernardo. Regulando o Regulador: a proposta do Governo e a 
ANATEL. Revista de Economia Contemporânea. set./dez. Rio de Janeiro: 2006. pp. 517-546. 
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Os autores demonstram a tentativa do Poder Executivo em retirar da esfera de 

competência da ANATEL os poderes de editar atos de outorga de direito a exploração e 

celebração de contrato de concessão do serviço no regime público, editar atos de outorga do 

direito de uso de radiofreqüência e de órbita e expedir autorização para prestação de serviço 

no regime privado. 

Estas competências, segundo a proposta da Casa Civil, passariam ao Ministério das 

Comunicações, estritamente vinculado ao Presidente da República. 

A conclusão132 do artigo, de Mattos e Muller, acerca do Projeto de Lei nº. 3.337/2004 

apresentado pelo Governo ao Congresso Nacional é enfática: 

uma grande parte das mudanças propostas caminha na direção do maior 
constrangimento da ação da ANATEL, sendo que todas, consistentemente, ou 
reduzem suas competências, ou enfraquecem sua independência, ou aumentam sua 
burocracia.  

 

Segundo Marcos Juruena Villela Souto133: 

a possibilidade de colapso regulatório em função da captura não decorre apenas do 
poder intelectual e econômico do regulado; a captura pode ser política, quando, por 
lei ou por ato de império (de duvidosa validade), o Poder Público retira a 
competência do órgão regulador ou lhe retira a característica de independência ou os 
elementos de autonomia a ela inerentes; 

 

Dessa forma, até mesmo a própria lei (ou qualquer outro ato do Poder Público) poderá 

ser responsável pela possibilidade de captura dos órgãos reguladores ao disciplinar regras de 

supressão de competência ou redução das características de independência ou autonomia 

inerentes à regulação estatal. 

Outra demonstração de “Captura Legal”, no caso brasileiro, pode ser observada na Lei 

Federal nº. 9.472, de 16 de julho de 1997, a qual dispõe sobre a organização dos serviços de 

                                                 
132 MATTOS, César Costa Alves de. MULLER, Bernanrdo. Regulando o Regulador: a proposta do Governo e 
a ANATEL. Revista de Economia Contemporânea. set./dez. Rio de Janeiro: 2006. p. 533. 
133VILLELA SOUTO, Marcos Juruena. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002. p. 246 
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telecomunicações, bem como a criação da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL). 

Coube a este diploma legal estabelecer o marco regulatório brasileiro, em relação às 

telecomunicações, bem como as competências e características da Agência Reguladora para 

proporcionar a atuação regulatória. 

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) foi criada como entidade 

integrante da Administração Pública Federal Indireta, sob o regime autárquico especial e 

vinculada ao Ministério das Comunicações. 

A natureza de autarquia especial da ANATEL é garantida pela independência 

administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus 

dirigentes, além da autonomia financeira da Agência. 

Assim, dentre os objetivos da ANATEL, destaca-se a atuação como autoridade 

administrativa independente incumbida, dentro de sua competência legal, de adotar as 

medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das 

telecomunicações brasileiras, expedindo normas, fiscalizando a prestação de serviços e 

solucionando conflitos entre as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e 

usuários do serviço público. 
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Por outro lado, consta expressamente no Art. 18 da Lei de criação da ANATEL, a 

previsão de reserva de competência a ser exercida pelo Poder Executivo através da edição de 

Decreto, conforme abaixo: 

Art. 18. Cabe ao Poder Executivo, observadas as disposições desta Lei, por meio de 
decreto: 
I - instituir ou eliminar a prestação de modalidade de serviço no regime público, 
concomitantemente ou não com sua prestação no regime privado; 
II - aprovar o plano geral de outorgas de serviço prestado no regime público; 
III - aprovar o plano geral de metas para a progressiva universalização de serviço 
prestado no regime público; 
IV - autorizar a participação de empresa brasileira em organizações ou consórcios 
intergovernamentais destinados ao provimento de meios ou à prestação de serviços 
de telecomunicações. 
Parágrafo único. O Poder Executivo, levando em conta os interesses do País no 
contexto de suas relações com os demais países, poderá estabelecer limites à 
participação estrangeira no capital de prestadora de serviços de telecomunicações. 
 

Ocorre que a previsão legal acima transcrita revela uma verdadeira supressão de 

competências da ANATEL, visto que aspectos técnicos que deveriam ser conduzidos pela 

Agência, ante a especialização diante do setor regulado, permanecem sob a gerência do Poder 

Executivo. 

Ao submeter ao Poder Executivo a aprovação do plano geral de outorgas, bem como o 

plano geral de metas para a universalização dos serviços de telecomunicações, a Agência 

Reguladora acaba por ser colocada em situação de subordinação política ao Presidente da 

República. 

Ou seja, o caráter de independência conferido à ANATEL para regular o mercado 

encontra limitação ao necessitar de aprovação do Poder Executivo, com isso, as políticas 

públicas de telecomunicações permanecem sobre o crivo político do Poder Central, dando 

ensejo a situação de ascendência do Poder Executivo sobre a atuação da Agência. 
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Em conseqüência, as políticas públicas permanecem sob o comando do Poder 

Executivo sem a necessidade de serem prestadas contas ao Poder Legislativo, conforme 

assinala María Salvador Martínez134: 

La creación de estos organismos se ha utilizado, en ocasiones, precisamente para 
burlar los controles democráticos. El Gobierno (el partido mayoritario) controla de 
facto, através de médios informales o indirectos, a un buon número de estos 
organismos y no responde de ellos ante el Parlamento (el partido en la oposición). 
 

Assim, a “independência” do Órgão Regulador pode significar uma alternativa para 

que o Poder Executivo controle de fato as políticas públicas, em setores relevantes da 

economia nacional, sem que necessite responder perante o Parlamento, principalmente, aos 

Partidos Políticos de oposição. 

Além da análise acima, merece atenção o fato de que a outorga dos serviços de 

radiofusão sonora e de sons e imagens tenham permanecido excluídos da esfera de 

competência da ANATEL pela Lei Federal nº. 9.472, de 16 de julho de 1997135, continuando 

âmbito de competências do Poder Executivo, com vistas a guardar coerência com o disposto 

no Art. 223 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988136. 

Verifica-se a supressão de competências da Agência Reguladora, ante a ausência da 

adaptação do texto constitucional ao novo marco regulatório do mercado de 

telecomunicações, em face de ausência de interesse político em declinar desta competência, 

visto que as outorgas dos serviços de radiofusão sonora e de sons e imagens são concedidas 

pelo Presidente da República e ratificadas pelo Congresso Nacional. 

                                                 
134 MARTÍNEZ, Maria Salvador. Autoridades Independientes: Un análisis comparado de los Estados Unidos, 
el Reino Unido, Alemania, Francia y España. Barcelona: Ariel, 2002. p. 83. 
135 Art. 211. A outorga dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens fica excluída da jurisdição da 
Agência, permanecendo no âmbito de competências do Poder Executivo, devendo a Agência elaborar e manter 
os respectivos planos de distribuição de canais, levando em conta, inclusive, os aspectos concernentes à evolução 
tecnológica. 
Parágrafo único. Caberá à Agência a fiscalização, quanto aos aspectos técnicos, das respectivas estações. 
136 Art. 223 Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço 
de radiofusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, 
público e estatal. 
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Assim, ainda que radiofusão sonora e de sons e imagens sejam considerados serviços 

de telecomunicações, não houve alteração do texto constitucional ao novo marco regulatório, 

de forma que a outorga destes serviços não cabe à Agência e sim ao Poder Executivo. 

Ainda que pese o fato de a fiscalização, quanto aos aspectos técnicos, das respectivas 

estações ser de responsabilidade da ANATEL. 

Ademais, um estudo recente do Laboratório de Políticas de Comunicação da 

Universidade de Brasília mostrou que 37% dos membros titulares da Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara e 47% dos titulares da Comissão 

de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado são 

proprietários de empresas de radiodifusão ou têm parentes nesta situação. 

Ao todo, 271 personalidades políticas brasileiras são sócias ou diretoras de 348 

emissoras de radiodifusão (rádio e TV). Desses, 147 são prefeitos (54,24%), 48 (17,71%) são 

deputados federais; 20 (7,38%) são senadores; 55 (20,3%) são deputados estaduais e um é 

governador. Esses números, porém, correspondem apenas aos que possuem vínculo direto e 

oficial com os meios de comunicação137. 

Apesar do Art. 54, Inc. I, da Constituição da República Federativa do Brasil, vedar 

Deputados e Senadores a firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público ou 

empresa concessionária de serviço público, a interpretação do Ministério das Comunicações 

deste dispositivo gera controvérsias. 

 

                                                                                                                                                         
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento da 
mensagem. 
137Disponível 
em:<http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=2925>.Acesso 
em: 19 jul 2009. 
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Em audiência pública realizada em abril de 2007, Marcelo Bechara, assessor jurídico 

do Ministério das Comunicações, apresentou a interpretação da pasta138: 

Esse dispositivo constitucional proíbe que (deputados e senadores) tenham contratos 
com empresas prestadoras de serviço público, e não que sejam proprietários. Diz que 
eles não podem ser proprietários de empresas que tenham favores do Poder Público. 
O serviço de radiodifusão não é um favor, é um serviço público constitucionalmente 
outorgado. 
 

Verifica-se uma manobra política do Ministério das Comunicações com intuito de dar 

ares de legalidade e evitar desavenças com o Congresso Nacional. 

Ainda em relação à ANATEL, pode-se observar outra demonstração de vinculação 

política da Agência Reguladora ao Ministério das Comunicações, através da iniciativa do 

Poder Executivo. 

Como citado anteriormente, o inconformismo do Poder Político, em 2003, com o 

Poder Regulador das Agências era significativo, a autonomia das Agências Reguladoras 

causava constrangimentos ao alto escalão do Governo recém eleito. 

A falta de ingerência e domínio político sobre as decisões das Agências Reguladoras 

era vista como fator limitador à implantação dos projetos políticos, de forma que o Poder 

Executivo tentou subordinar a atuação da Agência Nacional de Telecomunicações ao 

Ministério das Comunicações, editando o Decreto nº. 4.635, de 21 de março de 2003. 

Este Decreto Presidencial tratou de aprovar a estrutura regimental do Ministério das 

Comunicações, chamando a atenção em seu Anexo I , as competências de órgãos específicos 

singulares, em especial a Secretaria de Telecomunicações, conforme abaixo transcritas: 

Art. 11 À Secretaria de Telecomunicações compete:  
(...)  
II - orientar, acompanhar e fiscalizar as atividades da Agência Nacional de 
Telecomunicações, nos termos da Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997;  
 

Como se vê, por intermédio do presente Decreto Presidencial, o Poder Executivo 

buscou, de forma unilateral, colocar a ANATEL em situação de verdadeira subordinação ao 

                                                 
138 Disponível em : <http://www.abert.org.br/D_mostra_clipping.cfm?noticia=124710>. Acesso em: 19 jul 2009. 
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Ministério das Comunicações já que a orientação, o acompanhamento e a fiscalização das 

atividades da Agência estaria dentro das competências de uma Secretaria daquele Ministério. 

Assim, sob o aparente manto do exercício das competências privativas do Presidente 

da República em estabelecer a estrutura interna de seus Ministérios, o Poder Executivo tentou 

neutralizar a independência da atuação da Agência Reguladora, sem necessitar submeter a sua 

decisão ao controle legislativo, ultrapassando, portanto, os limites da legalidade. 

O cenário político, à época, não era favorável a este tipo de articulação e o Poder 

Executivo necessitou retroceder em sua decisão, editando o Decreto nº. 5.220, em 30 de 

setembro de 2004, o qual revogou o Decreto nº. 4.635/03 e promoveu sensíveis alterações ao 

texto anterior: 

Art. 11 À Secretaria de Telecomunicações compete:  
(...) 
II - auxiliar na orientação, acompanhamento e supervisão das atividades da Agência 
Nacional de Telecomunicações, nos termos da Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997; 
 

Assim, o Poder Executivo suavizou a ingerência política a ser exercida na Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), mantendo, no entanto, a possibilidade de adentrar 

no campo de atuação da mesma. 

Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada por intermédio da 

Lei Federal nº. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, também sob a forma de autarquia sob regime 

especial, vinculada ao Ministério da Saúde, possuindo independência administrativa, 

estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. 

A ANVISA possui como finalidade institucional promover a proteção da saúde da 

população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos 

e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos 

insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de 

fronteiras. 
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Em que pese a previsão legal de estabilidade de seus dirigentes, a lei de criação da 

ANVISA estabelece, no Art. 12, um lapso temporal de 04(quatro) meses em que a exoneração 

do Diretor da Agência pode ser realizada de forma imotivada: 

Art. 12 A exoneração imotivada de Diretor da Agência somente poderá ser 
promovida nos quatro meses iniciais do mandato, findos os quais será assegurado 
seu pleno e integral exercício, salvo nos casos de prática de ato de improbidade 
administrativa, de condenação penal transitada em julgado e de descumprimento 
injustificado do contrato de gestão da autarquia. 
 

Esta mesma previsão legal de possibilidade de exoneração imotivada, nos 04(quatro) 

primeiros meses de mandato, também está presente nas seguintes Agências Reguladoras 

brasileiras: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) e Agência Nacional de Águas (ANA). 

Com isso, surge a possibilidade jurídica e, principalmente, política, de exoneração 

sumária do Diretor da Agência pelo Presidente da República, podendo ocasionar, de forma 

temerária, uma falta de independência do órgão regulador frente ao Poder Político, ante uma 

relação de subordinação. 

Não obstante tal previsão legal, o então Presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso editou a Medida Provisória nº. 2.190-34, em 23 de agosto de 2001, incluindo o 

Parágrafo 6º no Art. 8º da Lei Federal de criação da ANVISA, nos seguintes termos: 

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar 
e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. 
(...) 
§ 6º O Ministro de Estado da Saúde poderá determinar a realização de ações 
previstas nas competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em casos 
específicos e que impliquem risco à saúde da população. 
 

Diante da alteração legal, o Ministro de Estado da Saúde poderá invadir a esfera de 

competência da Agência, determinando a realização de ações a cargo da ANVISA, em casos 

que impliquem risco à saúde da população. 

A presente inovação normativa gera evidente limitação à autonomia da Agência 

Reguladora no exercício de suas competências legais, posto que o Ministro de Estado da 
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Saúde, estritamente vinculado ao Poder Executivo, poderá avocar ou reformar decisões da 

Agência, sob a alegação de “risco à saúde da população”. 

Com isso, verifica-se uma ausência de independência da Agência Reguladora em 

relação ao Poder Executivo, consequentemente, ao Poder Político, possibilitando a 

discricionariedade de intervenção na esfera de competência do órgão regulador. 

A captura política dos órgãos reguladores também poderá ensejar a perda da 

credibilidade das Agências Reguladoras em solucionar conflitos, haja vista que a resolução de 

impasses através de negociação direta entre o mercado regulado e escalões superiores do 

Governo139, poderá provocar o esvaziamento do órgão regulador. 

Além da excessiva intervenção política, a captura política do órgão regulador também 

pode ser manifestada através do controle orçamentário, visto que tão importante quanto a 

independência funcional da Agência Reguladora é a sua independência financeira. 

Ausente a independência financeira das Agências Reguladoras, as mesmas terão que 

se submeter à vontade do gerenciador do orçamento público, no caso brasileiro, destaca-se o 

papel exercido pelo Presidente de República. Sem independência financeira, a independência 

técnica das Agências Reguladoras ficará prejudicada140. 

A insuficiência de recursos financeiros pode inviabilizar o exercício da regulação pelas 

Agências Reguladoras, ou seja, diante da ausência de meios, sejam eles materiais, logísticos 

ou recursos humanos, aliada a falta de capacitação técnica dos servidores e os baixos salários, 

a atividade do órgão regulador estará condenada ao fracasso. 

A título de ilustração, a arrecadação da Agência Nacional de Energia Elétrica foi, em 

2007, de R$ 332 milhões, neste mesmo ano, o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional 

                                                 
139 Situação observada quando a Casa Civil da Presidência da República convocou companhias aéreas para 
discutir a redefinicação de uma nova malha aérea no Brasil, mais uma vez, avocando competência legal da 
Agência Nacional de Aviação Civil. 
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foi de R$ 106 milhões, porém, o Poder Executivo contingenciou estes valores e a Agência 

efetivamente recebeu cerca de R$ 60 milhões.141 

O quadro abaixo demonstra o contingencionamento de recursos orçamentários sofrido 

pela ANEEL142: 

Aneel [R$ Milhões]  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Orçado   162 175 202 219 271 309 

Liberado   161 112 86 86 124 117 

Contingenciamento  < 1% 36% 57% 61% 54% 62% 

 

Já a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) arrecadou 

em 2007 mais de R$ 3 bilhões, enquanto o orçamento anual aprovado pelo Congresso 

Nacional foi de cerca de R$ 300 milhões, após o contingenciamento efetuado pelo Poder 

Executivo, a ANP executou efetivamente no orçamento de 2007 cerca de R$ 280 milhões, a 

escassez de recursos, fatalmente, prejudica a atividade de fiscalização da Agência, 

notadamente, aquela relacionada a combustíveis adulterados.143  

Quando se passa a contextualizar todas as Agências Reguladoras Federais, a execução 

orçamentária demonstra maior desproporcionalidade em relação aos valores constantes no 

Orçamento Geral da União. 

O levantamento abaixo, realizado no Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (SIAFI), engloba a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEELl), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

                                                                                                                                                         
140 Ver QUINTYN, Marc. TAYLOR, Michael. Should financial sector regulators be independent? Economic 
Issues, 32, FMI, 2004. 
141Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=106783&pesq=Agências%20reguladoras
%20protestam>. Acesso em: 15 fev 2009. 
142 Disponível em <http://www.aneel.gov.br>. Acesso em 20 ago 2009. 
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(ANVISA), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), a 

Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Águas (ANA), a Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a Agência Nacional do Cinema (ANCINE). conforme 

segue144: 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Dotação 

Autorizada 

2.473.482.773,00 2.807.752.726,00 3.892.544.103,00 5.700.932.262,00 6.114.306.854,00 7.293.592.820,00 8.466.998.460,00 

Reserva de 

Contingência 

594.982.883,00 1.192.873.868,00 2.543.337.694,00 4.015.900.063,00 4.543.193.911,00 5.342.847.208,00 6.376.641.066,00 

Percentual 24,05% 42,49% 65,34% 70,44% 74,30% 73,25% 75,31% 

*2008 – até 14 de junho de 2008. 

 

O contingenciamento orçamentário é a restrição de gastos, constantes no Orçamento 

Geral da União, imposta por Decreto presidencial às Unidades Gestoras Executoras, os 

valores contingenciados não podem ser utilizados para contratação de bens ou serviços. 

Assim, apesar de a Lei Orçamentária Anual (LOA) ser amplamente discutida e, 

posteriormente, aprovada no Congresso Nacional, o Presidente da República detém a 

prerrogativa de “bloquear” os gastos orçamentários, através do contingenciamento. 

O contingenciamento de recursos orçamentários acaba por se tornar, então, uma 

grande ferramenta de barganha política para o Executivo Federal. 

 

 

                                                                                                                                                         
143 Disponível em:<http://www.anp.gov.br/doc/conheca/Relatorio_de_Gestao_ANP_2007.pdf.>. Acesso em 15 
fev 2009. 
144 Levantamento realizado pelo site Contas Abertas. Disponível em: 
<http://contasabertas.uol.com.br/noticias/imagens/Agências%20reguladoras%20-%20série%20histórica%20-
%202002%20a%202008_.pdf>. Acesso em 30 jul 2009. 
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A análise do Prof. Diogo de Figueiredo Moreira Neto145 ilustra a subordinação política 

do modelo regulatório e suas consequências: 

A falsa independência, que consiste em subordinar politicamente a agência 
reguladora, seja de direito, pela criação de tutelas políticas indevidas sobre os 
dirigentes colegiados ou pela supressão das garantias de seus mandatos, seja de fato, 
pressionando-os indiretamente, resulta na criação de simulacros abastardados do 
instituto que apenas desservem à administração pública, que perde eficiência, e à 
cidadania, que perde em garantias. 

 

Os dados apresentados servem para ilustrar a situação de dependência do órgão 

regulador às conveniências políticas, seja através de critérios políticos para nomeação de 

dirigentes, seja por intermédio de restrições orçamentárias. 

A situação apresentada deomonstra inevitável a dependência do órgão regulador. 

Ocorre que, o manejo político dos órgãos reguladores poderá ser levado a termo em 

consonância com interesses de minorias que formam a base eleitoral dos altos escalões 

governamentais, como financiadores de campanha e apadrinhados políticos, tais interesses 

não necessariamente espelham as necessidades de toda a coletividade. 

                                                 
145 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. pp. 213-214. 
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3 A TEORIA DA CAPTURA JUDICIAL 

3.1 CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

As normas específicas editadas pelas Agências Reguladoras devem atender aos 

requisitos gerais dos atos administrativos, quais sejam: a)competência da Agência 

Reguladora; b)objeto determinado e lícito do ato administrativo; c)forma pela qual a vontade 

administrativa se exterioriza; d) motivo ou fundamento do ato administrativo; e, e)finalidade 

que a Agência quer alcançar com o ato. 

Por outro lado, a universalidade da jurisdição está positivada como cláusula pétrea na 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988: 

Art. 5º omissis 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito. 

 

A Administração Pública deve agir pautada pelo princípio da legalidade, também 

esculpido na Constituição Federal, segundo o qual a Administração Pública somente é lícito 

agir segundo as determinações legais, ou seja, o Estado está submetido e limitado pela lei.146 

Assim, quando as Agências Reguladoras editam normas contrárias ao ordenamento 

jurídico, o Poder Judiciário deverá ser invocado para afastar a aplicação destas normas. É 

pacífico o entendimento segundo o qual o Poder Judiciário deve efetuar o controle dos atos 

administrativos em observância da legalidade de tais atos. 

A manutenção do Estado Democrático de Direito é resguardada pela atuação da 

função jurisdicional, pois a mesma evita e susta os atos administrativos exarados com erro, 

abuso e arbitrariedade, garantindo a manutenção das garantias e direitos fundamentais dos 
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cidadãos. Porém, o excesso da atuação jurisdicional sobre as decisões administrativas traz 

consigo a controvérsia acerca da substituição das decisões dos agentes administrativos pelos 

juízes147. 

O doutrinador espanhol José Esteve Pardo148 ao estudar a possibilidade de revisão 

judicial dos Atos Regulatórios fixa a polêmica:  

Cuestión crucial y del todo inexcusable que se plantea en torno a la revisión judicial 
de la actividad reguladora es, justamente, la delimitación del alcance del control 
judicial. Con esa delimitación se determina también, negativamente, el ámbito 
excluido de intervención judicial y que resta por tanto a la completa disposición de 
las autoridades reguladoras: el espacio de deferencia que se les reconoce que no está 
sujeto a revisión judicial. 

 

O que se busca analisar é a profundidade com que o Poder Judiciário poderá intervir 

na Administração Pública, especialmente, no tocante a apreciação dos atos emanados das 

Agências Reguladoras com intuito de regular os mercados. 

É imperioso trazer a lume a questão do mérito administrativo do ato praticado pela 

Agência Reguladora, neste sentido, as lições do administrativista Hely Lopes Meirelles149 

ensinam que o mérito administrativo, conquanto não se possa considerar requisito de 

formação do ato administrativo, está intimamente relacionado com os motivos e o conteúdo 

do ato praticado, e conseqüentemente, com suas condições de validade e eficácia. 

Portanto, considera-se mérito administrativo a avaliação (valoração) da conveniência e 

oportunidade da edição de determinado ato administrativo150. 

                                                                                                                                                         
146 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 47. 
147 GUERRA, Sérgio. Atualidades sobre o Controle Judicial dos Atos Regulatórios In Regulação Jurídica do 
Setor Elétrico. LANDAU, Elena (coord). Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. p. 197. 
148 ESTEVE PARDO, José. La revisión judicial de las decisiones de las autoridades reguladoras. In MUÑOZ 
MACHADO, Santiago. ESTEVE PARDO, José (dir.). Derecho de la regulación económica: fundamentos e 
instituciones de la regulación. Madrid: IUSTEL, 2009. p. 899.  
149 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1995. pp. 137-138. 
150 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004. p. 119. 
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A jurisprudência pátria já havia firmado entendimento no sentido de que ao Poder 

Judiciário não cabe à apreciação dos juízos de conveniência e oportunidade do ato 

administrativo praticado, senão vejamos: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE HORÁRIO 
ESPECIAL. ATO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO. 
INEXISTÊNCIA. 

- Foge ao limite do controle jurisdicional o juízo de valoração sobre a oportunidade 
e conveniência do ato administrativo, porque ao Judiciário cabe unicamente analisar 
a legalidade do ato, sendo-lhe vedado substituir o Administrador Público. 

- Recurso ordinário desprovido.  

(STJ, SEXTA TURMA, RMS 14967/SP, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ 
22.04.2003 p. 272) 

 

José dos Santos Carvalho Filho reforça que é vedado ao judiciário avaliar critérios de 

conveniência e oportunidade dos atos, pois são privativos do administrador público. Caso 

assim ocorresse, “estar-se-ia possibilitado que o juiz exercesse também função administrativa, 

o que não corresponde obviamente à sua competência” 151. 

As palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello152 acerca da apreciação de atos 

administrativos pelo Poder Judiciário são conclusivas: 

O campo de apreciação meramente subjetiva – seja por conter-se no interior das 
significações efetivamente possíveis de um conceito legal fluido e impreciso, seja 
por dizer com a simples conveniência ou oportunidade de um ato – permanece 
exclusivo do administrador e indevassável pelo juiz, sem o quê haveria substituição 
de um pelo outro, a dizer, invasão de funções que se poria às testilhas com o próprio 
princípio da independência dos Poderes, consagrado no art. 2º da Lei Maior. 

 

Por outro lado, é importante registrar que toma forma na doutrina, com ressonância no 

Poder Judiciário, a aplicação do princípio da juridicidade em substituição ao princípio da 

legalidade, sob a égide de que a observância das normas positivadas não basta para 

                                                 
151 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002. p. 801. 
152 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 834. 
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caracterizar a existência de um Estado de Direito, nas palavras de Germana de Oliveira 

Moraes153: 

A noção de juridicidade, além de abranger a conformidade dos atos com as regras 
jurídicas, exige que sua produção (a desses atos) observe – não contrarie – os 
princípios gerais de Direito previstos explícita ou implicitamente na Constituição. 

A moderna compreensão filosófica do direito, marcada pela normatividade e 
constitucionalização dos princípios gerais do Direito e pela hegemonia normativa e 
axiológica dos princípios, com a conseqüente substituição, no Direito 
Administrativo, do princípio da legalidade pelo princípio da juridicidade, demanda, 
por um lado, uma redefinição da discricionariedade, e por outro lado, conduz a uma 
redelimitação dos confins de controle jurisdicional da Administração Pública. 

 

Alinhada com o entendimento exposto acima, Carmem Lúcia Antunes154 escreve: 

O Estado Democrático de Direito material, com o conteúdo do princípio 
inicialmente apelidado de "legalidade administrativa" e, agora, mais propriamente 
rotulado de "juridicidade administrativa", adquiriu elementos novos, democratizou-
se. A juridicidade é, no Estado Democrático, proclamada, exigida e controlada em 
sua observância para o atingimento do ideal de Justiça social.  

 

A doutrina pátria começa a reconhecer que a Administração Pública, além de estar 

apoiada nos preceitos legais positivados, deverá observar valores mais amplos que constituem 

o ordenamento jurídico como um todo, em especial, os ideais de justiça. A jurisprudência 

começa a se manifestar neste sentido, senão vejamos: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO 
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 1. Na atualidade, a Administração 
pública está submetida ao império da lei. 2. O Poder Judiciário não mais se limita a 
examinar os aspectos extrínsecos da administração, pois pode analisar, ainda, as 
razões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões devem observar 
critérios de moralidade e razoabilidade. 3. O Ministério Público não logrou 
demonstrar os meios para a realização da obrigação de fazer pleiteada. 

Recurso especial improvido. 

(STJ, REsp 510259 / SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJ 19 set. 2005 p. 
252) (grifo nosso) 

 

 

 

                                                 
153 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 
1999. p. 24. 
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Ou em outra decisão também do Superior Tribunal de Justiça: 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRAS 
DE RECUPERAÇÃO EM PROL DO MEIO AMBIENTE – ATO 
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO.  

1. Na atualidade, a Administração pública está submetida ao império da lei, 
inclusive quanto à conveniência e oportunidade do ato administrativo. 2. 
Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de 
obras de recuperação do solo, tem o Ministério Público legitimidade para exigi-la. 3. 
O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da 
administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade, 
uma vez que essas razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade. 4. 
Outorga de tutela específica para que a Administração destine do orçamento verba 
própria para cumpri-la. 

Recurso especial provido.  

(STJ, REsp 429570 / GO, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJ 22 mar. 2004 p. 
277 RSTJ vol. 187 p. 219) (grifo nosso) 

 

A ampliação da análise dos atos administrativos pelo Poder Judiciário também é 

objeto da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal que diz: 

A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO 
EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE 
ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE 
CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS 
ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO 
JUDICIAL. (grifo nosso) 

 

Verifica-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que em 

todos os casos a apreciação judicial poderá ser realizada, seja em situações da existência de 

vícios que os tornem ilegais ou, em casos de revogação, por motivos de conveniência ou 

oportunidade. 

Diante dos aspectos abordados acima, pode-se afirmar também a prevalência de uma 

orientação jurídica de uma interpretação e aplicação mais ampla do Direito. 

Trata-se de um declínio do positivismo jurídico, ou seja, uma nova concepção 

hermenêutica que não estanca, em absoluto, a problemática jurídica. Ao contrário, fornece aos 

                                                                                                                                                         
154 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1994. pp. 79-81. 
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aplicadores do Direito a possibilidade de expandir a visão do problema, alcançado toda a 

complexidade dos conflitos sociais sem se restringir à limitação da teoria pura da norma.155 

A norma jurídica não se restringe ao texto da regra normativa, é preciso identificar os 

princípios diretivos da ordem jurídica no seu conjunto, fazendo valer estes princípios em 

maior escala do que acontece apenas com a aplicação da lei156. 

A apreciação ampla dos atos administrativos pelo Poder Judiciário consubstancia-se 

sob o fundamento da supremacia da Constituição, haja vista a verificação de compatibilidade 

dos atos administrativos com preceitos constitucionais, ou seja, os juízos de conveniência dos 

atos administrativos devem estar direcionados para a concretização da ordem constitucional, a 

qual se constitui de preceitos fundamentais do ordenamento jurídico157. 

Assim, à luz dos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade, supremacia 

do interesse público, proporcionalidade, dentre outros, o Poder Judiciário passa a entender 

possível a apreciação da conveniência e oportunidade dos atos administrativos, sobretudo, em 

face do princípio da juridicidade que permite o confronto dos atos administrativos com os 

preceitos fundamentais do ordenamento jurídico vigente. 

                                                 
155 KOZICKI, Kátia. HART, Herbert Lionel Adolphus. In: Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: 
UNISINOS, 2006. p. 409.  
156 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do Direito Constitucional. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 
87. 
157 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. p. 19. 
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3.2 CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

NORMATIVOS EXPEDIDOS PELAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

A regulação econômica se traduz no estabelecimento e implementação de regras para a 

atividade econômica, regras estas, destinadas a garantir o funcionamento equilibrado do 

mercado regulado, buscando preservar o interesse público158. 

Para alcançar os propósitos para os quais foram criadas, a atuação das Agências se 

desdobra em três atividades principais: 1) edição de normas específicas, voltadas a 

consumidores e concessionários; 2) fiscalização do respectivo cumprimento das normas gerais 

e específicas e das cláusulas contratuais; e 3) repressão à violação das normas 

supramencionadas por parte dos concessionários de serviços. 

Assim, a edição de normas específicas, por parte das Agências, com o intuito de 

regular o mercado, é elemento central da própria regulação, Carlos Ari Sundfeld159 ensina:  

(...) nos novos tempos, o Poder Legislativo faz o que sempre fez: edita lei, 
freqüentemente com alto grau de abstração e generalidade. Só que, segundo os 
novos padrões da sociedade, agora essas normas não bastam, sendo preciso normas 
mais diretas para tratar das especificidades, realizar o planejamento dos setores, 
viabilizar a intervenção do Estado em garantia do cumprimento ou a realização 
daqueles valores: proteção do meio ambiente e do consumidor, busca do 
desenvolvimento nacional, expansão das telecomunicações nacionais, controle sobre 
o poder econômico  enfim, todos esses que hoje consideramos fundamentais e cuja 
persecução exigimos do Estado. É isso que justificou a atribuição de poder 
normativo para as agências, o qual não exclui o poder de legislar que conhecemos, 
mas significa, sim, o aprofundamento da atuação normativa do Estado. 

 

Apesar das discussões doutrinárias acerca da legitimidade desta competência 

normativa exercida pelas Agências, este estudo visa dar outro enfoque à questão, qual seja, o 

controle jurisdicional dos atos administrativos normativos das Agências Reguladoras. 

                                                 
158 MOREIRA, Vital. Auto-Regulação Profissional e Administração Púbica. Coimbra: Almedina, 1997. p. 34. 
159 Apud GUERRA, Sérgio. Controle Judicial dos Atos Regulatórios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 99. 
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Com o intuito de promover a regulação de mercados, a Agência Reguladora, 

necessariamente, realiza o juízo de autoridade para analisar a conveniência e a oportunidade 

de editar normas administrativas, o Prof. Moreira Neto160 contribui: 

(...) essa competência normativa atribuída às agências reguladoras é a chave de uma 
desejada atuação célere e flexível para a solução, em abstrato e em concreto, de 
questões em que predomine a escolha  técnica, distanciada e isolada das disputas 
partidarizadas e dos complexos debates congressuais em que preponderam as 
escolhas abstratas político-administrativas, que são a arena de ação dos Parlamentos, 
e que depois se prolongam nas escolhas administrativas discricionárias concretas e 
abstratas, que prevalecem na ação dos órgãos burocráticos da Administração direta. 
 

Assim sendo, a edição de normas regulatórias pelas Agências Reguladoras é 

imprescindível para manutenção do efetivo equilíbrio dos interesses do mercado, segundo 

Nicolas Hernández Castilla e Lucía Lopez de Castro García Morato161 a regulação pode ser 

vista como: 

(...) el conjunto de reglas y normas que da la autoridad pública (el poder legislativo 
y, en su caso, el ejecutivo), para conformar la acción de una empresa, o un mercado, 
según unos principios que se consideran correctos y justos, fundamentalmente el 
comportamiento competitivo. Como instrumentos de la regulación suelen emplearse 
los seguientes: el control de precios, el establecimiento de exigencias de calidad del 
servicio o bien producido, la erección de barreras de entrada o salida, la fijación de 
planes de produccion e inversión, las condiciones de acceso al mercado, etc... 

 

No tocante à legalidade, tais normas administrativas não podem contrariar disposições 

legais e constitucionais existentes, sob pena de nulidade a ser declarada pelo Poder Judiciário. 

A problemática começa a surgir quando o Poder Judiciário acaba por intervir na 

apreciação de atos normativos técnicos expedidos pelas Agências Reguladoras, notadamente 

adentrando no mérito administrativo de tais atos. 

 

 

                                                 
160 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
p. 162. 
161 HERNÁNDEZ CASTILLA, Nicolas. GARCÍA MORATO, Lucía Lopez de Castro. Privatizaciones, 
Liberalización y Bienestar. Granada: Comares e Fundación de Estudios de Regulación, 2000. p. 29 
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Alejandro Nieto García162 registra: 

Si admitimos que la discrecionalidad era el caballo de Troya del Estado de Derecho 
(...) hay que admitir también que el control judicial de tales actos es el caballo de 
Troya del decisionismo judicial en la actividad política y estrictamente 
administrativa, que en cualquier Estado está confiada a los políticos y a los 
administradores, no a los jueces. 

 

No direito norte-americano, as normas expedidas pelas Agências Reguladoras são bem 

menos vulneráveis a ataques na via jurisdicional, eis que a tradição da jurisprudência daquele 

País está se conduzindo no sentido de outorgar ampla deferência163 à expertise dos órgãos e 

entidades especializados164. 

As Agências Reguladoras norte americanas editam as normas de regulação (rules) as 

quais podem ser de natureza substantiva (substantive rules), interpretativa (interpretive rules) 

e procedimental (procedural rules). As normas de regulação substantivas (substantive rules) 

têm considerável força jurídica por simbolizarem a própria delegação da competência 

normativa do Legislativo e por serem as principais beneficiárias da mencionada “deferência” 

do Poder Judiciário, que deliberadamente nelas raramente se imiscui165. Já o mesmo não se 

pode dizer das normas de regulação interpretativas (interpretive rules), que são objeto de 

reexame judicial mais freqüente, ainda que a intervenção do Poder Judiciário se faça com 

bastante parcimônia, pois, de acordo com a doutrina americana, “courts are not  supposed to 

supplant administrative discretion by substituting their judgment for that of an agency on a 

matter of policy”(não se presume que as Cortes devam suplantar a discricionariedade da 

                                                 
162 NIETO GARCÍA, Alejandro. Estúdios históricos sobre administración y derecho administrativo. Madrid: 
INAP, 1986. p. 274. 
163 Um estudo realizado em 1990 mostrou que nos anos de 1986 e 1987 a Corte Suprema dos EUA validou 70% 
das decisões das agências. Ver: CANN, Steve. Administrative Law. London: Sage Publications, 1998. p. 96. 
164SCALIA, Antonin. Judicial Deference to Administrative Interpretations of Law. Duke Law Journal, 1989. 
p. 511. 
165 SCALIA, Antonin. op. cit. p. 511. 
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Administração, substituindo a apreciação da agência pela sua, em matéria de política 

administrativa)166. 

Já as normas de regulação procedimentais (procedural rules) dizem respeito à 

estrutura organizacional de cada agência, o seu modo de funcionamento, a sua prática 

cotidiana. Em suma, o seu regimento interno. 

Assim, verifica-se que a tradição jurisprudencial norte-americana vem se colocando 

em posição de interferência mínima nos atos editados pelas Agências Reguladoras. 

Porém, no Brasil, os conflitos, principalmente, entre concessionários e usuários de 

serviços públicos, decorrentes de reajuste de tarifas e aplicação de índices de correção chegam 

ao Poder Judiciário com maior freqüência, e este Poder já operou verdadeira substituição da 

atividade administrativa exercida pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) ao 

negar a pretensão de reajustamento por intermédio de índices previstos em contrato167. 

Eduardo Appio168 ainda sustenta que há uma tendência de ingerência do Poder 

Judiciário nos processos de revisões tarifárias, em face da ausência de controle das Agências 

sobre as tarifas, nas palavras do autor: 

A intervenção judicial emerge, portanto, como uma verdadeira solução jurídica ante 
a incapacidade dos governos em interferirem na execução de contratos já em curso, 
formalizados por governos passados e sobre os quais não tem um verdadeiro poder 
de controle, com exceção de detalhes técnicos ligados à qualidade dos serviços. 

 

Como visto no tópico anterior, a apreciação de atos administrativos pelo Poder 

Judiciário não mais se restringe apenas à análise quanto à legalidade, podendo inclusive 

alcançar aspectos relativos à conveniência e oportunidade do ato praticado. 

                                                 
166 Neste sentido ver: Baltimore Gas & Elec. Co. v. Natural Resources Defense Council. 462 US 87 – 1983: Não 
cabe às Cortes substituir as decisões científicas e técnicas das agências pelas suas avaliações (The courts have no 
business substituting their judgments for the scientic and technical decisions of the agencies) 
167 APPIO, Eduardo. Controle judicial das políticas públicas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2006. p. 266. 
168 APPIO, Eduardo. Controle judicial das políticas públicas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2006. pp. 267-268. 



 

 95

Não se pode olvidar que a independência técnica da Agência Reguladora é 

característica primordial para fins de afastamento da influência política sobre o juízo técnico 

das Agências, no entanto, no caso brasileiro, a captura econômica e política das Agências 

Reguladoras, já demonstrada nos capítulos anteriores do presente trabalho, vem suscitando o 

questionamento judicial dos Atos Normativos editados pelas Agências. 

A perda da autonomia e da independência dos órgãos reguladores é objeto de estudo 

da “Teoria da Captura dos Agentes Reguladores”169, desenvolvida a partir da observação de 

que a regulação pode vir a favorecer os entes regulados, economicamente mais fortes, os 

quais, em prol da proteção de seus interesses, capturam as Agências Reguladoras. 

No entanto, mais uma vez, a Teoria da Captura pode se ramificar na possibilidade de 

Captura Judicial da Agência Reguladora, ou seja, outra modalidade de captura do órgão 

regulador, desta vez, a ser realizada pelo Poder Judiciário, através da apreciação de atos 

administrativos normativos expedidos pelas Agências Reguladoras. 

A atuação do Poder Judiciário no exame dos atos normativos das Agências 

Reguladoras encontra respaldo na Constituição Federal, conforme ensina Jessé Torres Pereira 

Junior170: 

A Constituição de 1988 abriu e sofisticou os horizontes do controle judicial da 
Administração, para levá-los além da legalidade estrita do ato administrativo e de 
seus motivos determinantes, quando expressos. Passa-se a questionar a legitimidade, 
a economicidade, a razoabilidade, a proporcionalidade, a eficiência, os resultados. 
Até porque são rótulos expressa ou implicitamente presentes no texto constitucional 
(v. artigos 5º, 37 e 70). 

 

Assim, a possibilidade de captura do órgão regulador se dará quando o Poder 

Judiciário extrapolar os limites de apreciação do ato impugnado de forma a substituir a 

                                                 
169 Sobre a Teoria da Captura dos Agentes Reguladores ver: LAFFONT, Jean Jacques. TIROLE, Jean. The 
politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture. Quarterly Journal of Economics, 
Vol. 106, n° 4, November, 1991. pp. 1088-1127. 
170 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Controle Judicial da Administração Pública: da Legalidade Estrita à 
lógica do Razoável. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 45. 
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competência da Agência Reguladora, em uma hipótese de usurpação de competência 

administrativa pelo Poder Judiciário. 

A título de exemplo, podemos identificar no Brasil a controvérsia judicial entre a 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a empresa VARIG S/A, a citada companhia 

aérea, em face de dificuldades financeiras, entrou em recuperação judicial perante a 8ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro, deixando de operar em uma série de rotas aéreas para as quais 

detinha concessão da Agência Reguladora. 

Em nome da continuidade do serviço público, a Agência Nacional de Aviação Civil 

optou por redistribuir, através de licitação pública, as rotas sob concessão da VARIG S/A 

entre as demais companhias aéreas do país. 

No entanto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região suspendeu a redistribuição das 

rotas sob concessão da VARIG S/A, ainda que a companhia aérea não estivesse operando tais 

rotas, demonstrando desinteresse em operar cerca de 140 rotas aéreas171.  

Verifica-se, no caso concreto, que o Poder Judiciário acabou por usurpar competência 

da Agência Reguladora ao passo que interveio em questão eminentemente técnica, de forma 

que a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, inclusive, interferiu na continuidade 

do serviço público de transporte aéreo, causando significativos transtornos aos usuários do 

serviço. 

Pode-se afirmar que a suspensão judicial da redistribuição das rotas acabou por 

sacrificar a coletividade de usuários que permaneceu sem a prestação do serviço, imitindo-se 

em área de competência da Agência Reguladora. 

Outra situação concreta que merece destaque foi a atuação do Poder Judiciário frente à 

discussão, em sede de Ação Popular, da concessão de reajuste de tarifas por intermédio da 

                                                 
171 Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Processo nº. 2006.02.01.010487-0. 
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Resolução Homologatória nº. 100 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por 

intermédio da qual foi concedido reajuste tarifário à Companhia Energética do Ceará 

(COELCE) com base em índices fixados no Contrato de Concessão de Geração e de 

Distribuição de Energia nº. 01/98172. 

A Ação Popular encontra respaldo constitucional e visa anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, conforme Inc. LXXIII, do Art. 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988173.  

Por intermédio de Ação Popular, dois cidadãos buscaram a declaração de nulidade das 

cláusulas de reajuste de tarifas definidas no Contrato de Concessão celebrado entre a União 

Federal e a Companhia Energética do Ceara, intermediado pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), pleiteando a não aplicação da Resolução Homologatória nº. 100 da 

ANEEL, visto se tratar de ato da Agência ensejador de lesão ao patrimônio público. 

O Juízo da 7ª Vara da Justiça Federal do Ceará concedeu a antecipação de tutela, 

determinando que a Companhia Energética do Ceará deixasse de aplicar os reajustes previstos 

na Resolução Homologatória nº. 100 da ANEEL, passando a utilizar a variação do Índice 

Geral de Preços de Mercado (IGPM), acumulado nos 12(doze) meses anteriores, de forma a 

refletir a inflação do período a que estariam sujeitos os consumidores. 

                                                 
172 BRASIL. Justiça Federal do Ceará – 7ª Vara Federal. Ação Popular, processo nº. 2005.81.00.006449-4. 
173 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência; 
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Esta decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região174, sob o 

fundamento da proteção constitucional aos consumidores, princípio da transparência e da 

modicidade das tarifas ante ao impacto econômico e social do reajuste. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) recorreu ao Superior Tribunal de 

Justiça, requerendo a suspensão da antecipação de tutela, alegando lesões ao interesse público, 

à ordem administrativa e à economia popular, proporcionando estado de insegurança jurídica. 

Discorreu que os reajustes estão alicerçados sobre critérios técnicos e que a decisão provocava 

descrédito dos investidores e a não aplicação dos reajustes homologados pela Agência 

representava perdas anuais para a concessionária de R$ 158.957.421,04 (cento e cinqüenta e 

oito milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e vinte um reais e quatro 

centavos). 

O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Edson Vidigal, suspendeu a 

decisão de antecipação de tutela nos autos da Ação Popular e mantida pelo Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, consignando o seguinte: 

O descumprimento de cláusulas contratuais, impedindo a correção do valor real da 
tarifa, nos termos em que previsto o contrato de concessão, causa sérios prejuízos 
financeiros à empresa concessionária, podendo afetar gravemente a qualidade dos 
serviços prestados e sua manutenção, implicando ausência de investimentos no 
setor, prejudicando os usuários, e causando reflexos negativos na economia pública, 
porquanto inspira insegurança e riscos na contratação com a Administração Pública, 
afastando os investidores, resultando graves consequências também para o interesse 
público como um todo, além, é claro de repercutir no chamado risco Brasil. 

 

Assim, ainda que pese a discussão judicial acerca da razoabilidade e proporcionalidade 

das tarifas, preponderou a aplicação das cláusulas constantes nos contratos de concessão, em 

nome da segurança jurídica. 

Chama a atenção o fato de que, apesar da controvérsia envolver consumidores e 

prestadores de serviço, a conduta da Agência foi sair em defesa das perdas a serem suportadas 

                                                 
174 BRASIL. Tribunal Regional Federal – 5ª Região: SL 3570/01/CE, processo nº. 20050500012307-9. Relator: 
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pelas concessionárias, tal conduta pode significar uma postura parcial em favor do mercado 

regulado, afinal, era de se esperar que a Agência adotasse uma postura de imparcialidade, 

buscando equacionar eventuais desequilíbrios provocados através do cumprimento dos 

contratos de concessão. 

Não resta dúvida de que a independência da Agência Reguladora em relação ao Poder 

Judiciário é desejável, sob pena de perda de credibilidade do regulador perante o mercado 

regulado. 

Assim, os problemas decorrentes das relações entre concessionários e usuários de 

serviços públicos estão longe de findar, mesmo com a existência das Agências Reguladoras 

para solucionar conflitos, as questões controvertidas estão sendo levadas ao crivo do Poder 

Judiciário, como bem observa Cláudia Lima Marques175: 

A jurisprudência reagiu afirmando que não gozam de presunção de verdade os 
débitos imputados aos consumidores pelos concessionários de serviço público; há 
que destacar a importante contribuição que o Ministério Público e as Associações de 
Defesa do Consumidor tem prestado, procurando solucionar problemas no nível 
metaindividual, através de ações civis públicas. 

 

Por outro lado, a interferência do Poder Judiciário nos atos administrativos expedidos 

pelas Agências Reguladoras é preocupante, haja vista que, em levantamento realizado pela 

Associação Brasileira de Infra-Estrutura e Indústrias de Base (ABDIB) existiam, até julho de 

2008, 1.754 (um mil, setecentos e cinqüenta e quatro) ações judiciais contestando atos 

administrativos das Agências Reguladoras176. 

As decisões quanto à aplicação de normas administrativas editadas pelas Agências 

Reguladoras podem vir a desequilibrar o mercado regulado, haja vista que possuem efeitos 

inter partes, de modo que uma empresa regulada poderá se valer de decisão judicial para o 

                                                                                                                                                         
Des. Fed. Francisco Cavalcanti, Presidência. Publicação:14/06/2005 DJ p. 453, Decisão: 08/06/2005. 
175 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 2002. p. 492. 
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não cumprimento de determinada norma administrativa, em detrimento das demais empresas 

reguladas que terão que arcar com o ônus do acatamento da decisão da Agência. 

Em conseqüência, o Poder Judiciário poderá vir a ser utilizado para legitimar 

desigualdades ou mesmo vantagens à empresas reguladas detentoras de um bom corpo técnico 

de advogados. 

Registra-se o risco de utilização da estrutura do Poder Judiciário para o alcance de fins 

não relacionados com a preservação de direitos da sociedade, ou seja, a utilização do corpo 

técnico à disposição do juiz em detrimento do corpo técnico à disposição da Agência 

Reguladora poderá vir a favorecer a parte interessada no litígio. 

Explicando melhor, a suspensão de um Ato Normativo expedido pela Agência 

Reguladora poderá vir a favorecer a parte insatisfeita com a regulação, a qual estará amparada 

por decisão judicial para o seu não cumprimento, em detrimento dos consumidores e da livre 

concorrência de mercado. 

Sérgio Guerra177 assevera que a atuação do juiz poderá desequilibrar o mercado 

regulado: 

(...) se o julgador alterar um ato administrativo regulatório, que envolve, 
fundamentalmente, a eleição discricionária dos meios técnicos necessários para o 
alcance dos fins e interesses setoriais – despido das pressões políticas comumente 
sofridas pelos representantes escolhidos pelo sufrágio -, esse magistrado, na maioria 
das vezes, poderá, por uma decisão voltada a apenas um dos aspectos em questão, 
danificar a harmonia e equilíbrio de um subsistema regulado. 

 

Ante aos exemplos citados, a realidade no Brasil demonstra a possibilidade de captura 

do órgão regulador pelo Poder Judiciário, ou seja, a possibilidade de substituição das 

                                                                                                                                                         
176 Disponível em 
http://www.abdib.org.br/arquivos_analise_estudos/11_conflitos%20regulat%C3%B3rios%202.pdf. Acesso em 
15 de dezembro de 2008. 
177 GUERRA, Sérgio. Atualidades sobre o Controle Judicial dos Atos Regulatórios In Regulação Jurídica do 
Setor Elétrico. LANDAU, Elena (coord). Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 
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competências dos órgãos reguladores por decisões judiciais, bem como a utilização do 

Judiciário para legitimar condutas contrárias ao interesse público. 

Face ao crescimento das ações judiciais contra Agências Reguladoras, é imperiosa a 

necessidade de maior especialização do Poder Judiciário, assim, a criação de varas especiais 

sobre questões regulatórias e de direito econômico pode ser uma alternativa para a abordagem 

do assunto. 

Por outro lado, em estudo da jurisprudência norte-americana realizado por Marçal 

Justen Filho178, o autor observa uma tendência de excluir da revisão judicial decisões 

fundadas em critérios técnicos-científicos das Agências Reguladoras. 

Já no Brasil, o Prof. Marcos Juruena Villela Souto179 assevera: 

Não deve caber ao Judiciário substituir o juízo técnico, resultante de ponderação 
promovida por um órgão regulador, pelo seu, salvo no caso de zona de certeza de 
sua manifesta irrazoabilidade ou de inobservância da aplicação das normas que 
regem os atos regulatórios. 

 

Verifica-se que o Poder Judiciário com fundamento nos princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade, moralidade, eficiência, pode apreciar os atos 

administrativos expedidos pelos órgãos reguladores, porém, com a ressalva de não tolher a 

competência da Agência Reguladora. 

 

 

 

 

 

                                                 
178 JUSTEN FILHO, Marçal. op. cit. p. 80. 
179 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 
p. 371. 
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A ressalva acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar em questões 

técnicas já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. TELECOMUNICAÇÕES. TELEFONIA FIXA. Lei n. 
9.472/97. COBRANÇA DE TARIFA INTERURBANA. SUSPENSÃO. ÁREA 
LOCAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
1. A regulamentação do setor de telecomunicações, nos termos da Lei nº. 9.472/97 e 
demais disposições correlatas, visa a favorecer o aprimoramento dos serviços de 
telefonia, em prol do conjunto da população brasileira. Para o atingimento desse 
objetivo, é imprescindível que se privilegie a ação das Agências Reguladoras, 
pautada em regras claras e objetivas, sem o que não se cria um ambiente favorável 
ao desenvolvimento do setor, sobretudo em face da notória e reconhecida 
incapacidade do Estado em arcar com os eventuais custos inerentes ao processo. (...) 
Ao adentrar no mérito das normas e procedimentos regulatórios que inspiraram a 
atual configuração das “áreas locais” estará o Poder Judiciário invadindo seara 
alheia na qual não deve se imiscuir.  

(STJ, REsp 572070 / PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, DJ 14 jun 
2004) (grifo nosso) 

 

No que diz respeito ao controle judicial de decisões dos órgãos reguladores motivadas 

por critérios técnicos, Luís Roberto Barroso180 recomenda parcimônia ao Poder Judiciário, sob 

pena de se adentrar no domínio da incerteza e dos subjetivismos. 

Ainda em relação aos fundamentos técnicos sobre os quais a atuação do Agente 

Regulador se alicerça, com propriedade leciona o Prof. Marçal Justen Filho181: 

O controle jurisdicional de atos dotadas dessas características deverá ser realizado 
com a cautela correspondente. A decisão terá de recorrer à manifestação da opinião 
de especialistas de notória especialização, com a advertência da impossibilidade de o 
Judiciário substituir-se à autoridade administrativa no tocante ao exercício de 
escolhas discricionárias. Ou seja e quando muito, poderá apontar-se a incorreção 
técnico-científica da decisão adotada pela agência ou a impossibilidade da 
justificação de sua adoção em face do conhecimento especializado ou das premissas 
consagradas na própria atuação anterior da agência (inclusive no tocante à fixação 
das políticas públicas por ela consagradas). Verificada a compatibilidade da decisão 
com o conhecimento técnico-científico, será vedado ao Judiciário reprovar o ato em 
virtude de uma avaliação igualmente subjetiva acerca da melhor solução a adotar no 
caso concreto. 

 

 

                                                 
180 BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional – Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 
286. 
181 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002. 
p. 592. 
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Em conseqüência, o Poder Judiciário não pode criar embaraços que possam 

comprometer a qualidade dos serviços públicos, ou até mesmo inviabilizar sua execução, a 

intervenção nas regras de regulação fixadas pelos órgãos competentes deve ser cautelosa e 

pautada em nulidade específica no ato da Agência. 
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3.3 AÇÃO CIVIL PÚBLICA E O INDEVIDO DESLOCAMENTO DE 
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL 

 

A ação civil pública está positivada no Direito Brasileiro, podendo ser utilizada em 

face de danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse 

difuso ou coletivo, por infração a ordem econômica e da economia popular e à ordem 

urbanística, conforme disposto no Art. 1º da Lei Federal nº. 7.347, de 24 de julho de 1985. 

É a ação judicial utilizada para proteção dos direitos pertencentes a toda a 

coletividade, os interesses coletivos e difusos, Hely Lopes Meirelles182 conceitua: 

(...) é o instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico e por infrações da ordem econômica (art. 1º), protegendo, 
assim, os interesses difusos da sociedade. Não se presta a amparar direitos 
individuais, nem se destina à reparação de prejuízos causados a particulares pela 
conduta, comissiva ou omissiva, do réu. 
 

Neste ponto, é importante destacar a atuação do Ministério Público em defesa, 

notadamente, dos interesses dos consumidores. É fundamental registrar ainda que a prestação 

de serviços públicos regulados remonta uma relação de proximidade estreita com as relações 

de consumo. 

 

 

 

 

 

                                                 
182 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de 
injunção, habeas data, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, 
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O Prof. Alexandre Santos de Aragão183 esclarece: 

Não há dúvidas, com efeito, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do 
Consumidor – CDC aos serviços públicos em razão de dispositivos expressos nesse 
sentido: por um lado, o art. 7º, caput, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços 
Públicos – Lei nº. 8.987/95 – faz remissão genérica à aplicação do CDC aos usuários 
de serviços públicos; por outro, o CDC os contempla expressamente nos art. 4º, II 
(referência à melhoria dos serviços públicos como princípio da Política Nacional das 
Relações de Consumo); 6º, X (prestação adequada dos serviços públicos como 
direito dos consumidores); e 22 (obrigação do Estado e de seus delegatários pela 
prestação de serviços adequados). 

 

Consequentemente, se consideram relações de consumo aquelas que envolvem 

concessionários de serviços públicos e consumidores na prestação destes serviços, aplicando-

se o Código de Defesa do Consumidor aos litígios derivados desta relação jurídica. 

Não por outro motivo, a Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de 

Defesa do Consumidor, fixa a possibilidade de defesa coletiva dos consumidores em juízo: 

Art. 81 A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe 
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 
 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comum. 

 

Ante a grande capilaridade social dos serviços públicos, posto que os mesmos são 

usufruídos de forma ampla e abrangente por toda a sociedade, a legislação pátria buscou 

preservar os interesses e direitos coletivos e difusos dos consumidores, usuários dos serviços 

públicos. 

                                                                                                                                                         
argüição de descumprimento de preceito fundamental, controle incidental de normas no direito brasileiro. 
Atualizada por Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2004. pp. 165-166. 
183 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços Públicos e Direito do Consumidor: Possibilidades e Limites da 
aplicação do CDC In Regulação Jurídica do Setor Elétrico. Coord. Elena Landau. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 2006. p. 179. 
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Diante da dificuldade do consumidor em buscar a proteção individual dos seus 

direitos, bem como os óbices inerentes a organização coletiva de consumidores, o próprio 

Código de Defesa do Consumidor ainda estabeleceu a legitimidade para o exercício da defesa 

do interesse coletivo dos consumidores, conferindo autorização ao Ministério Público para a 

propositura de demandas: 

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 
 
I - o Ministério Público; 
 
(...) 
 

Ante a previsão legal, o Ministério Público tem sido atuante em ajuizar ações civis 

públicas em defesa dos interesses dos consumidores, seja contra Concessionárias de Serviços 

Públicos, como também contra atos das Agências Reguladoras, em especial, aqueles relativos 

aos reajustamentos tarifários. 

É necessária uma análise mais detalhada das relações entre concessionárias de serviço 

público e consumidores, principalmente, ante a hipossuficiência do consumidor diante do 

desequilíbrio de forças existente nas prestações de serviços públicos regulados. 

O cidadão necessita fazer uso dos serviços públicos regulados, serviços estes inseridos 

em mercados monopolizados ou de pouca concorrência, dominados por poderosos agentes 

econômicos. 

Esta situação redunda na vulnerabilidade do consumidor a abusos lesivos a direitos 

positivados no ordenamento jurídico pátrio. Daí a importância da atuação do Ministério 

Público na defesa do consumidor. 

A atuação do Ministério Público vem ensejando uma outra polêmica, desta vez, 

relacionada com a competência para processar e julgar as lides coletivas, ajuizadas em prol de 

consumidores em desfavor das concessionárias de serviços públicos. 
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Trata-se da possibilidade de uma nova roupagem da Teoria da Captura, desta vez, 

através da intervenção indevida das Agências Reguladoras nos processos judiciais, 

ocasionando o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 

Isto porque a competência da Justiça Federal é estabelecida em razão da pessoa, à luz 

do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual compete à Justiça 

Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral". 

Dessa forma, como as Agências Reguladoras são autarquias especiais da União, 

sempre que presentes no processo judicial, aplica-se a competência da Justiça Federal. 

O próprio Superior Tribunal de Justiça possui a seguinte Súmula: 

Súmula nº. 150 (STJ): Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de 
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias 
ou empresas públicas. 

 

O interesse jurídico da União, a justificar a intervenção de um ente federal no processo 

judicial, deve observar se o tema da lide, e o seu desfecho, irão proporcionar alteração ou não 

do seu patrimônio jurídico, ou ainda, se a lide adentra ou não na sua esfera de interesse 

juridicamente relevante ou provoca ou não dano a direito da União. 

Não estando presentes os requisitos acima elencados, não há que se falar em 

intervenção da Agência Reguladora no feito. Consequentemente, em situações em que o 

Poder Judiciário é provocado para verificar, no caso concreto, se houve ou não violação de 

atos normativos das Agências Reguladoras, bem como em situações em que o Poder 

Judiciário resolve a aplicabilidade ou não de condutas sujeitas à fiscalização dos Entes 

Reguladores, não há que se falar em interesse da União, tampouco da Agência Reguladora. 
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Com isso, nos litígios entre consumidores particulares e concessionários de serviços 

públicos, a regra que deve vigorar é a da não intervenção da União, posto que, estão em litígio 

interesses privados das partes, os quais não justificam a intervenção da Agência Reguladora. 

A título de exemplo, descabe a intervenção da União, por intermédio de suas 

Agências, em causas, entre consumidores particulares e concessionária de energia elétrica, 

que versem sobre o corte ou cobrança abusiva de fornecimento de energia elétrica, bem como 

a discussão, entre consumidores privados e operadoras de planos de saúde, acerca de 

cobertura dos planos contratados, ou ainda, o litígio entre consumidores particulares e 

operadoras de telefonia inerentes a cobranças indevidas, além de questões comerciais entre 

revendedora e distribuidora de combustíveis que fogem da alçada de interesse da ANP. 

Há que se dissociar o fato de a relação jurídica estabelecida entre consumidor e 

prestador do serviço ser inteiramente distinta da relação jurídica estabelecida entre Agência 

Reguladora e Agente Econômico Regulado. 

É preciso ponderar que nem todas as relações jurídicas formadas são eminentemente 

privadas, a regulação acaba por sugerir uma situação específica, nas palavras de Ismael 

Farrando184: 

nos encontramos diante de uma relação jurídica de caráter misto (contratual-
regulamentar); de uma parte tem uma clara natureza pública, já que está totalmente 
submetida à regulamentação pública do serviço, e nesses aspectos está sob a 
vigilância e proteção da Administração (...), por outra parte, se entra nesta situação 
regulamentar mediante um contrato entre duas partes – ambas privadas -, que, como 
tal, tem natureza civil, e assim deve ser entendido em todos os aspectos que não 
afetarem a situação regulamentar. (...) As relações que surgem da concessão são 
tripartites – Administração, concessionário e usuário – e têm caráter triangular; é por 
isto que se pode falar em relações entre concessionário e usuário, Administração e 
concessionários e Administração e usuários. 

 

Assim sendo, as relações jurídicas deverão ser apreciadas de forma distinta pelo Poder 

Judiciário, de forma que haverá a incidência das regras de Direito Privado, notadamente, 
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àquelas relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor quando da prestação de serviços 

entre particulares (usuário e concessionário), de outro lado, quando houver a participação do 

Órgão Regulador na relação jurídica haverá interesse jurídico que justifique o interesse da 

União, através da intervenção das Agências Reguladoras. 

Portanto, no ordenamento jurídico pátrio, o processo judicial está limitado ao litígio 

existente entre as partes, sendo este litígio de natureza privada, a competência será da Justiça 

Comum. O deslocamento do processo judicial para a Justiça Federal somente será devido 

quando da presença de interesses que justifiquem a presença da Agência Reguladora no feito. 

Acerca do tema da ação civil pública de competência do Poder Judiciário Federal é 

que Hugo Nigro Mazzili escreve: "Não é, porém, qualquer interesse da União, de entidade 

autárquica ou de empresa pública federal que desloca a competência para a justiça federal: é 

preciso o interesse que as coloque como autoras, rés, assistentes ou opoentes.185 

Em suma, a circunstância de a Agência Reguladora expedir resoluções normativas que 

devem ser observadas pelos Entes Regulados, não acarreta a necessidade de a Agência ou a 

União integrarem a lide judicial em que se discutem direitos dos usuários que estão sendo 

violados pelo mercado regulado. Trata-se de relação jurídica instaurada em ação entre a 

empresa concessionária de serviço público e o usuário, não há interesse na lide do poder 

concedente, no caso, a União, afastando a competência da Justiça Federal. 

Juan Carlos Cassagne186 arremata a questão: 

(...) em princípio, a relação entre um concessionário privado de serviços públicos e o 
usuário se rege pelo Direito Privado, sem prejuízo de caber ao Direito 
Administrativo tudo que for concernente à regulamentação do serviço. 

                                                                                                                                                         
184 FARRANDO, Ismael. La Relación Jurídica del usuário con el Concessionario de Servicios Públicos in Los 
Servicios Públicos. Coord. Marta González de Aguirre. Buenos Aires: Depalma, 1994. pp. 35-36. 
185 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: RT, 1999. p. 146. 
186 CASSAGNE, Juan Carlos. La Intervención Administrativa. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1994. pp. 55-
56. 
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3.4 A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 
 

Já foi consignado que o modelo de Estado Regulador tornou-se uma realidade jurídica 

e política no Brasil, a prestação dos serviços públicos e o desenvolvimento de atividades 

econômicas essenciais foram transferidos do Estado para a iniciativa privada. 

As Agências Reguladoras foram criadas com o objetivo de normatizar, fiscalizar e 

executar políticas públicas, constituindo verdadeiros órgãos administrativos independentes e 

especializados. 

Como integrantes da Administração Pública Indireta, a atuação das Agências 

Reguladoras também deverá seguir o princípio constitucional da legalidade, que é um 

princípio norteador da Administração Pública, bem como a eficiência administrativa e 

regulatória. 

Com vistas a concretizar seus objetivos e proceder à função regulatória, as Agências 

Reguladoras editam normas específicas, exercitando sua competência normativa perante os 

mercados regulados, tais normas constituem atos administrativos e, portanto, estão sujeitos ao 

controle jurisdicional. 

O Poder Judiciário não está adstrito apenas à verificação da legalidade dos atos 

administrativos editados, pode, inclusive, realizar uma análise e aplicação ampla do Direito, 

verificando se as Agências Reguladoras estão atuando em conformidade com os demais 

princípios fundamentais do ordenamento jurídico. 

Trata-se da verificação da juridicidade dos atos administrativos, ou seja, a apreciação 

se os atos administrativos guardam conformidade com os demais princípios constitucionais 

que regem a Administração Pública. 
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Esta aplicação ampla do Direito poderá ensejar problemas de interpretação dos atos 

administrativos submetidos ao crivo judicial, haja vista as inúmeras possibilidades de 

ponderações dos princípios que regem o ordenamento jurídico em diferentes contextos. 

A despeito de o mérito do ato administrativo estar afeto à esfera privativa do 

Administrador Público, Celso Antônio Bandeira de Mello187 ressalta que tal mérito privativo: 

(...) só existirá quando, verdadeiramente, seja forçoso reconhecer a impossibilidade 
real de contraste daquele conteúdo decisório, ante uma pluralidade de alternativas 
equivalentemente admissíveis, em apreciação razoável, sobre o modo perfeito de 
satisfazer a finalidade da lei no caso concreto. Fora daí, sempre haverá a 
possibilidade do Judiciário corrigir a conduta administrativa porquanto, além desta 
esfera, no qual as dúvidas são elimináveis, inexiste discrição, mas violação do 
Direito, a pretexto de exercê-la. 

 

Assim sendo, até mesmo aspectos relativos à conveniência e oportunidade do ato 

administrativo poderão ser apreciados pelo Poder Judiciário. Como já visto, a Teoria da 

Juridicidade buscará confrontar estes elementos do ato administrativo com os princípios 

gerais do Direito. 

Consequentemente, o Poder Judiciário poderá apreciar o ato administrativo em seus 

aspectos de conveniência e oportunidade, no entanto, o Judiciário deverá ser cauteloso nesta 

análise, sob pena de usurpar a competência do órgão regulador. 

Assim sendo, se o Poder Judiciário vier a anular uma decisão regulatória discricionária 

por inobservância dos preceitos gerais do Direito, o assunto deverá ser devolvido à Agência 

Reguladora a fim de que a mesma edite nova decisão, observando os requisitos apontados 

pelo Tribunal188. 

Dessa forma, a interferência indevida do Judiciário, em questões de competência da 

Agência Reguladora, poderá dar ensejo a uma variação da Teoria da Captura dos Entes 

                                                 
187 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Legalidade – Discricionariedade – seus limites e controle. Revista 
de Direito Público. São Paulo: RT, ano XXI, nº. 86, p. 40-52, 1988. p. 42. 
188 GUERRA, Sérgio. Atualidades sobre o Controle Judicial dos Atos Regulatórios In Regulação Jurídica do 
Setor Elétrico. LANDAU, Elena (coord). Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. p. 200. 
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Regulados, uma espécie de “Captura Judicial” das decisões da Agência, ao passo que a 

decisão judicial poderá vir a substituir a decisão administrativa. 

O crescente número de demandas judiciais, questionando atos administrativos das 

Agências Reguladoras, leva aos tribunais questões, muitas vezes, eminentemente técnicas, as 

quais deveriam ser solucionadas no âmbito dos próprios órgãos reguladores. 

Por outro lado, a edição de normas regulatórias pelas Agências é imprescindível para a 

manutenção do efetivo equilíbrio dos interesses do mercado e a intervenção desmedida do 

Poder Judiciário nestas questões poderá causar desequilíbrios entre os entes regulados, 

especialmente, em face da eficácia inter partes das decisões judiciais. 

Tal eficácia da decisão judicial restrita apenas às partes do processo, poderá vir a 

favorecer o agente do mercado regulado que se socorreu ao Judiciário em prejuízo dos demais 

agentes que continuam sujeitos às regras da Agência. 

Cumpre registrar que a fundamentação das decisões judiciais encontra amparo diverso 

e limitado em relação às fundamentações das decisões dos Agentes Reguladoras, conforme 

ensina Tomás Ramón Fernández189: 

A confrontação de razões da Administração com as razões dos Tribunais não se 
desenvolve em um plano de igualdade; isto é, não é simétrica. A Administração é 
livre para eleger, dentro do amplo espaço que em cada caso lhe permite a lei e o 
Direito, as razões (jurídicas, econômicas, sociais, técnicas, ambientais), a curto, 
médio e longo prazo, que servem de suporte a suas decisões. Essas razões não 
podem ser utilizadas pelos Tribunais para justificar as suas, apenas o Direito. 

 

Neste sentido, ante a possibilidade de captura do órgão regulador por decisões do 

Poder Judiciário, faz-se necessária a discussão acerca dos limites a serem observados pelo 

Juiz ao analisar matéria sujeita à competência da Agência Reguladora de forma a minimizar 

os impactos negativos do controle judicial sobre os mercados regulados e a atividade 

regulatória do Estado. 

                                                 
189 FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. De la arbitrariedad de la administración. Madrid: Civitas, 1999. p. 247. 
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Assim, os aspectos técnicos dos atos normativos expedidos pelos órgãos reguladores 

deverão ser vistos com extrema cautela pelo Judiciário, haja vista a especialização técnica das 

Agências Reguladoras na valoração dos fundamentos técnicos que motivam a decisão 

administrativa. 

Conforme conclui Sérgio Guerra: 

Assim, nos parece que o controle judicial dos atos regulatórios deve estar presente 
sempre que houver dúvida acerca da observância do due process of law notadamente 
na apreciação da vinculação da decisão regulatória com os fatos do caso real. 
Entretanto, o magistrado não deve perscrutar a interpretação prospectiva do 
regulador, que deve concentrar a preocupação com os impactos futuros, mediante a 
ponderação dos benefícios e dos ônus advindos da regulação. Os impactos 
sistêmicos do ato regulatório ultrapassam a competência do magistrado. 

 

Em consequência, a atuação do Poder Judiciário deverá ser conservadora em relação 

às Agências Reguladoras, a invalidação de uma decisão do Órgão Regulador somente poderá 

ocorrer quando a mesma não resistir aos testes de razoabilidade, moralidade e eficiência, não 

sendo recomendável adentrar em critérios técnicos, objeto da discricionariedade regulatória, 

esta discricionariedade técnica não pode ser transferida da Agência Reguladora para os peritos 

indicados pelos magistrados. 
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4 CONCLUSÕES 
 

A sucumbência do modelo de Estado Social, modelo este em que o aparato estatal era 

responsável por realizar, diretamente, os Direitos Sociais, se deu ante a impossibilidade de 

atendimento das crescentes demandas da sociedade e o crescimento demasiado da estrutura do 

Estado. 

Esta estrutura estatal, montada com o objetivo de prover as necessidades da 

coletividade, restou ineficiente, lenta, burocrática, exigindo do cidadão comum o custeio das 

despesas públicas por intermédio dos tributos, em montante superior a sua capacidade 

contributiva. 

As transformações econômicas e sociais, a partir do Século XX, passam a exigir do 

Estado uma atuação ágil e eficiente, uma das conseqüências é a transferência, à iniciativa 

privada, dos serviços públicos prestados pelo Estado. 

Porém, as bases do Estado Social não puderam ser abandonadas, a sociedade não 

poderia permanecer à mercê da exploração incontida do capital, principalmente, no que se 

refere aos serviços públicos essenciais. 

Assim, foi delineado um novo modelo de Estado, chamado de “Estado Regulador”, ao 

qual compete as ações de planejamento, fiscalização e regulação da exploração privada dos 

serviços públicos. 

A intervenção do Estado no domínio econômico deixa de ser direta e passa a ser 

indireta, através da Regulação. O Estado se reveste da eficiência da Administração Pública, 

objetivando a universalização dos serviços públicos de qualidade à sociedade, além da 

segurança jurídica para o bom funcionamento dos mercados. 

A consolidação do Estado Regulador, no Brasil, se dá através da criação das Agências 

Reguladoras, inseridas na Administração Pública Indireta, detentoras de características 
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singulares e, simultaneamente, exercendo as funções de fiscalização e fixação de regras aos 

mercados regulados, além de resolução de conflitos de interesses entre os agentes regulados, 

ou entre estes e consumidores. 

Portanto, cabe às Agências Reguladoras harmonizar a convivência dos interesses 

privados dos agentes regulados, os interesses sociais dos consumidores e os interesses 

políticos do Estado. 

Este nobre objetivo das Agências Reguladoras somente poderá ser alcançado à medida 

que os Órgãos Reguladores mantenham a equidistância em relação aos interesses contrapostos 

do mercado regulado, ou seja, a isonomia, a independência e a autonomia da Agência serão 

fundamentais para a imparcialidade da atuação em relação aos diversos interesses existentes. 

Daí o relevante interesse acerca do estudo da aplicabilidade da Teoria da Captura à 

Regulação, por esta teoria, o Órgão Regulador é capturado pelos interesses regulados, 

passando a defender estes interesses em detrimento da coletividade. Restou demonstrado que 

esta captura poderá vir a ser econômica, política ou até mesmo judicial. 

As falhas de mercado, sob o ponto de vista econômico, afastam a existência de um 

modelo de concorrência perfeita, justificando a intervenção do Estado na Economia. 

Vale registrar que a concorrência perfeita, normalmente, não está presente nos 

mercados de prestação de serviços públicos, pois, na maioria das vezes, estes são 

monopolistas ou de pouca concorrência, a informação disponível não é compartilhada por 

todos os agentes e os efeitos da exploração destes serviços são relevantes para terceiros e para 

outros mercados. 

Nestes mercados, a atuação dos poderosos grupos econômicos poderá ensejar 

consequências danosas à coletividade, tais como: preços excessivos, má qualidade dos 

serviços, lucros arbitrários, dentre outras. A atuação do Órgão Regulador visa evitar estes 
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desvios, porém, a captura da Agência Reguladora pelos agentes econômicos poderá 

institucionalizar a exploração da coletividade e o afastamento do Estado da sua meta de 

satisfação dos interesses públicos. 

Conforme analisado, a Regulação tem como objetivo tentar corrigir as falhas de 

mercado, principalmente em setores da econômica monopolizados e de pouca concorrência, 

protegendo os usuários do potencial abuso do poder econômico. 

Por outro lado, a modalidade de Captura Política também ameaça as bases do Estado 

Regulador. A autonomia e a independência da Agência Reguladora, em relação ao Poder 

Político, são características fundamentais para a estruturação de um mercado regulado sólido, 

consistente e eficiente, dotado de segurança jurídica para proporcionar aos agentes 

investimentos a longo prazo. 

Os interesses políticos casuísticos e eleitoreiros entram em confronto com um mercado 

regulado estável, complexo e dinâmico, de forma que a atuação das Agências Reguladoras 

deverá ser técnica e especializada, estando pautada na eficiência, na agilidade e no controle 

gerencial da Administração Pública. 

Além disso, os grupos econômicos politicamente organizados em torno de seus 

interesses também ameaçam as bases da regulação, por intermédio do Parlamento e da 

manipulação de regras regulatórias favoráveis. 

De outro lado, a captura da Agência Reguladora pelo Poder Executivo também 

representa uma possibilidade de influência política-partidária em decisões relevantes para a 

sociedade, sem que tais decisões sejam discutidas e/ou fiscalizadas pelos representantes dos 

cidadãos, os parlamentares, em especial os partidos de oposição, afastando o controle social 

do Governo. 
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Importante a análise da atuação do Poder Judiciário neste contexto Regulatório, 

preservando o Estado Democrático de Direito, através do controle dos atos administrativos 

emitidos pelas Agências Reguladoras. 

No entanto, os limites da atuação judicial deverão ser observados, sob pena de 

supressão da competência regulatória das Agências. 

Não pode esquecer que, quando da insurgência dos agentes regulados contra atos dos 

Órgãos Reguladores, o Poder Judiciário também poderá ser utilizado para consagrar interesses 

econômicos, legitimando o não cumprimento de decisões regulatórias, ocasionando 

desequilíbrios entre as empresas que se socorreram da via judicial e aquelas que se 

submeteram ao Órgão Regulador. 

Da mesma forma, a intervenção das Agências Reguladoras em processos judiciais 

envolvendo consumidores e prestadores de serviços públicos não deverá ser aceita de forma 

indiscriminada pelo Poder Judiciário. 

O deslocamento da causa para o Foro Federal somente deverá ocorrer quando os 

interesses da União estiverem presentes, sob pena de legitimação da defesa do interesse de 

uma das partes pela Agência Reguladora, o que não é concebível. 

Assim, ao longo do estudo, buscou-se demonstrar que a preocupação com o futuro das 

Agências Reguladoras e a efetiva solidificação da regulação estatal depende da postura a ser 

adotada pela sociedade em não permitir desvios da função regulatória em privilégio de poucos 

interesses econômicos ou políticos. A eficiência do modelo de Estado Regulador Brasileiro 

deverá ser perseguida por todos.  

Destacou-se que a adesão brasileira à globalização da economia e a instituição da 

função reguladora do Estado criaram um ambiente propício às ameaças à regulação 

econômica, sobretudo, em relação ao risco da captura das Agências Reguladoras. 
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A sociedade não pode ser esvaziada da sua titularidade como sujeito de direito do 

modelo de Estado Regulador, o interesse público é supremo e indisponível. 

As Agências Reguladoras foram criadas para atuar em atividades de relevante 

interesse e sensibilidade da sociedade, caso elas sejam neutralizadas pelos poderes políticos e 

econômicos, verificar-se-á a completa ineficiência do modelo de Estado Regulador Brasileiro. 

A captura das Agências Reguladoras tem como conseqüência a ineficiência do modelo 

de Estado Regulador, no entanto, a livre atuação do mercado, sem a presença das Agências 

Reguladoras, por si só, não representa o alcance do bem estar social desejado por toda a 

coletividade, através da prestação de serviços públicos de qualidade e por preços justos. 

Portanto, apesar do risco de captura dos órgãos reguladores, a ausência de intervenção 

do Estado na economia também pode ensejar conseqüências danosas à comunidade, dado que 

o objetivo do Capital é a obtenção de lucros e não o alcance do interesse público, ainda mais 

quando se trata de mercados com pouca concorrência e grande número de consumidores. 

Assim, a regulação ineficiente não consegue ser pretexto para que o Estado deixe de intervir 

na economia, ante a existência das falhas de mercado. 

O direcionamento do Estado e de toda a sociedade, sem dúvida, será no sentido de 

tentar minimizar os riscos de captura da Agências Reguladoras, principalmente, ao identificar 

os pontos sensíveis e, com isso, poder formular alternativas que visem afastar a cooptação dos 

órgãos reguladores. 

A forma com que as Agências Reguladoras brasileiras estão sendo conduzidas e 

“capturadas”, seguramente, poderá ensejar uma crise regulatória no país, com conseqüências 

danosas à toda a população, que é destinatária dos serviços públicos. 
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A consolidação do modelo regulatório brasileiro passa, necessariamente, pelo 

fortalecimento da independência e autonomia das Agências Reguladoras, seja diante do poder 

econômico, político ou até mesmo da ingerência judicial. 

A harmonização dos interesses dos consumidores, dos mercados regulados e dos 

Governos é, sem dúvida, o maior desafio que as Agências Reguladoras brasileiras tem que 

enfrentar, mantendo a equidistância dos agentes interessados no processo regulatório. 

Espera-se que as reflexões aqui suscitadas possam contribuir para a discussão e a 

elaboração de propostas mais específicas para a organização do setor público no Brasil. 
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