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“É inevitável reconhecer que a defesa apaixonada de um 

modelo de agências independentes pode carregar, no mínimo, 

uma forte carga de ingenuidade. Protótipos abstratos costumam 

gerar monstrengos no mundo real, cujas complexidades com 

freqüência se encarregam de distorcer, mesmo sem negá-los 

explicitamente, todos os belos princípios de que se partiu. 

Sonhar com autoridades equilibradas, imparciais, tecnicamente 

preparadas, democráticas, comprometidas com os interesses 

gerais, respeitadoras do Direito etc., em nada garante que a 

realidade vá se ajustar aos sonhos. Cada instituição comporta 

um lento e dolorido processo de criação e depuração. 

Como sempre acontece, as lutas pelo poder também vão 

alcançar a regulação, registrando-se, pelos diferentes países, 

constantes flutuações quanto ao nível de influência dos atores 

estatais, sejam membros do Executivo, das múltiplas agências e 

entes da Federação, do Legislativo, do Judiciário... Em uma 

época certa agência age com toda a autonomia, dali a pouco o 

Executivo recobra seu poder de influir, e assim segue a luta. 

Nada disso importa negativa do valor e necessidade da 

regulação – que, de resto, pode ser feita pelo próprio Executivo, 

se assim entender a lei – tampouco fracasso ou sucesso dos entes 

independentes; trata-se, apenas, de nossa já conhecida, a eterna 

luta pelo poder.” (Sundfeld, Carlos Ari. Serviços Públicos e 

Regulação Estatal: Introdução às Agências Reguladoras In Direito 

Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 

2000, p. 25) 



 

 

 

 

 

 

Resumo: A idéia que prevalece nos Estados de base democrática hoje é a de que seu papel 

deve ser reduzido, deixando boa parte das atividades que vinha executando à iniciativa 

privada. Para ajustar-se a esta prevalente constatação, alguns Estados, entre os quais o 

Brasil, tiveram que moldar suas estruturas para adequar-se ao novo ideário. Por esta razão, 

na última década, o Estado Brasileiro desestatizou sua economia e privatizou empresas 

estatais, abrindo espaços, antes monopolizados, ao setor privado, priorizando a competição 

para melhorar a qualidade dos serviços e beneficiar, em última linha, o usuário-

administrado. Paralelamente, foram criadas as agências reguladoras – instituto sem 

precedente em nosso país - com o objetivo de regular segmentos de relevante interesse para 

a sociedade. Nesse contexto, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL foi 

criada para regular a abertura das telecomunicações no país, tendo como principais 

atribuições fiscalizar as novas prestadoras de serviço que assumiram o mercado e traçar 

diretrizes para desenvolver o setor, protegendo e favorecendo concomitantemente os 

usuários de tais serviços. O presente trabalho tem por escopo mostrar as ações traçadas pela 

ANATEL para favorecer direta ou indiretamente o usuário, analisando a eficácia de cada 

uma delas. Neste cenário, procuraremos demonstrar a importância da atuação das agências 

na proteção do usuário de serviços públicos. 

 

Palavras-chave: Agências reguladoras, Agência Nacional de telecomunicações, ANATEL, 

telecomunicações, usuários de serviços públicos, serviços públicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. As reformas estatais e a situação do usuário de serviços públicos 

A Reforma do Estado Brasileiro proporcionou a revisão dos papéis do Estado  e a 

crença de que a desestatização e a privatização apontariam o melhor caminho para  a 

implementação do Estado Subsidiário, de caráter regulador, afastando, assim, o modelo 

anterior de Estado do Bem-Estar, de perfil executor.  

Por decorrência direta dessas idéias, o Estado privatizou inúmeros setores que 

tradicionalmente monopolizava, propondo-se a apenas regular as atividades que antes 

executava diretamente. Particularmente, por efeito desse intenso processo de privatização 

de empresas públicas, instalado no Brasil nos últimos anos, abriu-se  ao setor privado a 

possibilidade de atuar em áreas antes exclusivamente exploradas pelo Estado, tais como 

petróleo, energia, telecomunicações e saneamento.   

O resultado imediato disso foi o surgimento de inúmeras concessionárias, 

permissionárias e autorizatárias de serviços públicos, que passaram a prestar serviços 

essenciais à população sob o controle, ao menos teórico, da esfera pública. 

As agências reguladoras, portanto, foram criadas com esse intuito: o de regular os 

serviços públicos que passaram a ser oferecidos por prestadoras de natureza privada, 

preservando não só os interesses econômicos das mesmas, mas principalmente os direitos 

dos usuários dos serviços por elas prestados. 

A explosão do número de concessionárias, permissionárias e autorizatárias de 

serviços públicos, entretanto, unindo-se à inexperiência das agências reguladoras 

brasileiras, embrionárias em nosso sistema, vem, infelizmente, comprometendo a qualidade 

dos serviços ofertados e o controle realizado sobre os mesmos. 

Inobstante as queixas em relação à má qualidade dos aludidos serviços e à falta de 

regulação e tutela de direitos tenham sido uma constante, especialmente no setor das 

telecomunicações, é preciso fazer uma avaliação equilibrada da situação, levando-se em 

conta que o aumento das reclamações pode, em parte, estar associado ao proporcional 

aumento na prestação dos serviços. 



 

Essa avaliação será feita sobre o setor das telecomunicações, no qual 

concentraremos nossa atenção, considerando o cumprimento (ou não) das ações traçadas 

pela própria Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL1, quais sejam, 

universalidade e qualidade dos serviços, concorrência nos serviços, preço das tarifas, 

fiscalização e penalização das prestadoras, participação e informação do usuário. 

O nosso estudo pretende, portanto, passar por estas questões, fazendo um apanhado 

detalhado da realidade e dos problemas enfrentados pelo usuário de telecomunicações, 

especialmente quanto à precária proteção destes pelas prestadoras dos serviços e quanto ao 

insuficiente apoio concedido pela ANATEL. Não deixaremos, entretanto, de apontar a 

evolução do setor e a importância da ANATEL neste processo, mostrando que o segmento 

tem progredido, mas que muito ainda há que ser feito pelo usuário. 

O tema importa pela tentativa de mostrar o quanto uma agência reguladora pode 

fazer pelo usuário dos serviços que fiscaliza; importa pela sua atualidade e pela necessidade 

do debate como caminho para encontrar soluções que, em última síntese, beneficiem toda 

população brasileira, usuária de serviços públicos essenciais. 

1.2. A deficitária proteção do usuário como foco das críticas às reformas 

A escolha do tema está fundada no interesse por estudos que envolvam a reforma do 

Estado Brasileiro e os problemas que vem enfrentando. Ademais,  justifica-se diante da 

inafastável necessidade de se discutir as novas formas de prestação dos serviços públicos e, 

consequentemente, os impasses que atualmente permeiam a referida relação “regulador-

prestador-usuário” de serviços públicos. 

A dificuldade em se proteger o usuário de serviço público tem sido, aliás, a grande 

crítica que se faz à Reforma do Estado, argumentando-se que a mesma não tem atendido a 

sua proposta de prestar um serviço de qualidade, rápido e eficiente ao cidadão, nos moldes 

da administração gerencial que se quer instalar. 

Essa conjuntura, portanto, nos levou a questionar a política reformista do governo; a 

pensar que talvez o modelo de reforma administrativa importado de outros países não se 

                                                           
1 Como, ao longo do trabalho, faremos frequentes referências à Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL,passaremos a nos referir a mesma, a partir de agora, simplesmente como ANATEL, de modo a 
simplificar e enxugar a redação. 



 

adequasse ao caso brasileiro; a ponderar, enfim, que o processo de desestatização em nosso 

país – acostumado a uma forte presença estatal – deveria ter ocorrido de forma mais lenta, 

de modo a tornar a reforma mais sólida e a permitir que a sociedade brasileira a assimilasse 

melhor. 

Não só isso. Passamos a questionar também os rumos da globalização, o princípio 

da eficiência na administração pública e os contornos da regulação no Estado Moderno. 

Isso porque a intenção da regulação era e é compatibilizar satisfação do consumidor 

com eficiência econômica, sendo objetivo seu fazer com que a transferência de funções de 

utilidade pública do setor público para o privado seja interessante tanto para as prestadoras, 

quanto para os usuários de serviços públicos. 

No entanto, esse papel das agências reguladoras terá ainda que ser muito lapidado 

até que chegue a resultados satisfatórios para todas as partes envolvidas, em especial para o 

usuário do serviço, parte mais fraca da relação. Inobstante o propósito da regulação seja 

proteger o consumidor contra a ineficiência, os altos preços e o excesso de lucros – o que, a 

princípio, só teria solução através da competição, prevenindo os malefícios dos monopólios 

– não se chegou, ainda, a implantar um sistema adequado e eficiente de proteção aos 

usuários de serviços públicos, como teremos a oportunidade de constatar ao final do 

trabalho. 

Toda essa discussão quanto à temática em tela ainda é incipiente no direito 

brasileiro, sendo precária até mesmo nos meios acadêmicos e nos centros de pós-graduação 

do país; mais uma razão que enaltece o debate sobre o assunto. 

1.3. O caso das telecomunicações e o papel da ANATEL 

O presente estudo não pretende abordar todas as formas de proteção dos usuários de 

serviços públicos, mas, afunilando a temática, restringir a pesquisa às formas de proteção 

do usuário por uma das agências reguladoras: a ANATEL. Noutras palavras, objetiva-se 

delimitar e apresentar de forma sistemática os mecanismos utilizados pela ANATEL para 

proteger direta ou indiretamente o usuários de serviços de telecomunicações. 

Com efeito, muito embora saibamos que existem no ordenamento jurídico brasileiro 

outras formas de se proteger aquele que usa o serviço público, ainda que de forma esparsa e 

dispersa, não nos deteremos nesta análise. Com efeito, trataremos da proteção do usuário de 



 

serviço público pelo Código do Consumidor e pela legislação do Direito Administrativo 

apenas tangencialmente. 

Porém, o foco do nosso estudo será identificar de que modo a ANATEL se propõe a 

proteger o usuário dos serviços que fiscaliza e se os mecanismos identificados como tais 

vem atingindo o resultado pretendido. 

Escolheu-se a ANATEL por ter sido uma das primeiras agências a ser criada, tendo 

tido mais tempo para se estruturar em comparação com aquelas mais recentemente 

inauguradas. Outrossim, porque é conhecida por contar com uma legislação bem 

formalizada e por ser mais organizada em suas ações.  

Resolvemos tratar de uma só agência e não de todas, para detalhar melhor o 

problema do usuário. Pensamos que o debate genérico sobre todas as agências reguladoras 

poderia redundar na superficialidade do tratamento da questão. 

Assim, é com essas considerações que passamos a indicar como a pesquisa foi 

conduzida. 

1.4. A pesquisa e a estruturação do trabalho 

O método de pesquisa empregado foi, basicamente, o bibliográfico, elegendo-se 

como fontes livros, artigos, reportagens de imprensa e repertórios de jurisprudência, que 

tratassem das reformas do Estado Brasileiro e de sua motivação; das agências reguladoras 

de uma forma geral; do direito das telecomunicações; da estrutura da ANATEL; dos 

direitos dos usuários; dos direitos do usuário no setor das telecomunicações e das ações da 

ANATEL que de forma direta ou indireta pudessem beneficiar o usuário.  

Sites de pesquisa jurídica na internet também foram consultados, especificamente o 

jus navigandi, o a priori e o teia jurídica, nos quais se buscou prioritariamente artigos 

sobre a ANATEL, as telecomunicações e o direito dos usuários deste setor. Poucos artigos, 

entretanto, foram encontrados com esta conotação. 

Buscou-se também informação na Revista de Direito Administrativo, na Revista de 

Informação Legislativa, na Interesse Público e no Boletim de Direito Administrativo, 

revistas estas especializadas em Direito Público, com enfoque no Direito Administrativo, 

cujo ramo engloba o estudo das agências reguladoras e dos serviços públicos. Inúmeros 

artigos foram colhidos das mesmas, merecendo registro o fato de que a grande maioria 



 

deles tratava do direito regulatório e dos entes reguladores; poucos abordando a situação 

específica da ANATEL e dos usuários do setor de telecomunicações. 

Por essa escassez de fontes bibliográficas específicas sobre o assunto escolhido, os 

artigos de jornais e as entrevistas realizadas foram particularmente importantes às 

conclusões a que chegamos. 

A legislação também foi uma fonte permanente de consulta. As principais fontes 

legislativas consultadas foram o Código do Consumidor, a Lei nº 8.987/95 (lei básica das 

concessões de serviços públicos) e a Lei Geral de Telecomunicações. Não apenas esta Lei 

Geral das Telecomunicações, mas toda a legislação básica do setor foi manuseada. 

No que tange aos livros, procurou-se consultar não só os compêndios mais 

aclamados, mas principalmente obras que se debruçassem sobre a temática em tela da 

forma mais pormenorizada possível. A doutrina estrangeira teve sua relevância por já vir 

tratando das agências reguladoras e da proteção do usuário há mais tempo. No entanto, 

reconhecemos que o acesso à mesma foi difícil. 

Quanto à ordem de exposição dos assuntos, entendemos que inicialmente seria 

necessário contextualizar o surgimento das agências reguladoras no país, de modo a 

compreender sua motivação e estruturação. Dentro da lógica, pareceu-nos, em seguida, ser 

necessário tratar das características e da natureza das agências reguladoras, além das 

críticas tecidas pela doutrina.  

Após termos tratado do gênero – agências reguladoras – passamos a tratar da 

espécie escolhida para análise: a ANATEL. Primeiro falamos do desenvolvimento do 

direito das telecomunicações, para, somente depois, tratarmos do funcionamento da 

ANATEL, seus órgãos e atribuições. 

Para costurar o tema, tornou-se imperioso tratar, após a apresentação da ANATEL, 

nos dois capítulos seguintes, dos serviços de telecomunicações e suas prestadoras e dos 

usuários destes serviços. O último capítulo foi dedicado às ações da ANATEL que direta ou 

indiretamente afetem os usuários dos serviços de telecomunicações, ficando evidente a 

importância da Agência na proteção destes usuários.  

Utilizaremos o negrito para chamar atenção para os capítulos e itens da dissertação  

e o itálico para palavras estrangeiras, trechos transcritos em outra língua, títulos de obras  e 

nomes de revistas que venham a ser referidas ao longo da redação. As aspas, por sua vez, 



 

serão empregadas no início e ao final das transcrições de trechos da obra de outros autores, 

para destacar artigos de revistas ou capítulos de livros, e no emprego de palavras e 

expressões figuradas. 

O sistema de referência às fontes utilizadas será o completo, de modo a propiciar 

maior comodidade ao leitor, o qual poderá conferir as referências bibliográficas ao pé da 

página.  
 



 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

Antes de ingressarmos propriamente na análise da estrutura das agências 

reguladoras para, em seguida, verificarmos o que elas fazem e poderiam fazer em benefício 

dos usuários de serviços públicos, é imprescindível que investiguemos o contexto em que 

surgiram. 

A preocupação do presente capítulo é, portanto, verificar a razão de criação das 

agências reguladoras no Brasil, ou seja, a motivação político-econômica para o seu 

nascedouro. 

Para tanto, analisaremos os motivos intra-estatais que impulsionaram as mudanças 

no Estado Brasileiro, bem como as razões supra-estatais, de repercussão mundial, que 

também influenciaram as alterações recentemente implementadas em nosso ordenamento. 

Essa avaliação nos permitirá compreender o modelo das agências reguladoras instalado no 

país. 

2.1. Globalização e crise de Estado 

A revolução das comunicações e da tecnologia tornou o mundo, de certa forma, 

menor, aproximando os países e permitindo maior troca de informações e experiências de 

toda ordem. A redução das distâncias geográficas, em razão desses avanços tecnológicos e 

do primado da informação célere, foi sofrendo uma profunda intensificação, assumindo 

ares de marcha eminentemente econômica.2 A esse fenômeno de expansão de interesses das 

sociedades humanas tem-se denominado “globalização”, cujo efeito de maior marca é a 

influência de um país ou grupo de países sobre outro. 

A globalização não é um fenômeno novo na história, tendo assumido, ao longo do 

tempo, diferentes conotações. “A globalização já foi cultural, pelo poder do exemplo, como 

se deu no mundo helênico; foi política, pelo poder da espada, como no mundo romano; foi 

                                                           
2 Fernandes, Luciana Medeiros. “O Estado administrador e a integração econômica”. In Direito 

Constitucional, Administrativo, Tributário e Filosofia do Direito (Coleção Bureau Jurídico v. II). Brasília: 
ESAF, 2000, p. 54-55. 



 

econômica, pelo poder das riquezas, como no mundo ibérico dos descobrimentos e 

religiosa, pelo poder da fé, como no mundo cristão.”3 

O movimento globalizador dos nossos dias, entretanto, não só é mais amplo como 

mais profundo, posto que fruto da “Era do Conhecimento”, através da qual indivíduos, 

grupos, sociedades e Estados interagem de forma cada vez mais próxima em virtude do 

apurado desenvolvimento científico e tecnológico. 

Gómez encara a globalização da economia capitalista como “a resultante de 

mutações aceleradas e profundas operadas nas últimas décadas em diversos âmbitos: 

tecnológico (microeletrônica, processamento de informações e telecomunicação por 

satélite, que permitem o incremento do volume e da velocidade das informações e reduzem 

os custos de comunicação e de transporte); político (decisões governamentais de ajuste 

estrutural baseado na liberalização e desregulamentação dos mercados de bens, serviços e 

fatores de produção, diretrizes e pressões de agências internacionais e instâncias informais 

de geogovernança global); geopolítico (fim do comunismo); microeconômico (estratégias 

de investimento, produção e comercialização em escala mundial de firmas industriais e 

financeiras submetidas à competição acirrada e livre de entraves); macroeconômica 

(crescimento de novos países industrializados); e ideológico (hegemonia neoliberal)”.4 

Podemos afirmar, portanto, que o processo da globalização atual rompe com as 

estruturas jurídicas e políticas legadas pelo Estado liberal, no século XIX, e pelo Estado 

social, no século XX. As rupturas mais importantes, segundo Faria, são: 

“1 – mundialização da economia, mediante a internacionalização dos mercados de 

insumo, consumo e financeiro, rompendo com as fronteiras geográficas clássicas e 

limitando crescentemente a execução das políticas cambial, monetária e tributária dos 

Estados nacionais; 

2 – desconcentração do aparelho estatal, mediante a descentralização de suas 

obrigações, a desformalização de suas responsabilidades, a privatização de empresas 

públicas e a “deslegalização” da legislação social; 

3 – internacionalização do Estado, mediante o advento dos processos de integração 

formalizados pelos blocos regionais e pelos tratados de livre comércio e a subseqüente 

                                                           
3 Moreira Neto, Diogo de Figueiredo. “Globalização, regionalização, reforma do Estado e da Constituição”. In 

Revista de Direito Administrativo nº 211. Rio de Janeiro: Renovar, jan/mar, 1998,  p. 1. 
4 Gómez, José María. Política e Democracia em tempos de Globalização. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 28. 



 

revogação dos protecionismos tarifários, das reservas de mercado e dos mecanismos de 

incentivos e subsídios fiscais; 

4 – desterritorialização e reorganização do espaço da produção, mediante a 

substituição das plantas industriais rígidas surgidas no começo do século  XX, de caráter 

“fordista”, pelas plantas industriais “flexíveis”, de natureza “toyotista”, substituição essa 

acompanhada pela desregulamentação da legislação trabalhista e pela subsequente 

“flexibilização” das relações contratuais; 

5 – fragmentação das atividades produtivas nos diferentes territórios e continentes, o 

que permite aos conglomerados multinacionais praticar o comércio inter-empresa, acatando 

seletivamente as distintas legislações nacionais e concentrando seus investimentos nos 

países onde elas lhes são mais favoráveis; 

6 – expansão de um direito paralelo ao dos Estados, de natureza mercatória (“lex 

mercatoria”), como decorrência da proliferação dos foros de negociação descentralizados 

estabelecidos pelos grandes grupos empresariais.”5 

Tais rupturas tem provocado a interdependência dos Estados e influído na definição 

das políticas públicas internas destes.  

Reflexo desse jogo de influência de um Estado sobre outro é o infindável número de 

reformas estatais que se vêm operando por diversos países do mundo. Incontáveis Estados 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento vêm, sob o pálio da globalização, desestatizando 

suas economias e promovendo profundas reformas tributárias e administrativas. 

É por esta razão que Estefanía, analisando o termo sob uma ótica eminentemente 

econômica, ensina que “en esencia, la globalización económica es aquel proceso por el 

cual las economías nacionales se integran progresivamente en el marco dela economia 

internacional, de modo que su evolución dependerá cada vez más de los mercados 

internacionales y menos de las políticas económicas gubernamentales”.6 

                                                           
5 Faria, José Eduardo (coord.). Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: 

Malheiros, p.10-11. V. também Dantas, Ivo. Direito constitucional econômico: globalização & 
constitucionalismo. Curitiba: Juruá, 1999. 

6 Estefanía, Joaquim. La Nueva Economia. La Globalización. Editorial Debate S/A , 1996, p. 14. 



 

Essa verdadeira crise que vive hoje o Estado pode ser melhor entendida se 

retroagirmos no tempo e acompanharmos o desenrolar da história, especialmente do 

presente século.7 

Muito embora a Revolução Francesa tenha consagrado o Estado-Nação, fundado no 

liberalismo político, cresceu no século XIX o avanço do Estado em atividades antes 

reservadas aos particulares, especialmente no setor industrial e de prestação de serviços, 

surgindo daí uma burocracia estatal, cujo apetite crescente resultou na criação, já no século 

XX, das chamadas empresas estatais. 

A Revolução Russa de 1917 e o surgimento do Estado socialista intervencionista 

ampliaram, até as últimas conseqüências, esse processo de estatatização, seduzindo, em 

grande medida, os países ocidentais. 

Amaral Filho lembra que a ação do Estado na economia, sobretudo após a 2º Guerra 

Mundial, passou a ser considerada por economistas e estadistas do Ocidente, como o único 

caminho possível à eliminação das imensas desigualdades provocadas por longos anos de 

práticas liberais. O sucesso da social-democracia escandinava e alemã e o do trabalhismo 

inglês, diz ele, obrigaram setores liberais e conservadores da Europa e dos EUA a admitir a 

criação de mecanismos de proteção aos mais fracos, através da tutela do Estado. 8  

Todavia, esse Estado onipresente começou a dar mostras de esgotamento nos fins da 

década de 70. Foi a primeira ministra Britânica Margaret Thatcher, eleita em 1979, 

buscando reativar a combalida economia inglesa, quem primeiro denunciou de forma 

concreta o problema da exorbitante presença do Estado dentro dos sistemas produtivos dos 

principais países capitalistas, tendo passado a utilizar o termo “privatização” (do inglês 

privatization) para denominar a política de transferência sistemática de ativos públicos para 

mãos particulares. 

                                                           
7 Inúmeros autores fazem essa retrospectiva histórica para fundamentar a crise atual do Estado, passando por 

temas como globalização, desestatização e privatização. Sobre o assunto, v. Pereira, Cláudia Fernanda de 
Oliveira. Reforma administrativa:o Estado, o serviço público e o servidor. 2ª ed. Brasília: Brasília Jurídica, 
1998. Souto, Marcos Juruena Villela. Desestatização, privatização, concessões e terceirizações. 3ª ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2000. Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: 
concessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. Faria, José 
Eduardo (org.). Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros, 1998. 
Biondi, Aloysio. O Brasil privatizado: um balanço do desmonte do Estado. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2000. Fundação do Desenvolvimento Administrativo. Instituto de Economia do Setor Público. 
Gestão estatal no Brasil: limites do liberalismo. São Paulo: FUNDAP, 1995. 

8 Amaral Filho, Marcos Jordão Teixeira do. Privatização no Estado contemporâneo. São Paulo: Ícone, 1996, 
p. 13-14. 



 

A partir de então, a privatização tornou-se a regra nas chamadas “modernas” 

políticas públicas, conquistando em diferentes graus, tanto países socialistas, a exemplo da 

China e da ex-União Soviética, quanto países que sempre seguiram uma linha política 

capitalista, como os Estados Unidos da América. 

A política de Estado intervencionista parecia ter chegado ao seu ocaso, haja vista 

que as noções clássicas de desenvolvimento econômico, conduzidas essencialmente pelo 

Estado, sustentado por crônicos déficits orçamentários e fiscais, foram condenadas. 

Desenhava-se, assim, nítido esgotamento das políticas intervencionistas, passando 

inúmeros Estados a promover acentuada redução de suas tarefas. 

Com efeito, as políticas públicas passaram a adotar como pilares as seguintes 

tendências internacionais: “enxugamento” da máquina estatal, demitindo-se funcionários 

públicos ou colocando-os em disponibilidade; prizatização de estatais e do serviço público 

em geral; busca de integração aos mercados internacionais, com relativa liberação do 

câmbio e das importações.9 

Nesta última década, a clara tendência à criação de blocos econômicos 

plurinacionais desmontou os cânones do Estado nacional clássico, passando-se a falar em 

crise do Estado Nacional por se considerar que os mecanismos econômicos, sociais e 

jurídicos de regulação, postos em pé há um século para aquele tipo de Estado, já não mais 

funcionam.10  

O Estado Nacional11 já não é capaz de impor soluções a inúmeros problemas sociais 

e econômicos atuais. Já não é capaz, por exemplo, de garantir a segurança dos cidadãos e a 

                                                           
9 Amaral Filho, Marcos Jordão Teixeira do. Privatização no Estado contemporâneo. São Paulo: Ícone, 1996, 

p. 21-22. 
10 Tradicionalmente admite-se que o Estado Moderno tomou duas formas principais: o Estado Liberal e o 

Estado Social. O primeiro emergiu com as revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX; o segundo 
começou a construir-se desde o final do século XIX até aproximadamente os anos 1970. Anos desde os 
quais se considera esse último em crise. O Estado Moderno de tipo liberal tem acompanhado e tem 
favorecido o desenvolvimento da economia capitalista. O liberalismo que lhe inspira está baseado sobre o 
princípio da limitação da intervenção estatal, da liberdade do indivíduo e da crença na superioridade da 
regulação espontânea da sociedade. O Estado aqui fica proibido de intervir nos campos econômico e social 
que são de caráter puramente privado. Já o Estado Social ou Estado Providência desenvolveu-se com a 
Revolução Industrial e em decorrência dos exageros do liberalismo. Tornou-se necessário para favorecer, no 
quadro nacional, o crescimento econômico e a proteção social dos indivíduos. Roth, André-Noël. “O direito 
em crise: fim do Estado moderno?” Toba,Margaret Cristina; Romero, Mácia Maria Lopes (trad.). In Faria, 
José Eduardo (org.) Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros, p. 
16-17. 

11 Quando usamos o termo “Estado Nacional”, estamos apenas querendo enfatizar a distinção entre a 
concepção clássica de Estado – pessoa de direito público, soberana e autônoma, com governo próprio em 



 

integridade territorial. Com o fim da guerra fria, passamos de um modelo de segurança 

mundial bipolar, a um modelo multipolar muito mais complexo e instável, que necessita de 

freqüentes definições de alianças.  

Ademais, a participação dos Estados em um grande número de organizações 

internacionais, a exemplo da Organização das Nações Unidas - ONU e da Organização 

Mundial do Comércio - OMC, influi também sobre os processos políticos internos. Por 

outro lado, a necessidade da gestão global de muitos problemas (meio-ambiente, oceanos, 

pesca, entre outros) obriga esses mesmos Estados a coordenar suas políticas. 

Tudo isso tem por conseqüência certa dose de perda da soberania e da autonomia 

dos Estados Nacionais na formulação de políticas internas. Diminuído seu poder de coação, 

o Estado atual tem que compartilhá-lo com outras forças que transcendem o nível 

nacional.12 

 “A falência do hiper-estado resultante dos seus dois modelos contemporâneos, o do 

bem-estar social e o socialista, dominantes durante quase todo século vinte, fez ressurgir a 

consciência de que certos problemas não podem ser resolvidos por um Poder Central, por 

mais gigantesco e poderoso que seja, e até por isso mesmo. A advertência de Daniel Bell, 

de que o Estado se tornou grande demais para os pequenos problemas e pequeno demais 

para os grandes problemas, tem redirecionado a atenção tanto para as potencialidades das 

unidades metanacionais, quanto das unidades infraestatais.”13 

Inegável, portanto, que diante desse quadro o Estado perca força, passando a ser 

mais facilmente controlado pelas elites interna e internacional. As leis e as políticas 

públicas passam a atender, passam a se curvar aos interesses desses grupos.  

É por isso mesmo que cresce em importância a formação de blocos regionais, quer 

sejam blocos entre países, quer sejam organizações dentro de países. A nível internacional 

esses blocos procuram enfrentar a força das superpotências e dar equilíbrio às relações 

                                                                                                                                                                                 
território específico, destinado a determinado povo - e quaisquer forças supranacionais. Paulo Bonavides 
considera que o melhor conceito de Estado, o mais completo, é o de Jellinek: “Estado é a corporação de um 
povo, assentada em um determinado território e dotada de um poder originário de mando”. Bonavides, 
Paulo. Ciência política. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.67. 

12 Roth, André-Noel. “O direito em crise: fim do Estado moderno?” Toba, Margaret Cristina; Romero, Márcia 
Maria Lopes (trad.). In Faria, José Eduardo (coord.) Direito e globalização econômica: implicações e 
perspectivas. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 15-27. 

13 Moreira Neto, Diogo de Figueiredo. “Globalização, regionalização, reforma do Estado e da Constituição” 
In Revista de Direito Administrativo nº 211. Rio de Janeiro: Renovar, out/dez, 1998, p.2. 



 

comerciais. Já no contexto intra-estatal o regionalismo apresenta-se como reação ao 

megaestado e suas deficiências.14 

Em decorrência de todos esses efeitos que se pode extrair do processo de 

globalização, principalmente pela sua repercussão na estrutura do Estado Nacional e na 

organização de sua atividade econômica, é que se tem verificado, mundo afora, tantas 

reformas estatais, sempre com a finalidade de moldar o Estado às novas realidades e 

demandas mundiais. Tais reformas trazem consigo mecanismos que visam a dar maior 

legitimidade ao Estado, procurando contornar a crise que lhe cerca. 

Para promover estas mudanças, a função e o poder do Estado, sua forma de relação 

com a sociedade e intervenção na mesma tem-se alterado fundamentalmente nas últimas 

décadas. 

Analisemos, agora, de forma resumida, as bases da reforma realizada no Estado 

Brasileiro, impulsionada, dentre outros motivos, pelo descrito processo globalizador. 

2.2. Reforma do Estado Brasileiro e processo de desestatização 

Podemos afirmar que a evolução do papel do Estado em nosso país pode ser 

dividida em três períodos distintos. No primeiro, que se estende até os anos 30 do século 

XX, o Estado se caracterizava como do tipo liberal clássico, com reduzida participação na 

economia. No segundo período, que se inicia com a Revolução de 1930 e vai até meados 

dos anos 70, surge o Estado interventor. No terceiro, em que nos encontramos, acontece a 

reforma do Estado, que, segundo Nóbrega, inclui a abertura da economia, a transparência 

nas finanças públicas, a privatização de empresas estatais e o fortalecimento dos órgãos de 

defesa da concorrência, do consumidor e do meio ambiente.15 

A partir da década de 30, com a instalação e o desenvolvimento do Estado 

interventor, o Brasil experimentou profundas transformações e desenvolvimento econômico 

sem precedentes. Passamos de uma economia agrária para a posição de uma das dez 

maiores economias do mundo. O Estado ampliou, assumiu e fundou empresas estatais para 

atuar nos campos financeiro, industrial, de mineração e de serviços. Ao findar a década de 
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In Revista de Direito Administrativo nº 211. Rio de Janeiro: Renovar, jan/mar, 1998, p. 2-3. 
15 Nóbrega, Mailson da. O Brasil em transformação. São Paulo: Gente, 2000, p. 73. 



 

70, o governo controlava gigantes como o Banco do Brasil, a Petróleo do Brasil S/A - 

PETROBRÁS, a Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS, a Rede Ferroviária 

Federal – RFFSA e a Companhia Vale do Rio Doce. 

No campo regulatório, a malha de intervenção era ainda mais ampla. O Estado 

controlava preços, protegia a indústria nacional da competição externa, decidia sobre cada 

importação de bens e serviços, dizia onde o mercado financeiro deveria aplicar os seus 

recursos, e assim por diante. O Estado também tomava as decisões relevantes para o 

mercado do açúcar e do álcool, então em ascensão e desenvolvimento, possuindo ampla 

participação nesses setores. Só para se ter uma idéia, o governo possuía terminais 

açucareiros nos portos e detinha o monopólio da exportação do açúcar. No café, financiava 

as safras e regulava o mercado exterior. No trigo, comprava a produção total, exercia o 

monopólio da importação e cuidava da distribuição do produto aos moinhos no país. 

Tamanha era a penetração do Estado na economia da época que Nóbrega ressalta 

custar a crer que tudo isso tivesse dado certo por muito tempo. O fato, afirma ele, é que no 

final dos anos 70 surgiram os primeiros sinais de esgotamento do modelo.16 A crise fiscal 

veio em primeiro plano para se agravar com a crise da dívida externa dos anos 80. O 

problema inflacionário dos anos 80 e princípio dos anos 90 foi uma mera consequência. 

“Na década de 80, já eram claros os sinais de que o modelo de desenvolvimento 

centrado no Estado e no protecionismo, o chamado nacional-desenvolvimentismo, havia 

chegado ao final. Restavam seus efeitos negativos, o principal deles a crescente ineficiência 

das empresas e a inflação desembestada. O Estado passava de promotor do 

desenvolvimento a seu principal obstáculo. De investidor e gerador de poupança virou um 

dreno de recursos produtivos.”17 

Ainda na década de 80 foram dados os primeiros passos para reformar o Estado 

brasileiro, uma vez que em 1981 foi criado o primeiro programa de privatização e 

estabelecidos os controles iniciais sobre as atividades das empresas estatais, em que pese a 

infinidade de protestos em relação ao avanço do aludido processo. 

Inobstante a opinião dos neoliberais de que a Constituição de 1988 preservou o 

intervencionismo estatal –  ao estabelecer o monopólio do petróleo e das comunicações, e 
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ao restringir os investimentos estrangeiros, dentre outras críticas - o fato é que o processo 

de reforma continuou. Em 1990, a abertura da economia se acelerou. Iniciou-se amplo 

processo de desregulamentação, incluindo o fim do monopólio do governo na 

comercialização de açúcar, café e trigo. Iniciou-se a era da privatização das grandes 

empresas estatais do setor industrial com a venda da Companhia Siderúrgica de Minas 

Gerais. 

Como referido anteriormente, muitos protestaram em relação ao avanço desse 

processo. O Governo Collor até hoje sofre duras críticas por ter buscado implementar uma 

agenda de política econômica e reformas afinadas com os princípios do receituário 

neoliberal, sem ter levado em conta a grande diversificação e heterogeneidade dos 

interesses na sociedade brasileira. A dimensão continental da economia brasileira associada 

ao projeto de abertura que se limitava a fomentar a competição, sem criar condições 

efetivas ao reforço da competitividade, ameaçou e efetivamente fez ruir diversos segmentos 

de nossa economia. A debilidade de grupos econômicos brasileiros antes atuantes 

magnificaram os efeitos destrutivos de uma reestruturação produtiva e patrimonial guiada 

exclusivamente  pela liberalização.18 

A chegada do Plano Real em 1994 e a estabilidade que ele proporcionou, aumentou 

o apoio às reformas, inclusive as da Constituição. Em 1995 vimos o fim do monopólio do 

petróleo e das comunicações, bem como o término das restrições ao capital estrangeiro.19 

O processo de privatização das empresas estatais industriais e de mineração foi 

concluído, iniciando-se a privatização dos setores energético e de telecomunicações. Em 

1998, foram aprovadas duas importantes Emendas Constitucionais que introduziram as 

reformas administrativa e previdenciária. Além disso, estão em tramitação no Congresso 

Nacional as reformas Tributária e Judiciária. 

O desencadeamento do processo de reforma do Estado Brasileiro foi influenciado 

por um conjunto de fatores que poderíamos agrupar como supra-estatais e intra-estatais. 

Externamente, ou seja, sob o aspecto supra-estatal, não há dúvida de que a globalização foi 

o fator de maior relevância para a concretização da Reforma. 
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Além da globalização, já delineada nas linhas iniciais de nosso trabalho, indica-se 

também que, sob o aspecto supra-estatal, a influência exercida pelas instituições financeiras 

internacionais foi determinante para concretização da Reforma em tela.  Interessadas na 

adoção de um modelo Estatal mais frouxo, menos controlador, tais organismos 

internacionais esforçaram-se ao máximo para difundir no país as idéias neoliberais.  

Internamente, a suscitar a reforma do nosso Estado, tínhamos o problema de uma 

Constituição Federal, para muitos, obsoleta em diversos aspectos, além de um exacerbado 

endividamento público proveniente, principalmente, do alto custo com o pagamento dos 

servidores públicos. 

Para diversos juristas, a exemplo de Moreira Neto20, a questão constitucional era e 

ainda é séria. Ultrapassada em muitos aspectos, a Constituição de 1988 não teria sido 

aparelhada para enfrentar os problemas do fim do século, tais como a concorrência de 

mercados e a globalização. Mal fora promulgada a Constituição Cidadã e logo a realidade 

política, econômica e social começou a revelar, de forma avassaladora, sua inadequação 

para organizar eficientemente os Poderes do Estado e sua relação com a sociedade 

brasileira, tanto para enfrentar os antigos problemas pendentes, quanto para fazer face aos 

novos problemas emergentes deste fim de século trazidos pela revolução das comunicações. 

Inobstante os 245 artigos que a compõem, a Carta de l988 mostrava-se ineficiente 

frustando as expectativas dos indivíduos. Basta ser dito que, ao todo, já conta com trinta e 

duas emendas. Tudo indica que o legislador constitucional, ao regrar tudo nos mínimos 

detalhes, queria assegurar a imutabilidade de suas opções governativas. 

Prado assevera que naquele fim da década dos oitenta, em momento em que outros 

países abandonavam aparelhos estatais hipertrofiados, centralizadores, burocratizados e 

ineficientes e, sobretudo, insuportavelmente dispendiosos, o Brasil enveredava, guiado 

pelos constituintes de 1988, pela contramão da história, “levado por uma Carta Política 

ditada pelo utopismo bem intencionado mas delirante; pela demagogia, dos que queriam 

ostentar uma imagem ‘populista’ e ‘progressista’; pelo corporativismo, dos grupos que 

logravam melhor se organizar e manipular recursos; pelo socialismo, dos que criam 

piamente ser possível fazer justiça social sem liberdade econômica; pelo estatismo, dos que 
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ainda acreditavam que a sociedade não poderia prescindir de tutela; pelo paternalismo, dos 

que esperavam que o governo tudo lhes desse sem necessidade de competir; pelo 

assistencialismo, dos que imaginavam que a palavra escrita converte-se automaticamente 

em benefícios; pelo fiscalismo, dos que se despreocupavam das consequências 

desmotivadoras e recessivas das sobrecargas tributárias e, por fim, da xenofobia, dos que 

viam o País como alvo de um imenso complô internacional concebido para entravar um 

romântico projeto de progresso autonômico.”21 

“Como previsível resultado desse anacronismo, o ‘estatismo paternalista, 

patrimonialista, assistencialista e corporativista’ continuou a prevalecer sobre a 

racionalidade na execução das políticas públicas, tentando fazer sobreviver o velho e falido 

‘Welfare State’ durante todos esses difíceis anos da Constituição Cidadã”, é o que registra 

Moreira Neto.22 

O Estado do Bem-Estar, cultivado pela Constituição de 1988, tinha como 

característica estar presente nos mais variados campos sociais: previdência, ensino, 

pesquisa, assistência social, tendo iniciado com a Carta Constitucional de 1934 e chegado à 

exaustão na Carta Constitucional de 1988, principalmente por “não ter conseguido expandir 

essa idéia de bem estar para a maioria da população brasileira”23, já que inseriu-se no texto 

constitucional mais direitos do que se pôde e se poderia alcançar, verificando-se que tais 

previsões implicaram mais em frustrações que propriamente em conquistas.  

Ademais, o endividamento excessivo dos Estados levou-os a aceitar políticas 

impostas por organismos e fontes financiadoras internacionais e privadas, na grande 

maioria das vezes, como já destacado, inadequadas à nossa realidade.  

Em parte, a culpada por tal endividamento interno foi a própria Constituição de 

l988, na medida em que incorporou todo o conjunto de empregados públicos ao regime 

estatutário, assegurando-lhes aposentadorias integrais e proventos, o que implicou em 

elevadíssimo encargo, sobretudo para estados e municípios. Verificou-se que grande parte 

dos estados brasileiros, após 1988, passaram a ter suas receitas quase que integralmente 

                                                           
21 Prado, Ney. Razões das virtudes e vícios da Constituição de 1988. São Paulo: Inconfidentes, 1994, p. 33-

89.  
22 Moreira Neto, Diogo de Figueiredo. “Globalização, regionalização, reforma do Estado e da Constituição”. 

In Revista de Direito Administrativo nº 211. Rio de Janeiro: Renovar, jan/mar, 1998, p. 10. 
23 Cavalcanti, Francisco de Queiroz Bezerra de. O novo regime previdenciário dos servidores públicos. 

Recife: Nossa Livraria, 1999, p. 14. 



 

comprometidas com o pagamento de servidores, quadro este que foi o estopim para a 

reforma. 

É por esta razão que se vem difundindo no Brasil nos últimos anos o “Estado 

Subsidiário”24, ou seja, um Estado que não pretenda ser onipresente em todas as esferas, 

mas que auxilie o setor privado a se desenvolver.  

Inobstante a propaganda em torno da reforma do Estado Brasileiro25, muitos a vêem 

sob uma ótica extremamente crítica. São os que não aceitaram simplesmente a pregação 

governamental de necessidade de reforma da Constituição Federal de 1988, sob o 

argumento de que esta teria que acompanhar o processo globalizador; ainda, os que não 

concordaram com as imposições de políticas pelos agentes financeiros internacionais; e, 

finalmente, os que não vêem a Constituição como ultrapassada; estes, reticentes em 

especial com os termos das Emendas Constitucionais nºs 19 e 20 de 1998, defenderam e 

defendem a “Constituição Cidadã” com todas as suas forças.26 

Nesse sentido, lembram eles que a Carta de l988 foi uma verdadeira conquista tendo 

sido a primeira vez que, nacionalmente, o homem, o cidadão, foi pensado em primeiro 

plano, assegurando-se-lhe inúmeros direitos. Segundo eles, a Constituição não é culpada 

pelos maus governantes e pelas ingerências existentes no seio do Estado, e, em menor 

escala, da Administração. O modelo posto na Constituição é bom; a prática deste modelo é 

que vai mal. 

Na verdade, a Constituição de l988 tem sido atacada, desde antes de sua 

promulgação, principalmente por “incomodar” quem está no Poder, haja vista que inúmeros 

princípios moralizadores foram inseridos no curso da Carta Magna, em especial no correr 

                                                           
24 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização e outras formas. São Paulo: Atlas, 1999, p. 24-31. A autora distingue o Estado subsidiário do 
Estado mínimo. “Neste, o Estado só exercia as atividades essenciais, deixando tudo o mais para a iniciativa 
privada, dentro da idéia de liberdade individual que era inerente ao período do Estado Liberal. Naquele, o 
Estado exerce as atividades essenciais, típicas do Poder Público, e também as atividades sociais e 
econômicas que o particular não consiga desempenhar a contento no regime da livre iniciativa e livre 
competição. Além disso, no Estado Subsidiário há incentivo à iniciativa privada, auxiliando-a pela atividade 
de fomento”, p. 29. 

25 Quando falamos em “reforma do Estado brasileiro” estamos nos referindo às transformações porque vem 
passando nosso Estado, nas últimas duas décadas, nos campos jurídico, político, econômico e social. 
Queremos nos referir, enfim, ao conjunto de reformas e aos processos de desestatização e privatização aqui 
implementados. 

26 Podemos citar, entre outros autores que defendem a “Constituição Cidadã” contra a onda de reformas, o 
Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, a Profª. Carmem Lúcia Antunes Rocha e o Prof. Carlos Ayres de 
Brito. 



 

do capítulo destinado à Administração Pública. Incomoda, por exemplo, ter que seguir as 

regras do concurso público e das licitações. 

Por outro lado, os agentes financeiros internacionais, erguem a bandeira da 

globalização para exigir que caiam as barreiras nacionais para o comércio exterior e para a 

livre entrada do capital internacional. 

Na verdade, o ideal político da globalização não teria relação com o discurso de tais 

organismos. O interesse deles é meramente econômico e sua ânsia é pela conquista de 

novos mercados, pouco lhes importando que essa exigência venha a prejudicar 

irremediavelmente setores internos. 

O interesse externo na privatização, por exemplo, da previdência, não pode ser 

tomado como um discurso desinteressado e altruísta, porque o que se está visando, isto sim, 

é o domínio do gigantesco mercado brasileiro.  

Gómez aponta, inclusive, algumas consequências sociais geradas ou reforçadas por 

esse processo desigual de globalização do capitalismo, dentre as quais destacaríamos o 

aumento da exclusão social e espacial, concentração da renda, achatamento salarial, 

aumento do desemprego, flexibilização dos direitos sociais e aumento do sentimento de 

insegurança no trabalho, consumismo desenfreado em expansão geográfica e intensificação 

da degradação ambiental.27 

Prega-se, finalmente, que o Estado, reduzindo sua participação interna, não estaria 

simplesmente acompanhando o movimento mundial nessa direção, porém estaria abrindo 

espaços para que as forças externas ingressem no País sem nenhuma fiscalização e controle. 

Apesar de todas essas vozes dissidentes, o fato é que os ideais reformistas 

instalaram-se no País desde o final da década de 80, dando início aqui ao processo de 

desestatização e à consequente privatização de empresas estatais. 

O sucesso eleitoral de Fernando Collor de Mello deveu-se, em grande medida, à 

pretendida reforma do Estado defendida nos palanques. Logo em seguida à sua posse foi 

lançado o programa de reformas que incluía um ambicioso plano de privatizações, 

acompanhado de inúmeras medidas que reduziriam drasticamente o papel do Estado no dia-

a-dia do cidadão comum. Começava efetivamente, então, o processo de desestatização.28 

                                                           
27 Gómez, José María. Política e democracia em tempos de globalização. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 36. 
28 Amaral Filho, Marcos Jordão Teixeira do. Privatização no Estado contemporâneo. São Paulo: Ícone, 1996, 

p. 43-45. 



 

Segundo Amaral Filho, “O conceito de desestatização possui um caráter ideológico, 

no sentido de ter-se tornado um fim perseguido pela sociedade contemporânea. Constitui, 

de outro lado, um amplo movimento da sociedade contemporânea em direção a mais 

democracia e maior autonomia para decidir seus próprios destinos, sem a tutela onipresente 

do Estado. Com esse significado, possui um sentido mais amplo que contém as noções de 

privatização e desregulamentação. Enquanto a desestatização, como fim perseguido, situa-

se no terreno ideológico deste final de século, privatização e desregulamentação situam-se 

no campo da realidade concreta, objetivada pelo direito, consubstanciado nos atos e leis 

decorrentes.”29 

Nessa mesma linha, ressalta Souto que desestatização não se confunde com 

privatização. A desestatização é a retirada da presença do Estado de atividades reservadas 

constitucionalmente à iniciativa privada ou de setores em que ela possa atuar com maior 

eficiência. É o gênero do qual são espécies a privatização, a concessão, a permissão, a 

terceirização e a gestão associada de funções públicas.30 

No entanto, embora os termos desestatização, privatização e desregulamentação 

sejam diversos, os mesmos são empregados ainda de forma confusa. Para efeito de 

estabelecer suas diferenças, todavia, convém esclarecer que a palavra desregulamentação 

significa a eliminação total ou parcial de regras relativas ao mercado e às atividades 

econômicas, enquanto o termo privatização é empregado simplesmente para designar a 

passagem  das empresas de propriedade do Estado e suas atividades para o setor privado, 

obedecendo-se às mais variadas formas de transferência do capital aos particulares. 

Privatiza-se o que não deve permanecer com o Estado, quer por violar o princípio da livre 

iniciativa, quer por contrariar o princípio da economicidade.31 

Alguns entendem que o termo privatização deve ser compreendido de forma 

limitada, tal como apresentado em sua versão original, quando era meramente sinônimo da 

transferência  do controle acionário de empresas estatais para particulares. E. S. Savas, ao 

contrário, compreende o termo de forma mais ampla, “como ato de reduzir o papel do 

                                                           
29 Amaral Filho, Marcos Jordão Teixeira do. Privatização no Estado contemporâneo. São Paulo: Ícone, 1996, 

p. 41. 
30 Souto, Marcos Juruena Villela. Desestatização, privatização, concessões e terceirizações. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2000, p.9. 
31 V. arts. 70 e 173, da constituição Federal. 



 

governo, ou de dar maior importância  ao setor privado, numa atividade ou na propriedade 

de bens”.32 

Nessa concepção mais ampla o termo privatização incluiria desde a pura 

transferência de ativos para o setor privado, até a transferência de atividades inteiras aos 

particulares mediante, por exemplo, instrumentos clássicos do direito administrativo, como 

as concessões e permissões. É preciso que se diga, contudo, que a legislação brasileira 

adotou o conceito de privatização apenas em sentido estrito, ou seja, para designar somente 

a transferência de empresas da propriedade do Estado para o setor privado. Ao menos essa 

é a exegese que se colhe da Lei nº 8.031/90, que tratou do Programa Nacional de 

Desestatização. 

Privatização e desregulamentação são, portanto, espécies do gênero desestatização. 

O termo desestatização, como se vê, tem um significado  mais amplo do que 

desregulamentação e do que privatização. A desestatização, enfim, constitui uma política 

amplamente voltada para a efetiva redução do papel do Estado na vida social e econômica. 

Diante dessas concepções, podemos afirmar que são objetivos da desestatização: 

reordenar a intervenção do Estado na economia; concentrar esforços em áreas e setores em 

que seja fundamental a presença do Estado, reduzir ou melhorar o perfil da dívida pública; 

ampliar os investimentos da iniciativa privada e contribuir para o fortalecimento do 

mercado de capitais.33 

Nesse viés, entendemos que o mais interessante em relação à desestatização é a 

possibilidade de promover o enxugamento das estruturas do Estado, fazendo com que este 

passe a se dedicar a setores que, embora não atrativos à iniciativa privada, são 

indispensáveis ao atendimento da sociedade. Com efeito, se o Estado passar a reduzir 

gastos com empresas deficitárias ou se passar a redirecionar recursos públicos mal 

empregados para a saúde, educação, e para as atividades de poder de polícia, segurança e 

arrecadação, a idéia da desestatização terá, de alguma forma, logrado êxito. 

                                                           
32 Savas, E. S.. Privatização, A chave para um Governo Melhor. Nórdica, 1990. Nesta obra, o autor norte-

americano, que teve destacado papel no governo Reagan, analisa o crescimento da máquina pública nos 
EUA e demonstrando os benefícios de eventuais privatizações, assim como a forma de realizá-las com 
sucesso. 

33 Souto, Marcos Juruena Villela. Desestatização, privatização, concessões e terceirizações. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2000, p.10-12. 

 



 

O processo de desestatização constitui, enfim, uma resposta à crônica ineficiência 

do Estado e à crescente dificuldade em controlá-lo. Na base de todo o movimento em 

direção à desestatização está o reconhecimento por parte das forças políticas, de sua 

impotência diante do gigantismo estatal. 

2.3. Reforma administrativa e o surgimento das agências autônomas 

Desde quando se começou a falar na reforma do Estado Brasileiro, cujo projeto 

oficial data de 1995, passou-se a estudar de que forma o Estado teria que ser alterado para 

desempenhar com maior eficiência os seus papéis. 

Em decorrência desse estudo, inúmeras reformas setorizadas e projetos de reforma 

afloraram no país, como visto, a exemplo da reforma administrativa realizada em 1998, que 

trouxe consigo mudanças estruturais na Administração Pública. 

A idéia central da reforma administrativa, sob a influência dos ventos da 

globalização, foi a de desburocratizar a máquina pública, criando condições para que a 

Administração pudesse prestar serviços de maior qualidade e de forma mais dinâmica aos 

administrados. 

Noutras palavras, as idéias de fundo que nortearam a aludida reforma foram as de 

ter uma Administração a serviço do público; uma Administração eficiente, ágil, rápida, 

pronta para atender adequadamente às necessidades da população, facilitando o combate à 

corrupção; uma Administração que preze pela economicidade, transparência e publicidade; 

uma Administração de resultados.  

A idéia de eficiência está atrelada à produção de bens e serviços de maior qualidade, 

com rapidez e em maior número, pouco importando se esses bens ou serviços sejam 

provenientes de organizações privadas ou públicas. 

“Com efeito, as pessoas querem ver seus interesses satisfeitos, pouco importando 

quem o faça: se será uma empresa ou entidade governamental, se nacional, multinacional 

ou estrangeira. Com isso, o ‘nacionalismo’ deixa de ser uma idéia-força, uma aspiração 

capaz de compensar a pobreza, o sacrifício e o subdesenvolvimento, para voltar a ser 

apenas uma referência entre outras, não mais capaz de justificar a ineficiência”34. 
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A eficiência é, assim, uma preocupação dos Estados modernos no contexto da 

globalização e, nessa linha, também é uma preocupação de suas estruturas administrativas. 

O que se quer é ver a Administração Pública dotada do dinamismo, celeridade e presteza, 

caracterizadores do universo privado. Abandonou-se a idéia de que o Poder Público precisa 

desenvolver processos para atingir resultados. As idéias que tendem a renovar a 

Administração Pública dos Estados importam-se menos com os processos e  mais com tais 

resultados. 

Prega-se, pois, em larga escala a transição da Administração burocrática clássica, 

estatista, hierárquica e autoritária, para a Administração gerencial moderna, amplamente 

influenciada pelos modelos megaempresariais das grandes corporações. 

Observe-se, portanto, que antes tínhamos um modelo de Estado burocrático, de 

cunho racional-legal, que tinha no procedimento sua forma de operacionalização. Com a 

reforma administrativa de l998, passou-se a difundir a idéia de que este modelo estaria 

ultrapassado e de que deveria ser substituído pelo estado gerencial, respaldado no controle 

social e no de resultados. Os defensores dessa teoria tem no conceito de eficiência - melhor 

trabalhado a partir da aludida reforma - o eixo do discurso para o desmonte das estruturas 

burocráticas. 

Todavia, é preciso registrar que, em verdade, não existe incompatibilidade entre 

Estado burocrático e Estado gerencial. Vem se tentando imprimir a idéia de que eficiência é 

sinônimo de Estado gerencial, e que é contrária ao procedimentalismo do Estado 

burocrático. Porém, procedimentos como o concurso público e a licitação são louváveis na 

medida em que proporcionam o controle da Administração Pública e preservam princípios 

como o da isonomia e o da moralidade.  

Não se deve, portanto, querer refutar de todo as práticas do Estado burocrático. O 

importante é que se concilie o procedimentalismo que lhe é inerente com as novas formas 

de gestão do chamado Estado gerencial. 

No Brasil, os objetivos da reforma foram traçados no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do 

Estado – MARE – aprovado em 1995.  

No referido plano foi estabelecida uma diretriz específica para cada tipo de 

atividade do Estado a saber: (1) Núcleo Estratégico, encarregado da formulação de políticas 



 

públicas, integrado pela Administração Direta, além dos Poderes Legislativos e Judiciário; 

a diretriz é o seu fortalecimento; (2) Atividades exclusivas, voltadas para a fiscalização, 

regulação, arrecadação, polícia, que pressupõem o uso de prerrogativas do Estado – a 

diretriz é instituir um novo modelo, com autonomia, que é das agências autônomas, com 

novos instrumentos de controle; (3) Setor de atividades não exclusivas, como, por exemplo, 

educação, saúde, cultura, pesquisa, meio ambiente, que devem ser incentivadas pelo 

Estado, mas não é indispensável que ele administre diretamente  tais atividades; daí o 

surgimento das Organizações Sociais, com autonomia e desvinculadas da Administração 

Pública, mas sob seu enfoque; (4) Setor de Atividades que podem ser desenvolvidas pelo 

mercado, ligado à produção de bens e serviços; a diretriz é a privatização, restringindo a 

participação do Estado. 

Em verdade, toda essa estrutura liga-se visceralmente às idéias reformistas, em 

particular ao ideário de “desregulamentação”. O objetivo da desregulamentação é a redução 

do volume de normas limitadoras da atividade econômica, de modo a reduzir os entraves 

burocráticos que elevam os custos das transações; ela “ocorre através da desburocratização 

e da regulação, caracterizada esta como a atribuição legal de poderes a um órgão 

independente (agência de regulação) para estabelecer diretrizes, dentro de um marco 

previamente definido, a partir das quais dar-se-ão a normalização, a mediação e a 

arbitragem de conflitos de interesses entre o Poder Público e a empresa particular e entre 

estes e os usuários de serviços públicos e demais titulares de interesses difusos.”35 

A atividade que nos interessa analisar, por ora, é justamente aquela que deterá o 

poder de regulação. Observe-se, portanto, que dentro do organograma traçado pelo próprio 

governo, previu-se um tipo de atividade estatal denominada “atividades exclusivas” que 

seriam aquelas voltadas à regulação e fiscalização, caracterizando-se por possuir largo 

poder de polícia.  

O núcleo estratégico, então, ficaria encarregado de estabelecer as políticas públicas, 

as diretrizes básicas para o País, ao passo que as atividades exclusivas tratariam de 

assegurar o cumprimento de tais diretrizes. 
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Dentro dessas atividades exclusivas é que foi inserida em nosso ordenamento a 

figura das agências autônomas, nunca antes adotada no Brasil, mas muito comum em 

outros sistemas juridico-estatais. Tais agências autônomas subdividem-se em dois tipos: as 

agências executivas e as agências reguladoras. Estas últimas têm efetivamente tido maior 

destaque em nosso ordenamento jurídico em decorrência do Estado Regulador que se tem 

consolidado nos últimos anos. 

Coimbra descreve esse Estado Regulador como sendo aquele que delega à iniciativa 

privada a execução de algumas obras e serviços que até pouco tempo eram de sua exclusiva 

função, passando ao papel de fiscalizador e não mais de executor. O Estado Brasileiro deixa 

de ser um Estado interventor e passa a ser um Estado Regulador dos antigos serviços que 

antes eram fornecidos por ele. 

Neste momento, segundo ele, surge o Direito Regulatório, que é resultado da 

aplicação das regras de Direito Público - constitucionais, econômicas e administrativas – à 

tutela das prestadoras e dos usuários dos serviços. Diante da temática que abrange, o 

Direito Regulatório pode ser considerado direito público com nuances de direito privado.36 

A partir de 1995, portanto, as agências reguladoras independentes começaram a 

aparecer no cenário do setor público brasileiro, o que nos conduz a tentar entender sua 

estrutura de agora por diante. 
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3. ESTRUTURA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

Antes de estudar a espécie, acreditamos ser importante estudar o gênero. Assim, 

antes de adentrarmos no estudo da ANATEL e do que ela pode fazer pelo usuário do 

serviço de telecomunicações, aproveitando-se de seu poder regulador e de seus órgãos 

institucionais, vejamos algumas discussões básicas sobre as agências reguladoras, de modo 

a compreendermos os pilares em que se consubstanciam. 

Para tanto, analisaremos a origem da instituição e como ela foi implantada no 

Brasil. Estudaremos, em seguida, as características das agências reguladoras, avaliando, por 

conseguinte sua maior independência quando comparada às autarquias tradicionais e, por 

fim, teceremos alguns comentários acerca de sua função reguladora e suas limitações.37 

Somente após estas discussões – que nos parecem impostergáveis – passaremos a 

tratar da ANATEL como espécie de agência reguladora, detalhando sua estrutura e a 

relevância de sua função para o país e para os usuários dos serviços que ela se propõe a 

regular. 

3.1. A agência reguladora como espécie de agência autônoma 

Acabamos de constatar que o surgimento das agências autônomas no Brasil, e em 

especial das agências reguladoras, foi influenciado pela globalização e pela revisão, a nível 

mundial, dos papéis do Estado. Essa concepção de Estado menos centralizador; que dá 

subsídios à iniciativa privada para que ela seja o mais auto-suficiente possível; essa idéia de 

Estado mais afastado do mercado ao mesmo tempo em que mais concentrado nas questões 

públicas fundamentais, é que proporcionou a importação do conceito das agências 
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entes reguladores independentes”. In Revista de Direito Administrativo nº 219. Rio de Janeiro: Renovar, 
jan/mar, 2000, p. 253-270. Dutra, Pedro. “O poder regulamentar dos órgãos reguladores”. In Revista de 
Direito Administrativo nº 221. Rio de Janeiro: Renovar, jul/set, 2000, p. 238-256. 



 

autônomas para o nosso país, com esteio nos exemplos de outros países, especialmente dos 

Estados Unidos. 

Não vamos repetir a crítica a todo esse processo desenfreado de mudanças e 

reformas constitucionais que já foram mais detalhadamente colocadas no capítulo anterior. 

No entanto, é preciso registrar nossa concordância com as colocações de Di Pietro38 quando 

afirma que esse novo modelo de Estado não se confunde com aquele Estado Liberal que foi 

concebido no século passado, nem com sua nova versão que seria o Estado Mínimo39. 

Trata-se do que ela chama de Estado Subsidiário40, o qual, inobstante procure centrar-se na 

solução das principais questões de interesse público (como saúde, educação  e previdência), 

não deixa de fomentar o setor privado e de interagir com o mesmo. 

Pois bem. Justamente por força da introdução dessas novas idéias no país, tivemos 

aqui aportada a figura das agências autônomas, muito comum, repita-se, no Estado Norte-

Americano. Em verdade, as agências41 são uma das principais instituições que compõem a 

estrutura daquele país, podendo-se seguramente afirmar que, excluídos os três poderes, ou 

seja, os Tribunais, o Congresso Nacional e a Presidência da República, quase todos os 

demais órgãos que representam uma autoridade pública são agências. Portanto, nos Estados 

Unidos, falar em Administração Pública significa falar nas agências, excluído do conceito o 

Poder Executivo. Diz-se, com efeito, que o Direito Administrativo americano é o direito 

das agências. 

Conforme Cavalcanti, a importação da figura da agência evidencia não apenas forte 

influência do modelo norte-americano mas, também, do modelo inglês, no novo perfil de 

Administração Pública que se pretende ver implantado. Possivelmente decorreu também de 

                                                           
38 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização e outras formas. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 24-31. 
39 V. Nozik, Robert. Anarquia, Estado e utopia. Jungmann, Ruy (trad.) Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1994. A segunda, parte do livro entitula-se “Além do Estado Mínimo”, no qual o autor estuda as teorias que 
defendem um Estado mais amplo que o Mínimo, sob o argumento de que um Estado mais amplo é 
necessário para se obter justiça distributiva. Tabém o autor, logo no início do capítulo, define o Estado 
Mínimo de forma simples e direta como sendo “o mais extenso que se pode verificar. Qualquer outro mais 
amplo viola direitos das pessoas”. 

40 O Estado Subsidiário também não se confundiria com o Estado do Bem-Estar ou Welfare State. Este último 
pretende tutelar uma infinidade de áreas, inclusive aquelas que seriam típicas do setor privado, passando à 
sociedade a idéia de que o Estado tem todas as respostas e soluções para os mais diversos problemas da 
atualidade. Este tipo de Estado tem chegado ao seu esgotamento, razão pela qual o Estado subsidiário se 
propõem estruturalmente mais enxuto, porém não tanto quanto o Estado Mínimo. 

41 Assim simplesmente chamadas para designar o gênero “agências autônomas”, do qual são espécies as 
agências executivas e as agências reguladoras. 



 

“sugestões” de fontes financiadoras internacionais e das instituições que serviram de base 

para a formação técnico-científica dos elaboradores do novo modelo. 42 

Assim, a Administração Pública Brasileira, tradicionalmente amparada e inspirada 

no modelo europeu-continental, detentor de uma organização administrativa complexa, que 

compreende uma série de órgãos que integram a administração direta e entidades que 

compõem a administração indireta, começa a se pautar em novos exemplos administrativos 

internacionais, em particular no exemplo norte-americano, no qual toda organização 

administrativa se resume em agências. 

É bem verdade que a própria França, a Itália e demais Estados da Europa Ocidental 

vêm se rendendo ao novo instituto, especialmente devido à independência desses entes em 

relação ao poder político do governo, inobstante as ressalvas da doutrina em relação à 

necessidade de regras especiais para tutelar e controlar estas entidades justamente em 

função do grau de liberdade que lhes é atribuído. 

O fato é que o fenômeno da “agencificação”, que corresponde à proliferação de 

agências, vem ocorrendo mundo afora e, no Brasil, veio em substituição ao fenômeno 

anterior de proliferação de entes com personalidade jurídica própria que compõem a 

administração indireta do Estado. 

Inobstante a constatação de que a veia de nossas agências está no Direito Norte-

Americano e Anglo-Saxão, é possível que se questione qual a razão de surgimento dessas 

agências de uma forma geral. Por isso mesmo, parece-nos importante investigar o motivo 

que deflagrou o surgimento das primeiras agências no mundo.  

Daroca assevera que  o superdimensionamento do setor público, associado à pressão 

da globalização da economia e ao enaltecimento da competição e da atividade privada 

conduziu os Estados a um duplo processo de privatização: a desnacionalização ou 

transferência da propriedade de empresas públicas ao setor privado; e a liberalização de 

monopólio públicos. Como as novas empresas privadas passaram a se encarregar das 

“utilidades públicas”43, fez-se premente a necessidade de um controle externo sobre as 

mesmas. 

                                                           
42 Cavalcanti, Francisco de Queiroz Bezerra. O novo regime previdenciário dos servidores públicos. Recife: 

Nossa Livraria, 1999, p. 19. 
43 Tradução literal do inglês Public utilities, que significa aqueles serviços essenciais à população. 



 

A partir daí, incrementou-se substancialmente a intervenção administrativa na 

economia. “Eso sí, se trata de un tipo de intervención distinta de la característica de la 

época de las nacionalizaciones. La Administración ya no actúa necesariamente en el 

mercado como agente empresarial o económico, pero lo regula en aras del interés general, 

de la competencia y de la protección de los intereses de los ciudadanos, y, además controla 

la conformidad de la actuación de las empresas a esta regulación.”44 

Quando os serviços públicos eram geridos e executados por empresas públicas, não 

havia necessidade de regular – ao menos não de forma tão enfática - porque o próprio poder 

público tomava as decisões e assumia as responsabilidade conseqüentes. Porém, quando a 

prestação dos serviços se abre à iniciativa privada e à competição, a regulação se faz 

especialmente necessária. 

“La desregulación y la privatización han ido, pues, acompañadas de un fuerte 

movimiento de nueva regulación inspirado por una doble finalidad. Por un lado, evitar el 

mantenimiento o la formación de situaciones monopolísticas u oligopolísticas, fomentar la 

competencia y el acceso de nuevas empresas y velar por un adecuado funcionamiento del 

mercado y por la eliminación de prácticas de competencia desleal entre los actores 

privados. Ello es perfectamente coherente com la filosofía neoliberal que há impulsado las 

privatizaciones, conforme a la cual la causa de la ineficiencia del sector público no se 

encuentra sólo en la propiedad pública de las empresas, sino tambíén y fundamentalmente 

en los monopolios, en la ausencia de concurrencia y competencia. Por outro lado, la 

neorregulación persigue salvar las críticas dirigidas a las privatizaciones y, sobre todo, 

preservar el interés de los ciudadanos en que la prestación de los servicios que se 

consideran esenciales respondan a las características de regularidad, continuidad, 

universalidad, calidad y accesibilidad económica.” 45 

Analisada – ainda que sumariamente - a origem do instituto, passemos agora a 

avaliar os tipos de agências e no que se distinguem. Inobstante existam outras formas de se 

classificar as agências, é indiscutível que as duas espécies que se desenham de forma 

significativa em nosso ordenamento são as “agências executivas” e as “agências 
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regulación pública y administraciones independientes. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1999, p. 164-168. 
45 Daroca, Eva Desdentado. La crisis de identidad del derecho administrativo: privatización, huida de la 

regulación pública y administraciones independientes. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 168. 



 

reguladoras”. Não poderíamos – parece óbvio – tratar das agências reguladoras sem antes 

entender no que elas diferem das agências executivas. 

Com efeito, agência executiva é a qualificação dada à autarquia ou fundação 

preexistente que firme contrato de gestão com a administração direta para melhorar a 

eficiência de sua atuação e seus custos institucionais. 

Dessarte, para que uma autarquia ou fundação pública, já existente em nosso 

ordenamento, possa “obter este título” (de agência executiva), é preciso que preencha os 

requisitos constantes nos Decretos nºs 2.487 e 2.488, ambos de 02.02.9846. Basicamente, o 

preenchimento de tais requisitos legais encontra-se atrelado à assinatura de um contrato de 

gestão – outra figura de relevo no novo modelo de Administração Pública, sobretudo após a 

introdução do princípio da eficiência – com o Ministério supervisor, bem como à 

elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento institucional. 

A proposta das agências executivas em nosso ordenamento é a de melhorar a 

eficiência de autarquias e fundações públicas que se encontrem estruturalmente 

emperradas, exacerbadamente presas à teia de burocracias que impera na Administração 

Pública, e que, por isso mesmo, estejam deixando de atingir os resultados que 

proporcionaram a sua criação. 

Assim, em sendo aprovado o plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento 

institucional apresentado pela autarquia ou fundação, celebra-se o contrato de gestão com o 

Ministério da pasta, ou seja, com o Ministério ao qual se vincula a autarquia ou fundação 

em decorrência da matéria. 

O contrato de gestão, por sua vez, encarregar-se-á de definir as metas a serem 

atingidas; de compatibilizar os planos anuais com o orçamento da entidade; e de criar meios 

necessários à consecução dos fins pretendidos. Firmado o contrato de gestão, a qualificação 

de agência executiva será feita por decreto. 

Já aí podemos apontar a primeira diferença entre as agências reguladoras e as 

agências executivas, pois “enquanto no Direito Brasileiro de Agências Reguladoras há a 

necessidade de expressa previsão legal, para a qualificação como agências executivas é 

                                                           
46 Esses decretos disciplinam as agências executivas federais. A regulamentação de agências executivas 

estaduais e municipais é da competência dos respectivos entes federativos. 



 

mister, tão somente, o preenchimento dos requisitos previstos nesses Decretos e o 

reconhecimento Ministerial.”47 

A motivação para se adotar o sistema das agência reguladoras em nosso país 

encontra respaldo direto na crise do nosso Estado intervencionista. É ponto pacífico que o 

crescimento sem limites do aparelho estatal brasileiro esgotou, com o passar do tempo, a 

capacidade de investimento no setor público, trazendo, como conseqüência inevitável a 

deterioração dos mais diversos serviços públicos prestados pelo ente estatal. 

Em resposta tivemos, a partir da década de 80, como já frisado anteriormente, o 

desenvolvimento de um programa nacional de desestatização, respaldado nas Leis nºs 

8.031/90 e 9.491/97. A proposta do aludido programa foi a de reordenar a posição do 

Estado na economia; transferir atividades desenvolvidas pelo Estado à iniciativa privada, 

repassando à mesma o exercício de serviços não econômicos e não privativos que vinham 

sendo desenvolvidos pelo Estado; e diminuir, com isso, a prestação direta de serviços pelo 

Estado. 

Em contrapartida, o fortalecimento das funções reguladoras e fiscalizadoras tornou-

se uma necessidade, de modo a impedir que o repasse de atividades ao setor privado 

passasse a se submeter substancialmente ao “fator lucro”, típico das organizações deste 

setor. 

“Essa nova visão da atuação do Estado na economia, com a diminuição de sua 

participação direta na prestação de serviços, impõe, por outro lado, a necessidade de 

fortalecimento de sua função reguladora e fiscalizadora. E, para esse fim, é indispensável 

que reestruture a sua administração, de maneira a poder controlar eficientemente as 

empresas  privadas que venham a assumir a prestação dos serviços públicos”, coloca 

Azevedo48. 

Moreira Neto confirma esta constatação ao ressaltar que “com o refluxo do Estado 

hipertrofiado, o movimento de devolução da prestação dos serviços públicos às empresas 

privadas passou a exigir um concomitante retorno da regulação e do controle ao Estado, o 

que provocou a recriação de órgãos especializados para o gerenciamento dos diferentes 
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setores de serviços, aptos a zelar pela observância dos princípios e preceitos específicos a 

eles aplicáveis”49. 

Eis, pois, o que motivou, no direito brasileiro, o surgimento das agências 

reguladoras. Dentro da classificação norte-americana das agências, que as divide em 

regulatory e non-regulatory agencies, as agências reguladoras seriam o equivalente ao 

primeiro tipo, ou seja, às regulatory agencies. O próprio nome já revela esse dado diante da 

tradução literal do termo em inglês. 

As regulatory agencies50, como espécie das independent agencies, foram criadas 

para ordenar segmentos relevantes da atividade econômica nos Estados Unidos. Por isso 

mesmo passaram a possuir infinita capacidade reguladora e fiscalizadora, acentuando 

Schwartz51 que este poder regulador e fiscalizador das agências reguladoras norte-

americanas pode ser observado em três diferentes facetas: licencing power, rule-making 

power e power over business practice. 

No caso brasileiro, verificada a necessidade de regulação e fiscalização apenas no 

correr do processo de desestatização, para suprir o disciplinamento de certas atividades, 

criaram-se agências reguladoras com natureza de “autarquia especial”. 

Diz-se que são autarquias sob regime especial – assim denominadas para diferenciá-

las do conhecido modelo de autarquia - pelo fato de seus dirigentes gozarem de mandato 

fixo e estabilidade, por inexistir subordinação hierárquica e por possuirem independência 

administrativa, financeira e patrimonial. Passemos a avaliar estas características, sob o 

crivo da enxuta doutrina existente sobre o assunto, de modo a avaliar se efetivamente 

justificam o “regime especial” deferido às agências reguladoras. 

Por ora, nosso propósito foi o de tão somente situar as agências reguladoras e 

diferençá-las das agências executivas, restando evidente que agências executivas são mero 

título concedido a autarquias e fundações preexistentes com o fito de torná-las mais 

eficientes, ao passo que as agências reguladoras são entidades novas, criadas sob a natureza 
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150. 
50 As agências reguladoras norte-americanas mais importantes são: Civil Aeronautics Board, Federal 

Comunications Commission, Federal Power Commission, Federal Trade Commission, Interstate Commerce 
Commission, National Labor Board, Securities and Exchange Commission, segundo Schwartz, Bernard. 
Administrative Law. Boston: L&B, 1977, p. 12. 

51 Schwartz, Bernard. Administrative law. Boston: L&B, 1977. 



 

de autarquias especiais portadoras de peculiares características, para regular determinada 

atividade que represente elevado interesse público. 

3.2. Características das agências reguladoras e crítica a seu regime especial 

Inicialmente, é bom registrar que não há norma geral que defina e discipline 

genericamente as agências reguladoras brasileiras. Logo, as características específicas de 

cada ente regulador devem ser encontradas no diploma normativo que o cria.52 

No entanto, as características que comumente são apontadas como peculiares às 

agências reguladoras – mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, inexistência de 

subordinação hierárquica, maior autonomia administrativo-financeira e destacada função 

reguladora – podem ser resumidas a duas palavras: “maior independência”. 

Isto porque não importa o caminho que se tome para tentar desenhar o perfil dessas 

entidades; para buscar no que elas se diferenciam das autarquias antes existentes; todos eles 

conduzem à questão do “maior grau de independência” das mesmas.53 

Alguns autores parecem assinalar que, efetivamente, um dos aspectos mais atraentes 

das agências reguladoras, além do próprio vocábulo - cuja terminologia parece querer 

ressaltar que a idéia era a de realmente copiar o modelo norte-americano – é essa 

característica da independência em relação aos demais Poderes do Estado, pelo fato de seus 

dirigentes gozarem de estabilidade em suas funções e da entidade dispor de funções quase 

legislativas e quase-judiciais.54  

Passemos a dissecar, então, esta “maior independência” das agências reguladoras 

em relação aos três Poderes, o que fatalmente nos fará passar por discussões relacionadas 

ao maior grau de autonomia dos dirigentes de tais entidades, à função regulatória das 

mesmas, à ênfase na técnica, dentre outros assuntos.  
                                                           
52 Cuéllar, Leila. As agências reguladoras e seu poder normativo. São Paulo: Dialética, 2001, p.143. 
53 Moreira Neto observa que essa relativa independência das agências reguladoras pode ser observada em 

quatro aspectos: 1º) independência política dos gestores, investidos em mandatos e com estabilidade nos 
cargos durante um termo fixo; 2º) independência técnica decisional, predominando as motivações apolíticas 
para seus atos, preferentemente sem recursos hierárquicos impróprios; 3º) independência normativa, 
necessária para o exercício da competência reguladora dos setores de atividades de interesse público a seu 
cargo; e 4º) independência gerencial orçamentária e financeira ampliada, inclusive com a atribuição legal 
de fonte de recursos próprios. Moreira Neto, Diogo de Figueiredo. Mutações no Direito Administrativo. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 148. 

54 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização e outras formas. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p.144. 



 

De fato, em relação ao Poder Executivo, poderíamos confirmar certa autonomia das 

agências reguladoras, muito embora essa independência não tenha a amplitude que se lhe 

estão querendo dar.  

Isto porque tais agências sujeitam-se à supervisão ministerial, respondendo ao 

Ministério correspondente ao seu ramo de atividade, e não escapam à direção superior da 

Administração Federal promovida pelo Presidente da República, nos precisos termos do art. 

84, II, da Constituição Federal55.  

Não há qualquer possibilidade de serem criadas agências que escapem a essa 

direção superior. A conotação dessa direção, no entanto, é de mera “supervisão” 

ministerial, a exemplo de qualquer outra autarquia, não ocorrendo subordinação 

hierárquica. Wade & Forsyth denotam que semelhante processo de controle é verificado na 

Inglaterra, em que a regulação é feita pelos entes reguladores mas os ministros possuem o 

poder de guiar e dirigir tais entidades. 56 

Apesar dessa sujeição, em termos, ao Executivo, a agência reguladora possui regime 

especial que defere estabilidade a seus dirigentes, advindo justamente deste traço maior 

independência da mesma em relação ao aludido Poder, principalmente se a compararmos 

com as autarquias tradicionais, já que naquelas não se poderá remover ou destituir o 

dirigente sem justificativa ou critério. 

Eis aqui, aliás, mais um ponto de dissidência entre as agências executivas e as 

agências reguladoras, haja vista que os dirigentes das primeiras não possuem mandatos 

fixos ou estabilidade, podendo mais facilmente serem afastados dos cargos. Nas agências 

reguladoras, ao contrário, os dirigentes possuem mandatos fixos57 e só devem perder seus 
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cargos se cometerem falta grave apurada em processo administrativo ou judicial, em que 

sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório.58 

Bandeira de Mello critica o mandato fixo dos dirigentes das agências sob o 

argumento de que a garantia do mandato por todo o prazo previsto não poderia estender-se 

além de um mesmo período governamental, vez que, do contrário, isto engessaria a 

liberdade administrativa do futuro Governo.  

Completa, ainda, dizendo que se fora possível a um dado governante outorgar 

mandatos a pessoas de sua confiança garantindo-os por um período que ultrapassasse a 

duração de seu próprio mandato, estaria estendendo sua influência para além da época que 

lhe correspondia, obstando a que o novo Presidente imprimisse, com a escolha dos novos 

dirigentes, a orientação política e administrativa que foi sufragada nas urnas.  

Logo, para ele, a garantia dos mandatos dos dirigentes das agências só opera dentro 

do período governamental em que foram nomeados, podendo o novo Governo expelir 

livremente tais dirigentes, independentemente do tempo que faltar para a conclusão de seus 

mandatos.59 

Porém, a questão dos mandatos fixos dos dirigentes é apenas uma das facetas da  

independência das agências reguladoras. Outras mais existem, a exemplo da liberdade para 

promover a interação entre concessionárias e usuários de serviços públicos, o que traz à 

tona a discussão da autonomia dessas agências em relação ao Poder Judiciário. 

Destaca Souto60 que a idéia de fundo que permeia as agências reguladoras é de 

sempre harmonizar o interesse do consumidor, na obtenção do melhor preço e da melhor 

qualidade do serviço, com os do fornecedor do serviço, que deve ter preservada a 

viabilidade da sua atividade, como forma de se assegurar a continuidade do atendimento 

dos interesses sociais. Para concretizar essas idéias, tem-se como necessário, sem dúvida, 

certa dose de liberdade e autonomia. 

No entanto, Moreira Neto faz um comentário preciso ao ressaltar que essa liberdade 

e independência é muito mais técnica que política. Diz ele que “a adoção de agências 
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regulatórias independentes é apropriada para o desempenho de funções em que o exercício 

da discricionariedade técnica é mais importante que o da discricionariedade política.”61 

Como óbvio, as questões eminentemente políticas devem permanecer na seara do governo e 

da administração direta. 

Nessa linha de raciocínio, um dos principais motivos de criação das agências 

reguladoras é, certamente, a possibilidade de ter órgãos tecnicamente habilitados para 

regular e controlar determinado ramo de atividade, solvendo os conflitos que lhe dizem 

respeito de forma mais rápida e precisa.  

Daí porque se diz também que a prevenção dos conflitos é uma das principais 

preocupações dessas agências, vez que as mesmas tentarão compor os interesses dos 

usuários com os das concessionárias, de modo a evitar que eventuais disputas encerrem no 

Judiciário. 

Esse poder “quase-judicial” que se aponta pertencer às agências, entretanto, não tem 

a mesma tônica do equivalente nas agências norte-americanas. No modelo norte-americano, 

as agências reguladoras efetivamente gozam de maior independência em relação aos três 

Poderes estatais, possuindo poder decisório concreto. Questões de fato, nos Estados 

Unidos, podem ser deixadas à competência exclusiva das agências, excluindo-as do âmbito 

de apreciação judicial. Apenas questões de direito poderiam ser levadas ao Judiciário.62 

Processo semelhante parece ocorrer na Inglaterra, vez que lá, segundo lição de 

Wade & Forsyth63, “the Court of Appeal has held that in reviewing a regulatory body the 

coursts should allow a margin of appreciation and intervene only in case of a manifest 

breach of principle.” Completam ressaltando que se espera que as Cortes Inglesas 

reconheçam o grau de especialização dos reguladores e que, por isso mesmo, tenham 

cautela antes de questionar a decisão destes. 
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No Brasil, isso seria inadmissível diante da amplitude que se dá à tutela 

jurisdicional. Aqui não se pode subtrair qualquer matéria à apreciação do Poder Judiciário, 

até por força do que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal64. 

Além disso, considerando-se o controle jurisdicional dos atos administrativos, as 

agências reguladoras não teriam como se eximir de tal tutela. Nesse sentido, a lição de 

Sundfeld é de clareza solar: “A agência reguladora é necessariamente submetida aos 

controles parlamentar e judicial. Como sabem todos os que estudam o Direito 

Administrativo, o aspecto mais importante da relação do Poder Judiciário com a 

Administração Pública é o do controle judicial sobre todos os atos administrativos. A 

Administração Pública, aí incluídas as agências, tem de produzir e aplicar Direito na forma 

do Direito; e o Poder Judiciário vai controlá-lo.”65 

Assim, a competência que tem sido concedida às agências reguladoras para dirimir 

conflitos de interesse entre agentes que prestam serviços controlados pela agência ou entre 

esses agentes e os usuários, aproxima-se, no máximo, daquela referida função “quase-

judicial”. Não se pode dizer, no entanto, que por força dessa competência existiria 

independência das agências em relação ao Poder Judiciário. Sustentar isso seria uma 

falácia. 

No tocante à independência das agências reguladoras frente ao Poder Legislativo, 

tem-se que, mais uma vez sob o prisma do controle, é a mesma reduzida. Sendo criadas 

como autarquias, compõem necessariamente a administração indireta, não escapando ao 

controle exercido pelo Congresso Nacional, previsto no art. 49, X, da Constituição Federal. 

Também não têm como escapar à tutela das normas constitucionais que se referem à 

administração indireta, bem como às normas sobre controle do Tribunal de Contas, 

licitação, servidor público, orçamento, entre outras. 

Para falar sobre a função reguladora propriamente dita, ou seja, sobre a capacidade 

normativa das agências reguladoras, e sobre como esta capacidade se compatibiliza e 

interage com o Poder Legislativo, temos a observar, inicialmente, que este talvez seja o 

aspecto mais controvertido no tocante à independências destas entidades, tudo em 
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decorrência dos limites que esta função deve sofrer para preservar a segurança e harmonia 

entre os Poderes. Antes de adentrar nesta controvérsia, é mister tecermos algumas 

considerações, ainda que de forma muito resumida, sobre o que vem a ser esta função 

reguladora. 

3.3. A função reguladora das agências e o limite de seu exercício 

A função regulatória, em verdade, não é de todo nova. O art. 174 da Constituição 

Federal brasileira já previa a função reguladora do mercado pelo Estado. A novidade, nesse 

ponto, é, portanto, menor do que parece, se considerarmos que o  Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica - CADE, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional eram 

entidades que já detinham a função de regulação sobre suas atividades, antes mesmo das 

Reformas Estatais. Até a execução dos Programas de Desestatização, a regulação era 

desenvolvida, em grande parte, no âmbito do Banco Central e do referido Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica - CADE.66 

A regulação só passou a ser atribuída a entidades independentes a partir de 1997, 

com a criação das agências de regulação nos setores de energia, petróleo e 

telecomunicações; estes dois últimos setores, aliás, os únicos que tiveram previsão 

constitucional de um órgão regulador. No entanto, a função regulatória em si, apontada 

como típica das agências reguladoras, repita-se, não representa uma novidade, pelo simples 

fato de que essa função normativa sempre foi exercida pela Administração Pública. 

O que essa função proporciona é o controle público-administrativo da atividade 

privada de acordo com regras estabelecidas no interesse público. A regulação consiste na 

imposição de regras e controles pelo Estado - apoiadas por sanções em caso de desrespeito 

- com o propósito de dirigir, restringir ou alterar o comportamento econômico das pessoas e 

das empresas. 

 Pode-se afirmar, noutras palavras, que a regulação é característica de um certo 

modelo econômico, aquele em que o Estado não assume diretamente o exercício de 

atividade empresarial, mas intervém enfaticamente no mercado utilizando instrumentos de 
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autoridade. Assim, a regulação não é própria de certo ramo do Direito, tratando-se, isto sim, 

de uma opção de política econômica.67 

O primeiro propósito da regulação, por ocasião do processo de privatização da 

Inglaterra – e Wade & Forsyth enfatizam isto68– foi proteger o consumidor contra a 

ineficiência, os altos preços, o excesso de lucros, sempre procurando compatibilizar a 

satisfação do consumidor com a eficiência econômica. Segundo estes autores, “when the 

denationalised industries were privatised a new pattern emerged for the control of utilities 

such as telecommunications, gas, electricity and water. For each industry there was 

established a government-appointed but otherwise independent regulator who could grant, 

revoke and modify their statutory licences and penalise infringements.”69 

Souto reforça que os entes reguladores brasileiros possuem esta mesma destinação, 

pois “com a transferência de funções de utilidade pública, do setor público para o privado, 

pela via de contratos de concessão, o objetivo da função regulatória é fazer essa 

transferência interessante para as três partes envolvidas – concedente, concessionário e 

usuário.”70 

Entendemos, contudo, que as agências reguladoras brasileiras estão longe de 

possuirem a mesma preocupação com o usuário de serviço público que é vista no caso 

Inglês ou americano. A uma porque o surgimento das mesmas em nosso ordenamento 

responde a um conjunto de fatores (como quebra do Estado Intervecionista, processo de 

desestatização, pressão internacional para se adotar o modelo, globalização, entre outros) 

não se enfatizando a preocupação para com o consumidor como a principal causa; a duas 

porque ainda têm muito o que desenvolver para provar seu zelo com o tomador do 

serviço.71 

A intenção de se trazer à tona noção sobre a capacidade normativa das agências 

reguladoras, embasa a discussão doutrinária que se coloca acerca de seus limites. O 
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verdadeiro problema com as agências reguladoras é o de se saber o que e até onde podem 

regular algo sem estar, com isto, invadindo competência legislativa. 

Considerando-se o princípio constitucional da legalidade, e a conseqüente vedação 

para que atos inferiores inovem na ordem jurídica, não há dúvida de que as determinações 

normativas de tais entidades terão que pautar-se por aspectos estritamente técnicos. Ditas 

providências jamais poderão contravir o que esteja estabelecido em alguma lei ou por 

qualquer maneira distorcer-lhe o sentido. 

Como antes não se fazia distinção entre as matérias que exigem escolhas político-

administrativas e as matérias em que devam prevalecer as escolhas técnicas, a competência 

legislativa do Parlamento se exercia integral e indiferentemente sobre ambas. Somente com 

o tempo e o reconhecimento da necessidade de fazer a distinção, até mesmo para evitar que 

decisões técnicas ficassem cristalizadas em lei e se tornassem rapidamente obsoletas, é que 

se desenvolveu a técnica das delegações legislativas.72 

Este poder de regulação das agências tem sido objeto de críticas freqüentes diante 

da indagação acerca dos fundamentos jurídico-constitucionais para a delegação de função 

normativa às agências. Isto porque as únicas agências que possuem poderes expressos de 

regulação, conferidos pela própria Constituição, são a ANATEL e a Agência Nacional de 

Petróleo - ANP, conforme arts. 21, XI e 177, § 2º, III, da Carta Magna.  

As demais não têm previsão constitucional, o que significa, como ressalta Di Pietro, 

que a delegação está sendo feita pela lei instituidora da agência e que, por isso mesmo, a 

função normativa que exercem não pode, sob pena de inconstitucionalidade, ser maior do 

que a exercida por qualquer outro órgão administrativo ou entidade da administração 

indireta. 73 

A rigor, ressalta a referida autora, exceto pela ANATEL e pela Agência Nacional de 

Petróleo - ANP, cuja função reguladora encontra-se expressamente reconhecida na 

Constituição, as demais agências não poderiam “regular” matéria alguma, no sentido 

previsto para as agências norte-americanas, pelo singelo fato de que regulamentos 

autônomos são proibidos em nosso ordenamento.  
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Não poderiam, por seu turno, “regulamentar “ a lei – valendo-se do sentido restrito 

desse termo - porque essa competência é intrínseca ao Chefe do Executivo e, se pudesse ser 

delegada, essa delegação teria que ser feita pela autoridade que detém o poder regulamentar 

e não pelo legislador. 

Em tese, dissecando conceitos do ponto de vista jurídico-formal, esse seria o 

diagnóstico. No entanto, o fato é que as agências reguladoras foram criadas em nosso 

ordenamento com o intuito de copiar o quanto possível o modelo empregado no direito 

estrangeiro, instituindo regulação específica sobre serviços públicos privatizados. 

Assim, o que se vem entendendo, como solução balizadora, é que essas entidades 

não exercem função legislativa propriamente dita, com possibilidade de inovar na ordem 

jurídica, pois isso contrariaria o princípio da separação de poderes, porém têm reconhecida 

a possibilidade de regulamentar a lei a partir de conceitos genéricos. 

Esta mesma posição é compartilhada por Sundfeld, porém sob uma ótica mais 

branda. Suas equilibradas colocações nos permitem entrever o assunto de forma mais 

simples e direta. “Nos novos tempos, diz ele, o Poder Legislativo faz o que sempre fez: 

edita leis, 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 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”. 74 

Afirma ele, ainda, que foi 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. Com isso, entretanto, não está afirmando 
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que as  agências devam produzir regulamentos autônomos ou algo semelhante, posto que 

suas competências devem ter base legal. 

Na mesma linha, Cuéller afirma ser possível considerar-se legítima a atuação 

normativa das agências, em razão da natureza das atividades que desempenham, dos 

objetivos traçados com sua instituição, assim como da forma como atuam (imparcial, 

técnica, especializada, participativa) e da forma pela qual foram instituídas (mediante lei 

aprovada pelo parlamento). 

Vai além quando diz ser necessária a revisão da Constituição e de seus princípios 

tendo em vista a influência da evolução social, econômica, cultural, tecnológica e jurídica 

no papel desempenhado pelo Estado. “Desse  modo, no novo modelo de Estado, em que se 

dá ênfase para a função reguladora, é imprescindível que sejam adaptados os instrumentos 

úteis e adequados para o exercício do papel regulador do Estado.”75 

O poder normativo da ANATEL, assim como o das demais agências, sofre todos 

esses questionamentos, considerando a posição de alguns autores de que a ANATEL não 

poderia editar normas gerais e abstratas para regular os serviços de telecomunicações, uma 

vez que o exercício dessa função importaria violação do princípio da legalidade, nos termos 

do art. 5º, II e do art. 37, caput, da Carta Magna. 

A doutrina contrária ao poder normativo das agências traz à lume, ainda, o art. 25, I, 

do “Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, segundo o qual decorridos 180 dias 

da promulgação da Constituição, ficam revogados todos os dispositivos legais que atribuam 

ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência normativa. De fato, a Constituição 

afasta qualquer possibilidade de atuação da Administração Pública à margem da lei. 

Parece claro, todavia, que a Lei Geral de Telecomunicações não pretendeu excluir a 

ANATEL da subordinação à lei, tanto que seus arts. 19 e 38, expressamente prevêem a 

submissão do órgão ao aludido princípio. A Lei Geral de Telecomunicações é, na realidade, 

bastante rigorosa, tanto no que se refere ao conteúdo dos assuntos que devam ser tratados 

pela Agência, como na definição dos procedimentos que deve adotar para seus atos. Toda 

atuação da ANATEL, lembra Porto Neto, é controlada, disciplinada e limitada pela lei, de 
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modo que não se pode dizer, pelo menos no caso específico da ANATEL, que haja violação 

ao princípio da legalidade.76 

Em que pese todas essas discussões relacionadas às múltiplas facetas da 

propagandeada independência das agências reguladoras, a maior novidade mesmo em 

relação a esses entes - e Di Pietro77 chama atenção para esse fato - é que eles assumiram o 

papel antes desempenhado pela administração direta no controle das prestadoras de 

serviços públicos e atividades monopolizadas. O controle dos contratos de concessão e 

permissão, antes tutelados pela Administração Direta, passou a ser encargo das agências 

reguladoras, autarquias especiais e, portanto, órgãos da Administração Indireta. 

O “regime especial” dessas agências advém de todas as características supra 

apontadas, sintetizadas na maior independência, intrínseca às mesmas. A crítica que alguns 

fazem à qualificação de “especial” dessas entidades, é a de que elas são autarquias como 

quaisquer outras, apenas têm algumas poucas peculiaridades que seriam insuficientes para 

alçá-las a tal colocação. Essa discussão, todavia, para efeito do tema que estamos a tratar,  

parece secundária e meramente conceitual. O importante é detectar o perfil dessas 

entidades, os motivos de seu surgimento e como vem funcionando em nosso sistema. Essa 

é a tônica da apuração empreendida no presente capítulo e que servirá de base aos debates 

que se seguirão. 

Conclusivamente, entendemos relevante reunir de forma resumida os fatores que 

vêm contribuindo para definição do modelo de nossas agências reguladoras. A lição de 

Pedro Dutra, neste sentido, merece literal transcrição diante da precisão de suas palavras: 

“Quatro fatores concretos contribuiram para definir o modelo moderno das agências 

reguladoras. O primeiro, a necessidade de decisões em tempo econômico, dirimindo 

conflitos entre prestadores e entre estes e usuários. Setores como os de serviços públicos 

demandam altos investimentos de instalação e de manutenção e a solução tardia de 

conflitos vulnera investimentos e compromete o devido atendimento ao consumidor. O 

segundo fator é a habilitação técnica da agência, que lhe permita enfrentar a complexidade 

inerente aos serviços regulados, inclusive exigindo dos prestadores obediência às inovações 
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tecnológicas. O terceiro é de ordem econômica: a tensão a ser permanentemente dominada, 

entre a tendência ao monopólio natural, inerente ao esses serviços, e o fato de eles deverem 

ser prestados em um regime constitucional de livre mercado. O quarto fator opera no plano 

jurídico: aqui a tensão se acha na conciliação do interesse público, imantado pelo conjunto 

dos consumidores, e o interesse privado, manifestado nas empresas prestadoras de serviços.  

A eficiência de uma agência reguladora será medida pelo funcionamento harmônico 

desses seus elementos inexos, e também pelo estrito cumprimento das regras legais que lhe 

disciplinam a ação.  

Esta se desdobra em três planos, objetivos e complementares entre si: a edição de 

regras específicas, destinadas aos prestadores de serviço e aos consumidores, a fiscalização 

do cumprimento dessas regras, dos contratos específicos e da lei, por parte dos prestadores, 

e, por fim a repressão à violação das regras legais, das obrigações contratuais e das normas 

regulatórias pelos prestadores de serviço.” 78 
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4. ORGANIZAÇÃO DA ANATEL 

Conforme já dissemos, as agências reguladoras são autarquias sob regime especial 

criadas com a finalidade de disciplinar e controlar certas atividades. Algumas regulam 

serviços públicos propriamente ditos, a exemplo da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL, e da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Outras são atividades 

que, ou o Estado protagoniza sozinho - e quando assim fizer serão consideradas serviços 

públicos - ou protagoniza paralelamente aos particulares, como ocorre com os serviços de 

saúde, tutelados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

Há, ainda, agência reguladora do uso de bem público, como é o caso da Agência 

Nacional das Águas – ANA, e agência reguladora que visa gerir contrato com o Estado, que 

é o que sucede com a exploração da indústria do Petróleo, cuja disciplina e controle 

competem à Agência Nacional de Petróleo – ANP. 

Escolhemos tratar de forma pormenorizada da Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL, por dois motivos, já detalhados em nossa introdução: não só 

porque a avaliação do papel da cada uma das agências na proteção dos usuários dos 

serviços por elas tutelados poderia resultar em um trabalho superficial, devido à amplitude 

do tema; como também porque a ANATEL foi uma das primeiras agências reguladoras 

federais a serem criadas, encontrando-se, portanto, já perfeitamente estruturada e em 

funcionamento, o que nos permite concluir que fornecerá subsídios sólidos acerca da 

temática aqui proposta que, em síntese, pretende avaliar o que uma agência reguladora pode 

fazer para proteger o usuário de serviços públicos.  

Passemos, então, sem delongas, a avaliar a estrutura da ANATEL, sua organização 

e atribuições específicas, para que possamos, em seguida, render atenção à sua forma de 

atuação em benefício do usuário.  

Antes, porém, vale peregrinar, ainda que sinteticamente, sobre os rumos do direito 

das telecomunicações, suas características e fases. 

Vejamos. 

 



 

4.1. Desenvolvimento do direito das telecomunicações no país 

É muito novo para nós, brasileiros, falar em direito das telecomunicações. Até três 

ou quatro anos atrás não se cogitava este novo ramo do direito, muito embora 

internacionalmente o tema já fosse tratado com certa familiaridade por alguns países.  

No Brasil, a necessidade improrrogável de se reconhecer a existência de um direito 

das telecomunicações só ocorreu após o processo de privatização do setor, conduzido nos 

últimos anos, e em decorrência da vasta regulação que se seguiu. Acreditamos que uma 

rápida incursão nos motivos de surgimento deste estreante ramo do direito nos permitirá 

melhor compreender suas bases. 

É preciso que se diga, inicialmente que, sob o enfoque global, as transformações no 

setor das telecomunicações decorreram basicamente de três macro fatores intrinsecamente 

relacionados: a globalização da economia, a evolução tecnológica, e a velocidade das 

mudanças  no mercado e nas necessidades dos consumidores.79 

Segundo Daroca, “sin embargo, en los últimos años, la creciente demanda de 

servicios de telecomunicaciones a la medida de necesidades concretas, el rápido desarrollo 

de nuevas tecnologías y la nueva concepción en la relación Estado-sociedad há impulsado 

un importante proceso de liberalización que há alterado sustancialmente el panorama 

clásico de regulación de este tipo de actividad.”80 

Tais fatores, decididamente, fizeram o mundo ver que a regra do monopólio no setor 

das telecomunicações tinha que ser diametralmente alterada, razão pela qual nos anos 80 

ocorreu a passagem do modelo de exploração monopolista das telecomunicações, para um 

modelo concorrencial.81 

O administrativista espanhol Rodó relata, com concisão, esta passagem. Diz ele que 

“até princípios da década de 80,  a principal característica do setor de telecomunicações era 
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Direito Administrativo nº 211. Rio de Janeiro: Renovar, jan/mar, 1998, p. 151. V. também Groti, Dinorá 
Musetti. “Regime jurídico das telecomunicações: autorização, permissão e concessão”. In Revista de Direito 
Administrativo nº 224. Rio de Janeiro: Renovar, abr/jun, 2001, p. 183. 
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sua configuração como mercados nacionais fechados e monopolizados, controlados pela 

Administração, normalmente através de empresas públicas . 

A criação desses monopólios se justificava em parte pela economias de escala que 

refletiam a tecnologia disponível naqueles momentos. Ademais, nos países europeus, a 

telefonia tinha a consideração de serviço básico e de interesse público, o que provocou a 

nacionalização das companhias existentes. Diferentemente da Europa, os Estados Unidos 

optaram por deixar o monopólio nas mãos de uma companhia privada, a AT&T, ainda que 

submetida a uma estrita regulação. 

O desenvolvimento tecnológico foi, pouco a pouco, minando a convicção da 

natureza monopolista das comunicações e surgiram numerosos novos produtos e serviços 

que fizeram necessárias a introdução da competição 

Em 1984, Estados Unidos e Grã-Bretanha, estando conscientes da nova situação, 

reformaram a regulação e impulsionaram a ruptura dos monopólios. Não apenas os 

monopólios estatais ruiram, como também os de natureza privada – a exemplo da AT&T 

nos Estados Unidos – tiveram seu fim. O desenvolvimento de novas tecnologias 

potencializou a exploração dos serviços de telecomunicações abrindo campo à competição, 

razão pela qual foram surgindo, pouco a pouco, normas regulatórias para o setor.  

A regulação veio para pôr ordem, para criar regras, pois se por um lado o monopólio 

é prejudicial a determinado campo científico e, em especial, ao consumidor do bem ou 

serviço monopolizado, de outro lado a concorrência – principalmente quando implantada 

em ambiente recém saído do monopólio - também oferece riscos82, merecendo normas 

claras que disciplinem a prestação do serviço. De toda sorte, para o usuário, não há dúvida 

de que é infinitamente melhor que haja concorrência do que monopólio, diante do 

dinamismo e diversificação de produtos e preços que resultam da competição. 

Nesse Contexto, tornou-se imperiosa a necessidade de repensar o arcabouço 

regulatório das telecomunicações em nível internacional, tanto que foi firmado acordo 

sobre Telecomunicações no âmbito da Organização Mundial de Comércio - OMC, 
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reconhecendo as características específicas do setor de telecomunicações, em particular sua 

dupla função como setor independente da atividade econômica e meio fundamental de 

transporte de outras atividades econômicas.83 

No Brasil, afirma Sundfeld, é possível visualizar cinco fases no direito das 

telecomunicações: a de implantação, a de estatização, a de flexibilização, a de privatização 

e a de pós-privatização.84 

Originariamente, os serviços de telefonia eram de competência do município, uma 

vez que a comunicação por telefone não ultrapassava os limites territoriais locais.  Nas 

décadas de 50 e 60, esses serviços expandiram-se e passaram a demandar empresas de porte 

regional ou nacional, o que influiu na redação da Constituição de 1969, que passou os 

serviços de telecomunicações à competência da União.85 

Nesse período de “implantação” das telecomunicações, o instrumento jurídico da 

concessão de serviços públicos foi o mais utilizado, encontrando-se concessionárias dos 

municípios ou dos estados, dependendo se o serviço fosse local ou intermunicipal. Nesta 

época, quase não havia regulamentação no tocante ao modo de prestação dos serviços e aos 

direitos dos usuários, ficando estes à mercê das regras estabelecidas nos referidos contratos 

de concessão. 

Em seguida, tivemos a fase da estatização. “O projeto, assumido pelo governo 

militar que se instaurou em 1964, de desenvolver rapidamente as telecomunicações, já 

então considerado serviço federal, levou à criação da Telecomunicações Brasileiras S/A -

TELEBRÁS, sociedade de economia mista com controle acionário pertencente à União e 

que, exercendo o papel de holding, controlou 28 empresas (entre as quais a Empresa 

Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL e as operadoras estaduais) prestadoras 

desses serviços em quase todo o território nacional.  

O aparato infraconstitucional que veio a dar suporte jurídico à ampliação dessa 

estrutura, foi, em um primeiro momento, o Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei nº 
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85 Art. 8º, inciso XV, alínea a, da Constituição de 1969. 



 

4.717, editada em 1962. Determinava ele, que a União explorasse o setor ao lado dos 

estados e municípios, que continuariam autorizados a atuar no segmento.86  

Mas o passo decisivo foi dado em 1972, com a edição da Lei nº 5.792, autorizando a 

criação da Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRÁS e determinando que as então 

prestadoras de serviços de telecomunicações – basicamente empresas concessionárias 

estaduais e municipais e a Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL – a ela 

se vinculassem na qualidade de subsidiárias ou associadas. 

Não há dúvida de que o objetivo da constituição dessa nova empresa foi a de 

unificar nacionalmente os serviços de telecomunicações, centralizando o setor. A estratégia 

para estatizar a atividade previa a compra pela TELEBRÁS de parte do capital das então 

prestadoras, até o ponto de assumir-lhes o controle.87 Diante desses regramentos, conseguiu 

o governo colocar a generalidade dos serviços de telecomunicações sob o controle da 

TELEBRÁS e, portanto, do Poder Central. 

Quando, em 1988, editou-se a nova Constituição Federal, o sistema TELEBRÁS já 

estava sedimentado e o constituinte, para ratificá-lo, reafirmou a posição exclusiva da 

União como “poder concedente” e dispôs que os serviços públicos de telecomunicações só 

poderiam ser prestados “diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle 

acionário estatal”88. 

Conforme lembra Sundfeld, nesta fase da estatização, à expansão dos serviços não 

correspondeu um incremento normativo de igual intensidade. Ao contrário. As regras 

jurídicas de importância eram apenas as destinadas a garantir a intangibilidade do espaço 

estatal de exploração, inacessível à iniciativa privada. No mais o que se tinha eram normas 

empresariais internas, da própria TELEBRÁS, sem maiores consequências jurídicas.89 

Esse quadro mudou quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu o 

comando do país e pôs em prática o mais ambicioso plano de reforma estatal dos últimos 

tempos, incluindo-se aí drástica alteração do sistema de exploração das telecomunicações, 
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“para compatibilizá-lo com a tendência mundial do setor, que pode ser resumida em duas 

proposições: a) as empresas estatais de prestação de serviços de telecomunicações deveriam 

ser transferidas à iniciativa privada; e b) não deve haver monopólio na exploração dos 

serviços, sendo necessário implantar a competição entre empresas distintas.”90 

Pode-se afirmar que foi nesta época se iniciou a fase da flexibilização das 

telecomunicações, mais precisamente entre os anos de 95 a 97, período este assim 

denominado devido à abertura que se desenhava no mercado de telecomunicações. A fase 

se inicia marcantemente com a Emenda Constitucional nº 8/95, autorizando a quebra do 

monopólio da TELEBRÁS.  

Respaldando-se nesta premissa, três leis foram sequencialmente criadas, valendo 

apontá-las uma a uma por terem introduzido o rompimento com o modelo anterior. Com 

efeito, merece registro a Lei nº 8.987, de 13.02.05 (lei de concessões de serviços públicos 

em geral), que seria aplicada no processo de outorga do Serviço Móvel Celular - SMC; a 

Lei nº 8.977, de  6.05.95 (Lei de TV a Cabo); e a Lei nº 9.295, de 16.07.96 (Lei Mínima de 

Telecomunicações), que autorizou a outorga de novas concessões do Serviço Móvel 

Celular. 

Diz-se que a fase foi de flexibilização e não de alteração radical do sistema de 

telecomunicações existente, uma vez que os referidos textos normativos pareciam desenhar 

a convivência da exploração estatal com a privada e não o rompimento fatal com o modelo 

anterior. Neles não havia propriamente a preparação para uma futura desestatização. 

Inobstante esta constatação, a fase de privatização veio logo a seguir, quando o 

Estado, decidiu afastar-se completamente da operação dos serviços de telecomunicações, 

passando a enfatizar a competição e criando uma agência reguladora para especificamente 

tutelar a atividade. 

O estudo dessa fase da privatização e das características da lei básica das 

telecomunicações, que foi criada em 1997, será objeto do tópico seguinte, complementando 

nossas afirmativas em relação à existência de um direito das telecomunicações, hoje, no 

Brasil. 
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4.2. A privatização das telecomunicações e o surgimento da ANATEL  

Como visto, no caso brasileiro, a Emenda Constitucional  nº 8, de 15 de agosto de 

1995, que alterou a redação do art. 21, inciso XI e XII, “a”, da Constituição de 1998, 

modificou completamente a política das telecomunicações no país, suprimindo o 

monopólio estatal sobre os serviços de telecomunicações e uniformizando o regime de 

exploração do setor. Coube também à referida Emenda reclamar a criação de uma lei 

específica para regular este campo de atividade, e pleitear um órgão regulador para tutelar 

seu cumprimento.91 

Neste mesmo ano da Emenda – 1995 – o Governo havia decidido que a reforma 

estrutural do setor seria implantada em etapas. Por isso, antes mesmo da Emenda, foi 

editada a Lei do Serviço de TV a Cabo (Lei 8.977, de 06.05.95), que dispôs sobre a 

prestação do referido serviço em ambiente de competição.  

Em seguida, adveio a Lei Mínima (Lei nº 9.295, de 19.07.96), que viabilizou a 

exploração de alguns segmentos do mercado de telecomunicações, altamente atrativos para 

os investimentos privados – a exemplo do serviço de telefonia móvel celular e do transporte 

de sinais de telecomunicações por satélite - mediante concessões a particulares. 

Na seqüência, foi editada a Lei nº 9.472, de 16.07.97, mais conhecida como Lei 

Geral das Telecomunicações (LGT), que não somente alterou a referida Lei Mínima, como 

também passou a dispor sobre a organização dos serviços, fornecendo os contornos básicos 

para sua classificação e para a criação do órgão regulador do setor: a Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL.  

Para sundfeld, é justamente esta etapa que assinala o nascimento do direito 

brasileiro das telecomunicações como um subsistema normativo. Até então, diz ele, “os 

textos jurídicos existentes no setor tinham mais caráter autorizativo do que regulatório. 

Inicialmente, as normas limitavam-se a autorizar a estatização; depois, na fase da 

flexibilização, cuidou-se de autorizar a admissão de novos prestadores, sem grande 

especificidade de regime. Já a Lei Geral de Telecomunicações, embora também tenha 
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envolvido a autorização da venda da TELEBRÁS, iria preocupar-se, sobretudo, com a 

instituição de uma regulação autônoma, originária e aberta para o setor”.92 

Isso porque com a Lei Geral de Telecomunicações, as telecomunicações passaram a 

apontar tamanho grau de especificidade, que ficou nítido o surgimento de uma disciplina 

própria, desvinculada dos grandes textos do direito administrativo econômico. Daí a 

autonomia da regulação das telecomunicações, propiciada também pelas particularidades 

técnicas e econômicas do setor.  

O caráter originário da vigente regulação está na ausência de vínculo com as normas 

anteriores, fazendo com que os direitos e deveres do Poder Público, dos prestadores de 

serviços e dos usuários tenham de ser reconsiderados à luz da nova realidade normativa 

introduzida com a Lei Geral de Telecomunicações e sua regulamentação. 

Importa observar, no entanto, que continua vigorando em separado o direito da 

radiodifusão e o serviço de TV a Cabo, o que parece um equívoco, já que todos estão no 

campo das telecomunicações. 

O direito da radiodifusão abrange o serviços de televisão aberta (radiodifusão de 

sons e imagens) e os serviços de rádio (radiodifusão sonora), serviços estes regidos pelo art. 

223 da Constituição Federal e, ainda, pelo Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962. 

O Ministério das Comunicações mantém seus poderes sobre o setor, cabendo à ANATEL 

apenas a administração do espectro de radiofreqüências e a fiscalização técnica das 

estações. O serviço de TV a Cabo encontra-se especificamente regulado pela lei autônoma 

supra referida. 

Para encerrar a análise das características da nova regulação das telecomunicações 

implantadas com a Lei Geral de Telecomunicações, tem-se que a mesma possui caráter 

aberto, residindo aí, talvez, sua maior vantagem. É que a Lei Brasileira de 

Telecomunicações não estabeleceu ela própria uma classificação dos serviços de 

telecomunicações, tarefa esta repassada ao ente regulador da atividade. Preocupou-se mais 

com a definição de políticas para o setor (como a opção pela competição), com os 
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princípios e com o desenho dos atos e processo de outorga. O caráter aberto da regulação 

decorre, portanto, de sua capacidade de assimilar as mudanças impostas pelas inovações 

tecnológicas e pela evolução do mercado, sem que seja necessário a edição de novas leis.93  

A par de seus aspectos programáticos, outro importante feito da Lei Geral de 

Telecomunicações foi a criação da ANATEL. Conforme frisado anteriormente, a ANATEL 

surgiu no cenário nacional através de sua criação pela Lei nº 9.472/97, em moldes bastante 

semelhantes aos órgãos reguladores americanos, estando regulamentada pelo Decreto nº 

2.338/97. 

Esse decreto detalha e disciplina de forma mais minuciosa as competências dos 

órgãos superiores da Agência (Conselho Diretor e Conselho Consultivo) definindo as 

atribuições dos seus demais órgãos e a criação das Superintendências, quais sejam, as de 

Serviços Públicos, de Serviços Privados, de Serviços de Comunicação de Massa, de 

Radiofreqüência e Fiscalização e de Administração Geral (art. 61).94 

A organização dos serviços de telecomunicações e a criação da respectiva entidade 

reguladora foram objeto, portanto, de uma lei única redigida com maior precisão e apuro 

legislativo95, ao contrário do que se verifica em outros setores regulados. Ao criar a 

ANATEL como autarquia especial, a referida Lei, de logo, definiu sua estrutura e 

competências. 

Ressalte-se que a efetiva desestatização do sistema TELEBRÁS deu-se apenas em 

julho de 1998, após a efetiva instalação da ANATEL e a edição da regulamentação da Lei 

Geral.  

Para dar concretude a essas normas gerais, três atos normativos foram expedidos: 

(1) o Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações prestado no Regime 

Público (Decreto nº 2.534, de 02.04.98) e (2) o Plano Geral de Metas para Universalização 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público (Decreto nº 2.592, de 
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15.05.98); (3) o Plano Geral de Metas de Qualidade para o Serviço Telefônico Fixo 

Comutado (Resolução nº 30, de 29.06.98).  

“O primeiro fixa quem, quando e como será prestado o serviço de 

telecomunicações; e o segundo fixa as metas que o Governo deseja ver atendidas com a 

prestação desse serviço.”96Na verdade, o Plano Geral de Metas para Universalização traça 

cronogramas para levar o serviço de telecomunicação a todos os brasileiros, enquanto o 

Plano Geral de Metas de Qualidade traça regras para preservar o bom nível dos serviços 

pelas prestadoras em benefício dos usuários. 

Merece registro, ainda, o Regimento Interno da ANATEL (editado pela Resolução 

nº 1/97 e alterado pela Resolução nº 197/99), que regulamenta o funcionamento do 

Conselho Diretor, detalha as competências das Superintendências, trata das atribuições 

orgânicas e funcionais e cria o Código de Procedimento Administrativo da Agência. 

Para completar o kit legislativo básico da ANATEL, mais recentemente foi editada 

a Lei nº 9.998, de 17.08.00, que instituiu o Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações – FUST, o Decreto nº 3.624, de 05.10.00, que regulamenta esse Fundo, 

e a Lei nº 10.052, de 28.11.00, que instituiu o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico 

das Telecomunicações – FUNTTEL. 

Este é, portanto, o arcabouço jurídico básico que responde atualmente pela 

regulação do setor de telecomunicações no país. 

Após a fase de privatização e da instituição dessa estrutura legislativa, constatamos 

(1) o efetivo funcionamento da ANATEL como órgão regulador independente; (2) o 

funcionamento do novo sistema das telecomunicações devidamente privatizado e 

desestatizado; e (3) a incorporação de novos prestadores e o início da competição. 

Tem-se chamado essa nova fase, de superação das dificuldades iniciais da reforma, 

de pós-privatização. Nela, buscar-se-á dar continuidade aos Planos de Universalização e 

Qualidade, ampliar a competição e contornar os questionamentos institucionais que surgem 

ao longo do caminho. 
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4.3. Principais atribuições da ANATEL no setor das telecomunicações 

De modo geral, as agências reguladoras possuem as seguintes atribuições: (1) 

regulamentam os serviços objeto da delegação ou regulam o uso do bem a que se propõem 

tutelar; (2) realizam procedimento licitatório para a escolha da concessionária ou 

permissionária que prestará o serviço por delegação; (3) celebram o conseqüente contrato 

de concessão, ou permissão, ou uso; (4) definem o valor das tarifas e sua revisão; (4) 

controlam a execução dos serviços, primando por sua qualidade e eficiência; (5) aplicam 

sanções às entidades delegadas infratoras; (6) colhem denúncias e reclamações dos 

usuários.  

Na visão de Cuéllar, “dentre as atribuições desempenhadas pelas agências, é 

possível destacar as seguintes: regulação de determinado feixe de atividades, através da 

positivação de regras ou da aplicação de regras preexistentes; outorga do exercício de 

atividades a terceiros (mediante licitação e contratos); fiscalização dos contratos 

administrativos e da execução dos serviços cuja prestação foi outorgada a terceiro ou de 

atividade econômica em sentido estrito; aplicação de sanções àqueles que descumprirem as 

normas relativas aos serviços ou atividades econômicas; exercício de papel de ouvidor de 

reclamações e denúncias de usuários ou consumidores, efetuando, inclusive, arbitragem de 

conflitos.”97 

Por consequência, é claro que a ANATEL foi criada para atender a essas premissas 

básicas. No entanto, possui também atribuições específicas estabelecidas expressamente 

pela Lei Geral de Telecomunicações98, algumas das quais passaremos a apontar por nos 

parecerem de suma importância. 

Sem dúvida que a principal competência da ANATEL consiste na implementação 

da política nacional de telecomunicações. Além disso, também compete à ANATEL a 

adoção de determinadas medidas para o atendimento do interesse público, bem como para o 

desenvolvimento tecnológico e social das telecomunicações do país, sempre atuando com 

independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade.99 

                                                           
97 Cuéllar, Leila. As agências reguladoras e seu poder normativo. São Paulo: Dialética, 2001, p. 144. 
98 Passaremos a nos referir à Lei Geral de Telecomunicações, a partir de agora, também por sua sigla “LGT”. 
99 É o que se extrai do art. 19 da Lei nº 9.472/97. 



 

Compete, ainda, à ANATEL100: 

(1) organizar e fiscalizar a prestação do serviço de telecomunicações pelas 

concessionárias, bem como o estabelecimento de diretrizes para a concessão do mesmo, 

aplicando sanções ou intervenções quando necessário; 

(2) fixar, controlar e acompanhar tarifas dos serviços prestados nos regimes público 

e privado, ou seja, cabe à agência o gerenciamento da política tarifária do setor de 

telecomunicações, no intuito de estabelecer tarifas condizentes com a realidade social; 

(3) deliberar na esfera administrativa quanto à interpretação da legislação de 

telecomunicações e sobre os casos omissos, compondo conflitos de interesses entre 

prestadoras de serviços e reprimindo infrações a direitos dos usuários. Em outras palavras, 

a agência reguladora possui força decisória para solucionar conflitos entre usuários e 

concessionárias, principalmente quando houver lacunas na lei, no sentido de suprir as 

necessidades de ambas as partes; 

(4) controlar, prevenir e reprimir as infrações contra a ordem econômica, 

ressalvadas aquelas de competência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica -  

CADE; 

(5) adotar medidas necessárias ao atendimento do interesse público e ao 

desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, promovendo o bem comum e o 

desenvolvimento tecnológico do setor de telecomunicações no país; 

(6) arrecadar e aplicar suas  receitas, bem como adquirir e alienar seus bens. Esta 

autonomia financeira da agência reguladora encontra-se expressivamente representada pelo 

Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL. Isso significa que a União é 

autorizada a cobrar pela exploração dos serviços de telecomunicações, constituindo o 

produto dessa arrecadação receita do referido Fundo.101 

Quatro dessas funções da ANATEL merecem maiores comentários. A primeira 

delas é a de organizar e regulamentar o setor de telecomunicações mediante a emissão de 

normas gerais e abstratas. Essa capacidade normativa da ANATEL vem expressa em 
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101 Conforme o art. 47 da Lei nº 9.472/97, “o produto da arrecadação das taxas de fiscalização de instalação e 
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diversos incisos do art. 19, da LGT102 (Lei nº 9.472/97). Antes dela, a lei 9.295/96, 

cometera a função regulatória, em caráter provisório, ao Ministro das Comunicações, até 

que fosse criado o órgão regulador.103 

Importante que se diga, no entanto, que esse poder normativo, no caso da ANATEL, 

manifesta-se basicamente das seguintes maneiras: (1) para regular prestação dos serviços de 

telecomunicações no regime de direito público e no regime de direito privado104, pelo que 

as normas que orientam a prestação de serviços em ambos os regimes são editadas pela 

própria ANATEL; (2) para aprovar suas próprias normas de licitação e de contratação, 

possibilitando a outorga de concessões, permissões e autorizações à margem da Lei Geral 

das Licitações (Lei nº 8.666/93); (3) para estabelecer restrições ao acesso de alguns grupos 

empresariais a determinados campos de atuação das telecomunicações, de modo a preservar 

a concorrência e impedir concentrações econômicas. 

Ressalte-se que o poder normativo da ANATEL não é amplo, como pode parecer à 

primeira vista. Na realidade, cabe ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo a definição 

das políticas de telecomunicações nos termos do art. 1º da Lei Geral de Telecomunicações. 

É o Poder Legislativo que, por meio de lei, define os interesses a serem perseguidos pela 

Agência, enquanto que ao Poder Executivo cabem as atribuições elencadas no art. 18, 80 e 

84105, do mesmo Diploma Legal.  

“Definida a política de telecomunicações pelo Poder Legislativo e pelo Poder 

Executivo, é exclusivamente da ANATEL a tarefa de implementá-la. Significa dizer que, 

em matéria de telecomunicações, todas as competências administrativas que não tenham 

                                                           
102 Incisos IV, VIII, X, XII, XIII, XIV e XVI, do art. 19, da Lei Geral de Telecomunicações. 
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de Janeiro: Renovar, abr/jun, 1999, p. 152. 
104 V. art. 19, IV e X, da Lei nº 9.472/97. 
105 O Executivo tem poder para – nos termos dos aludidos artigos – instituir ou eliminar a prestação de serviço 

no regime de direito público em conjunto ou não com sua prestação em regime de direito privado (art. 18, 
I); aprovar o Plano Geral de Outorgas (art. 18, II); aprovar o Plano Geral de Metas de Universalização dos 
serviços prestados em regime público (arts. 18, III e 80); autorizar a participação de empresa brasileira  em 
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serviços de telecomunicações (art. 18, IV); estabelecer restrições à participação do capital estrangeiro na 
prestação de serviços de telecomunicações (art. 18, parágrafo único). Outras competências do Poder 
Executivo estão arroladas nos arts., 10, 23, 45, 211, caput, da Lei nº  9.472/97. 



 

sido atribuídas, por lei, ao Poder Executivo estão reservadas à ANATEL, que as exercerá 

com independência”.106 

Nesse viés, os Poderes Legislativo e Executivo definem as políticas de 

telecomunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações as implementa com 

independência. 

Outra tarefa que cabe à ANATEL é a outorga de concessões, permissões e 

autorizações e a outorga do direito de uso de radiofreqüência e o direito de uso de órbita 

espacial.107 A importância está nesse amplo poder de outorga; na possibilidade de definir o 

perfil das prestadoras dos serviços de telecomunicações do país, obviamente que 

respeitados os princípios licitatórios. 

Além desta, outra importante função da ANATEL é a de fiscalizar as atividades do 

setor desempenhadas tanto no regime público como no privado, coibindo infrações das 

normas de organização dos serviços e impondo as sanções cabíveis, quando for o caso.108 O 

destaque desta função atrela-se à relevância dos serviços de telecomunicação e à 

necessidade de se dar equilíbrio ao setor, freando as prestadoras sempre que a sede de lucro 

puder comprometer os interesses dos usuários. 

Finalmente, a quarta e última das contribuições da ANATEL de maior destaque 

presta-se a dirimir, na esfera Administrativa, os conflitos deflagrados entre as operadoras de 

serviços públicos ou entre estas e os usuários dos mesmos serviços.109 Poder contar com 

mais uma esfera extrajudicial de solução de controvérsias, além do Procon ou dos órgãos 

internos das prestadoras, representa, certamente, um ganho para o usuário dos serviços de 

telecomunicações. 

4.3. Órgãos institucionais e suas destinações 

Em sua estrutura interna, a ANATEL possui como órgão máximo o Conselho 

Diretor. Conta, também, com um Conselho Consultivo, uma Procuradoria, uma 

Corregedoria, uma Biblioteca e uma Ouvidoria (art. 8º, § 1º). Além destes, registre-se a 
                                                           
106 Porto Neto, Benedicto. “A regulação e o direito das telecomunicações: a agência nacional de 

telecomunicações”. In Sundfeld, Carlos Ari (coord.) Direito Administrativo Econômico. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 288. 

107 Atribuição prevista nos incisos V, VI, IX e XI, do art. 19, da Lei nº 9.472/97. 
108 Função expressamente prevista nos incisos VI, IX, XI e XIX, do art. 19, da Lei nº  9.472/97. 



 

presença de uma Secretaria Executiva e de Câmaras Técnicas especializadas. Vejamos, 

portanto, a que se destinam esses órgãos e os debates que circulam acerca de alguns deles. 

O órgão superior que efetivamente dirige a Agência Nacional de Telecomunicações 

é - seguindo a regra geral - o Conselho Diretor. É ele que, em última instância 

administrativa, decide as questões de competência da Agência por maioria absoluta de 

votos. É ele que, em caráter privativo, exerce a função regulamentar ou normativa, editando 

e aprovando normas gerais e abstratas de regulação do setor de telecomunicações e, entre 

outras tarefas, que exerce atividade de gerenciamento do setor.  

Compete ao Conselho Diretor principalmente, conforme o artigo 22 da Lei nº 

9.472/97: (1) aprovar normas próprias de licitação e contratação; (2) propor o 

estabelecimento, bem como alterações das políticas governamentais de telecomunicações; 

(3) editar normas sobre matérias de competência da Agência; (4) aprovar editais 

licitatórios, homologar adjudicações, bem como decidir pela prorrogação, transferência, 

intervenção e extinção, principalmente em relação às outorgas para prestação de serviço 

nos regimes público e privado, obedecendo ao plano aprovado pelo Poder Executivo; (4) 

aprovar o regimento interno; (5) autorizar a contratação de serviços de terceiros, na forma 

da legislação em vigor. 

O Conselho Diretor é composto por cinco membros, chamados conselheiros, 

nomeados pelo Presidente da República, com aprovação prévia pelo Senado Federal (art. 

52, III, “f”, da Constituição Federal). Os conselheiros aprovados pelo Poder Legislativo são 

nomeados com mandatos fixos e não coincidentes. Por esta razão, os primeiros conselheiros 

foram investidos em mandatos de três, quatro, cinco, seis e sete anos, para que eles não se 

encerrassem ao mesmo tempo. Os mandatos dos conselheiros subseqüentes, no entanto, 

serão sempre de cinco anos. 

Para Porto Neto, a solução adotada pela lei tem um duplo objetivo: de um lado, 

garantir a composição mista da Agência, com renovação permanente do Conselho, de 

forma que haja representações dos diferentes setores da sociedade; de outro, evitar que haja 

uma ruptura administrativa com a substituição integral e simultânea de todos os 

                                                                                                                                                                                 
109 V. art. 19, XVII e XVIII, da Lei nº 9.472/97. 



 

conselheiros. Assim, a modificação do Conselho Diretor é permanente e gradativa, 

alterando-se, sempre, um conselheiro a cada ano.110 

Para Souto, a situação jurídica dos dirigentes apresenta feições muito particulares, 

posto que, segundo ele, não são investidos no cargo por concurso público de provas ou de 

provas e títulos para o preenchimento de cargos efetivos, nem se trata de provimento de 

cargo de confiança ou função gratificada. Tampouco é caso de contratação temporária por 

excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.111 A escolha 

ocorre por indicação do Executivo e aprovação do Legislativo, nos termos dos arts. 5º e 

parágrafo único, 6º e 9º, da Lei nº 9.986/00112, que dispõe sobre a gestão dos recursos 

humanos das agências reguladoras. Se o requisito é a aprovação política de profissional de 

reputação ilibada e notória especialização no setor regulado, não pode haver perda do cargo 

senão nas hipóteses autorizadas na lei.113  

Há, portanto, estabilidade no cargo para que os conselheiros possam decidir com 

autonomia, segurança e isenção. Na ANATEL essa estabilidade é adquirida no momento 

em que os dirigentes assumem os respectivos mandatos, diferentemente do que ocorre na 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, onde o dirigente terá que se submeter a 

uma espécie de estágio probatório, dentro do qual poderá ser exonerado livremente pelo 

Poder Executivo, somente adquirindo estabilidade após este período. 

Segundo Bandeira de Mello, 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. Para ele, a resposta é negativa, sob pena de comprometer a liberdade 

administrativa do futuro governo114. 
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telecomunicações”. In Sundfeld, Carlos Ari (coord.) Direito Administrativo Econômico. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 294. 

111 Souto, Marcos Juruena Villela. Desestatização, privatização, concessões e terceirizações. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 264-265. 

112 Tais dispositivos estabelecem que os membros do Conselho Diretor ou da Diretoria devem ser brasileiros 
de reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para 
os quais serão nomeados, estatuindo-se que serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, possuindo mandato fixo a prazo certo. 

113 O art. 9º da Lei nº  9.986/00 (dispõe sobre a gestão de recursos humanos nas agências reguladoras) prevê 
que: “Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em caso de renúncia, de condenação 
judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar”, ratificando o art. 26 da Lei nº  
9.472/97, no mesmo sentido. 

114 Mello, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
136-137. 



 

A se considerar a possibilidade de extensão dos mandatos dos dirigentes das 

agências para além do período do próprio Governo que os nomeou, estar-se-ia estendendo a 

influência desses Governos para além da época que lhe correspondia, e impedindo o novo 

Governo, vitorioso nas urnas, de escolher seus dirigentes e difundir a orientação política e 

administrativa escolhida pelo povo. 

Conclui o referido autor, portanto, 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. 

Destaque-se, ainda, ficar vedado ao conselheiro o exercício de qualquer outra 

atividade, exceto a de professor universitário,115 pelo fato de serem obrigados a ter 

dedicação exclusiva. 

Outra regra proibitiva que se estende aos conselheiros é a que veda aqueles que 

saem da ANATEL de defenderem interesses ou representarem pessoas perante a própria 

Agência até o prazo de um ano após o fim do mandato.116 

O segundo órgão que merece nosso registro é o Conselho Consultivo, integrado por 

representantes indicados pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, pelo Poder 

Executivo e por entidades representativas da sociedade, nos termos do regulamento. O 

Presidente do Conselho Consultivo será eleito pelos seus membros e terá mandato de um 

ano (art. 34). 

Conforme Moreira Neto, distintamente de outras agências reguladoras, o legislador 

federal optou, no setor de telecomunicações, por uma participação institucionalizada da 

sociedade através do Conselho Consultivo, já que nele terão assento, repita-se, 

representantes dos usuários e de entidades representativas, nos termos do Regulamento.117 

Segundo ele, ainda, a composição de conflitos de interesses entre prestadores de 

serviços de telecomunicações ou entre estes e usuários ficou também a cargo da Agência, 

atuando, assim, como instância parajudicial na solução administrativa de conflitos que lhe 

sejam dirigidos por qualquer pessoa. 
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2001, p. 176. 



 

Entretanto, a orientação do PROCON é a de que se deve procurar primeiramente a 

prestadora de serviço para tentar resolver o problema. Provocada a ANATEL, esta 

fiscalizará a atuação da prestadora e funcionará como instância recursal. Não é, entretanto, 

um órgãos de defesa do consumidor, tal como o PROCON.118 

A Corregedoria acompanhará permanentemente o desempenho dos servidores da 

Agência, avaliando sua eficiência e o cumprimento dos deveres funcionais e realizando os 

processos disciplinares (art. 46, da Lei nº 9.472/97). 

Ademais, ressalvados os documentos e os autos cuja divulgação possa violar a 

segurança do País, segredo protegido ou a intimidade de alguém, todos os demais 

permanecerão à consulta do público, sem formalidades, na Biblioteca (art. 39, da Lei nº 

9.472/97). 

Na biblioteca ficam arquivados os contratos firmados com as prestadoras de 

serviços e as atas do Conselho Diretor, dentre outros documentos, todos disponíveis para 

conhecimento geral, exceto nos casos em que sua publicidade representar risco para a 

segurança nacional do País ou violação de segredo ou da intimidade de alguém, hipóteses 

em que os registros correspondentes serão mantidos em sigilo. 

Finalmente, o ouvidor será nomeado pelo Presidente da República para mandato de 

dois anos, admitida uma recondução. Terá acesso a todos os assuntos e contará com o apoio 

administrativo de que necessitar, competindo-lhe produzir apreciações críticas sobre a 

atuação da Agência (art. 45, da Lei nº 9.472/97). 

A figura do ouvidor, que deverá compor os quadros de tais agências reguladoras, 

representa, sem dúvida, inovação em prol dos consumidores, na medida em que significa 

um canal de acesso do cidadão comum à Diretoria das agências. 
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5. OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

Depois de havermos percorrido a estrutura da ANATEL, analisando seu suporte 

legislativo e organizacional, parece-nos necessário falar, de forma mais detida, sobre os 

serviços que ela presta aos administrados.  

Antes de adentrarmos na análise da classificação dos serviços de telecomunicações 

e nos tipos de serviços prestados em espécie, merece estudo o conceito de serviços 

públicos. O significado de serviços públicos é tema dos mais debatidos no Direito 

Administrativo, devido aos equívocos cometidos em torno de sua conceituação. 

“Consenso” é certamente palavra estranha à concepção de serviço público. 

Tentaremos, pois, neste capítulo, inicialmente, desenhar um conceito de serviços 

públicos à luz da opinião de aclamados juristas, de modo a identificar os serviços de 

telecomunicações como um deles.  

Na seqüência, traremos à baila a classificação dos serviços de telecomunicações 

apresentada pela própria Lei nº 9.472/97, Lei Geral das Telecomunicações, e tentaremos 

apontar os serviços de telecomunicações em espécie, com o objetivo de fornecer uma idéia 

ampla do que é oferecido ao usuário. 

Ao final do capítulo, falaremos um pouco sobre as prestadoras de serviço público, 

ocasião em que apresentaremos as concessionárias e permissionárias como as novas 

estrelas no cenário da desestatização. A intenção é trazer ao leitor o perfil jurídico daquele 

que efetivamente presta o serviço ao usuário no dia-a-dia. 

5.1. Significado de serviços públicos 

Bandeira de Mello costuma afirmar em suas obras que os profissionais do direito só 

se interessam por noções que lhes proporcionem ter pleno conhecimento dos princípios e 

regras jurídicas que se aplicam sobre as mesmas.119 Isto porque o operador do direito, sendo 

positivista por natureza, quer saber objetivamente as regras destinadas a tais ou quais 

situações. 
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Diante dessa constatação, é evidente que a noção de serviço público só terá efetiva 

importância e utilidade aos aplicadores do direito se for identificada com clareza e se seus 

elementos forem isolados e apontados um a um, inobstante a indiscutível importância da 

prestação de um serviço público, na prática, a par de todas essas discussões doutrinárias, 

para os mais leigos dos administrados. Estes - pouco interessados no significado jurídico do 

termo - usufruem, bem ou mal, de uma considerável quantidade de serviços oferecidos pela 

Administração Pública cotidianamente. 

Para Bandeira de Mello, portanto, serviço público é toda atividade oferecida pelo 

Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de direito público, - portanto, 

consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais - que seja de utilidade 

ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados”.120 

Di Pietro critica este conceito de serviços públicos ao afirmar que ele é por demais 

restrito quando fala em “atividade fruível diretamente pelos administrados”. Isto porque, 

fundamenta ela, de fato os serviços de água, luz, transporte e telecomunicações, dentre 

outros, são fruíveis diretamente pelos administrados. Porém, existem outras espécies de 

serviços que são considerados públicos e nem por isso são usufruíveis diretamente pela 

coletividade, a exemplo dos serviços administrativos do Estado prestados internamente, dos 

serviços diplomáticos, dos trabalhos de pesquisa científica, os quais só por via indireta 

beneficiam a população.121 

Daí porque seu conceito é mais genérico, considerando serviço público “toda 

atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de 

seus delegados com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob 

regime jurídico total ou parcialmente público”.122 
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Cirne Lima acrescenta um outro dado ao conceito: o fato do serviço estar vinculado 

ao momento histórico, haja vista que uma dada atividade pode ser considerada relevante em 

determinada fase da história - justificando sua elevação à categoria de serviços públicos - e 

noutro momento haver perdido esta característica de essencialidade. Portanto, para ele, 

serviço público “é todo o serviço existencial123, relativamente à sociedade ou, pelo menos, 

assim havido num momento dado, que, por isso mesmo, tem de ser prestado aos 

componentes daquela, direta ou indiretamente, pelo Estado ou por outra pessoa 

administrativa”.124 

Na mesma linha, Juarez Freitas enfatiza que um dado importante em relação ao 

serviço público é que a sociedade não pode prescindir de sua adequada prestação, 

justamente porquanto considerado, num dado contexto histórico, como essencial à 

consecução de seus fins.125 

Efetivamente, a noção de serviço público não é simples, visto que já foi tomada, ao 

longo da história, em diferentes acepções. À época de seu surgimento, sob o patrocínio 

teórico de León Duguit, o genial publicista que capitaneou a chamada “Escola do Serviço 

Público”, a noção de serviço público apareceu como fórmula revolucionadora do Direito 

Público em geral e do Direito Administrativo em particular, intentando fazer substituir o 

eixo metodológico da disciplina – que dantes se constituía sobre a idéia de “poder” estatal – 

pela idéia de “serviço aos administrados”. 

Essa importância dada ao serviço público, colocando-o como eixo do direito 

administrativo, fez mudar a concepção desse direito, dantes baseado na idéia de “poder do 

Estado”, para embasá-lo na idéia de “dever aos administrados”. Duguit propôs afastar a 

                                                           
123 Eros Grau também utiliza a expressão “existencial” para definir serviço público. Diz ele que “assume o 

caráter de serviço público qualquer atividade cuja consecução se torne indispensável à realização e ao 
desenvolvimento da coesão e da interdependência social (Duguit) – ou, em outros termos, qualquer 
atividade que consubstancie serviço existencial relativamente à sociedade”. Grau, Eros 
Roberto.“Constituição e serviço público”. In Direito Constitucional, Estudos em Homenagem a Paulo 
Bonvides. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 265. 

124 Lima, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. São Paulo: RT, 1989, p. 82. 
125 Freitas, Juarez.” Regime dos Serviços Públicos e a Proteção dos Consumidores”. In Modesto, Paulo; 

Mendonça, Oscar (coord.) Direito do Estado: Novos Rumos. Tomo 2 Direito Administrativo. São Paulo: 
Max Lemonad, 2001, p. 201. 



 

idéia de soberania e de Poder Público como origem do Direito Administrativo, para adotar 

a noção de que o serviço público é o limite e o fundamento do poder governamental.126 

Muito embora essas idéias tenham sido decisivas para a construção de um conceito 

de serviço público, não obtiveram consenso em relação à sua concepção. O fato é que, até 

hoje, o conceito de serviço público é extremamente controverso. Há doutrinadores da 

atualidade que oferecem um conceito amplo de serviço público, enquanto outros existem 

que não podem conceber uma noção de serviço público que não seja restrita, alegando que 

“serviço público” deve possuir um conteúdo isolado, que justifique a expressão. 

Assim, no direito brasileiro, exemplo de conceito amplo é o adotado por 

Masagão127, Cretella Júnior128 e Meirelles129. Para os dois primeiros, serviço público é, 

basicamente, toda atividade que o Estado exerce para cumprir os seus fins, para satisfazer 

as necessidades públicas, o que nos leva a concluir que, neste contexto, englobaria a 

atividade judiciária, a administrativa e a legislativa. 

Meirelles afunila um pouco o conceito ao afirmar que serviço público é “todo 

aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas de controles 

estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples 

conveniências do Estado”. Nessa linha, faz referência à Administração Pública e não ao 

Estado, excluindo da noção as atividades legislativa e judiciária. Diz-se, no entanto, que seu 

conceito de serviço público é amplo por não distinguir serviço público de poder de polícia, 

vez que o conceito apresentado abrange “todas” as atividades desempenhadas pela 

Administração Pública. 

Restritos são os conceitos que confinam o serviço público entre as atividades 

exercidas pela Administração Pública, com exclusão das funções legislativas e 

jurisdicional; e, além disso, consideram-no como uma das atividades administrativas, 

perfeitamente distinta do poder de polícia do Estado. Restritos são, portanto, os conceitos 

de Bandeira de Mello e Di Pietro, por exemplo, apresentados em linhas pretéritas. 
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597-598. V. também Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, 
p. 94. 

127 Masagão, Mário. Curso de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 252. 
128 Cretella Júnior, José. Administração indireta brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 55-60. 
129 Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 297. 



 

Entendemos, com esteio na posição desses dois grandes juristas, que o conceito de 

serviço público realmente necessita de uma compreensão restritiva, do contrário, como bem 

afirma Madauar, “todo o direito administrativo conteria um único capítulo, denominado 

‘serviço público’, pois todas as atividades da Administração aí se incluiriam.”130 Correta 

está, portanto, quando ressalta que o serviço público apresenta-se como uma dentre as 

múltiplas atividades desempenhadas pela Administração, devendo esta utilizar seus 

poderes, bens e agentes, seus atos e contratos para realizar de modo eficiente essa atividade 

prestacional que propicia algo necessário à vida coletiva.131 

Medauar concorda com Bandeira de Mello ao sustentar que as atividades-meios, ou 

seja, aquelas que não são usufruíveis diretamente pelos administrados, a exemplo da 

arrecadação de tributos, serviços de arquivo, limpeza de repartições, vigilância de 

estabelecimentos públicos, não se incluem na acepção técnica do termo. 

Inobstante o empenho da doutrina no tratamento do tema, lembra Aguillar que não 

há um conceito jurídico de serviço público, vez que todos eles são formulados 

doutrinariamente a partir da observação dos fatos ou da aplicação concreta do direito. 

Assim, quando um jurista apresenta uma dada definição de serviço público, isso não 

signfica que ela seja aplicável a uma situação concreta. O que ele quer dizer, em outros 

termos, é que não se pode invocar tal o qual definição desse ou daquele autor para 

fundamentar a instituição de novos serviços públicos não previstos constitucionalmente. 

Isso porque, na opinião dele, esse uso seria autorizado pela Constituição, o que tornaria, na 

prática, inócua o debate doutrinário sobre o conceito de serviço público.132 

Enfim, poderíamos seguir por páginas apresentando inúmeros conceitos de serviços 

públicos, entretanto, vistos estes singelos debates iniciais sobre sua conceituação, passemos 

a nos debruçar sobre seus elementos característicos, de modo a desenhar de forma bem 

delineada o termo, pontuando cada uma de suas faces. 

De plano, podemos afirmar que para uma atividade ser considerada serviço público 

terá que possuir os seguintes requisitos: (1) tratar-se de uma prestação de atividade 
                                                           
130 Medauar, Odete. Direito administrativo moderno. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 345. 
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132 Aguillar, Fernando Herren. Controle social de serviços públicos. São Paulo: Max Lemonad, 1999, p. 134. 

Diz o autor que na atual sistemática é de pouca valia buscar-se um conceito de serviços públicos, haja vista 
que serviços públicos são aqueles contidos na Carta Política, o que só pode, segundo ele, ser alterado por 



 

singularmente fruível pelo usuários; (2) consistir em atividade material; (3) destinar-se à 

satisfação da coletividade em geral; (4) ser reputada pelo Estado como particularmente 

importante para a satisfação dos interesses da Sociedade; (5) ter sido havida como 

insuscetível de ser relegada tão só aos empreendimentos da livre iniciativa, razão porque o 

Estado a assume como pertinente a si próprio (ainda que nem sempre com exclusividade) e 

(6) ser submissa a uma específica disciplina de direito público.133 

Note-se que os cinco primeiros elementos constituem-se no substrato material da 

noção de serviço público, enquanto o sexto elemento consiste no elemento formal do termo, 

conferindo caráter jurídico ao mesmo. O direito público lança ao serviço público uma 

disciplina específica, na qual existem prerrogativas e sujeições instituídas para a proteção 

dos interesses da coletividade. 

Analisemos, um a um, esses elementos. O primeiro elemento, conjugado com o 

segundo, diz respeito à “prestação de uma atividade material”, consistente no oferecimento, 

aos administrados em geral, de utilidades ou comodidades contínuas, a exemplo de água, 

luz, gás, telefone, transporte coletivo, dentre outras. Essa oferta de atividades é feita pelo 

Estado porque ele as assume como próprias, uma vez que são reputadas imprescindíveis à 

coletividade em um dado momento histórico. 

Destaque-se que o serviço público não se confunde nem com a “obra pública”, nem 

tampouco com o “poder de polícia”. Difere-se da obra porque esta é, em si mesma, um 

produto estático, enquanto o serviço é, em sua essência, uma “atividade”, portanto, algo 

contínuo e dinâmico. Ademais, a obra é o resultado cristalizado de uma operação humana, 

ao passo que o serviço é a operação em si. 

No que tange às diferenças entre serviço público e poder de polícia, basta ser dito 

que, se por um lado, o poder de polícia condiciona e limita o exercício de liberdades 

individuais para compatibilizá-lo com o bem-estar coletivo, por outro lado e inversamente, 

o serviço público visa a ofertar, a fornecer ao administrado uma atividade para seu desfrute. 

Possuem, portanto, sentidos antagônicos, já que um representa a restrição e o outro a oferta 

ao administrado. 

                                                                                                                                                                                 
Emenda Constitucional. Celso Antônio Bandeira de Mello, dentre outros, não comunga desta opinião, tanto 
que faz enorme esforço para delimitar o conceito de serviço público. 

133 Mello, Celso Antônio Bandeira de. “Serviço público e sua feição constitucional no Brasil”. In Modesto, 
Paulo; Mendonça, Oscar (coord.) Direito do Estado: Novos Rumos. Tomo 2, Direito Administrativo. São 
Paulo: Max Lemonad, 2001, p. 18. 



 

O terceiro elemento refere-se à destinação do serviço à coletividade em geral para 

que sejam fruíveis pelos indivíduos. O serviço público precisa atender, para ser considerado 

como tal, conveniências e necessidades de todos, pois, se assim não fosse, o serviço não 

seria voltado à satisfação geral, mas apenas a interesses privados. Este traço está na própria 

origem da noção. Se não fora pela relevância para o todo social, o Estado não teria porque 

assumir tal atividade. 

“Por faltar este caráter de se destinarem à satisfação da coletividade em geral, não 

são públicos, ‘exempli gratia’, os serviços de telecomunicações que interligam apenas as 

empresas que possuem seus serviços de interconexão e que a isto se destinam. Assim, 

também, não são públicos os serviços de rádio-amador, pois estes, conquanto prestem 

atividade útil para inúmeras pessoas, constituem-se para comunicação restrita ao âmbito 

dos que possuindo tal equipamento propõem-se a ingressar neste círculo restrito de 

intercomunicadores.”134 

O quarto elemento, combinado com o quinto, relaciona-se à relevância que o Estado 

confere ao serviço em decorrência de sua importância para a sociedade, trazendo o ente 

estatal para si a responsabilidade de sua prestação. Dessarte, para que um serviço seja 

considerado “serviço público” é necessário que o Estado o repute como tal, em 

reconhecimento a sua importância para a coletividade, passando a considerá-lo como 

pertinente a si próprio, rejeitando a hipótese de que sua satisfação fique simplesmente 

entregue aos cuidados ou conveniências da livre iniciativa. 

Trata-se, pois, de atividade assumida pelo Estado como própria, na qualidade de 

titular dela, podendo delegá-la a terceiros através de concessão, permissão ou autorização. 

Nestes casos, delega-se, apenas, o exercício da atividade, não sua titularidade, que 

permanece com o Estado, podendo retomar a prestação do serviço para si, caso esse ato seja 

de interesse geral.  

Registre-se, no entanto, que nem toda atividade desempenhada pelo Estado, ainda 

que relevante, pode ser considerada serviço público. As atividades legislativas e judiciárias; 

os serviços internos das repartições públicas, por exemplo, muito embora considerados 
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relevantes pelo Estado, não são serviços públicos, uma vez que não possuem todos os 

requisitos acima especificados. 

O sexto elemento, como dito, é o elemento formal, pois será serviço público aquele 

submetido ao regime jurídico de direito público. “Com efeito – repita-se, ainda mais esta 

vez – um serviço não é público pelo só fato de ser destinado a satisfazer interesses da 

coletividade em geral, como também não o será meramente pela importância que tenha para 

ela ou apenas pelo fato de ser titularizado pelo Estado. Se-lo-á quando o Estado tendo-lhe 

assumido a titularidade, entendeu de enquadrar sua prestação sob uma específica disciplina, 

a pública, a qual, de um lado, repita-se, propõe-se a assegurar coercitivamente que o 

interesse público prepondere sobre conveniências privadas e de outro instaura sobre ele 

restrições especiais para garantir-lhe a proteção contra o próprio Estado ou contra seu 

exercente, a fim de impor, a um ou a outro, tanto o dever de assegurá-lo nos termos 

indicados, quanto limitações para que não atue abusivamente, isto é, de maneira a 

desrespeitar direitos dos administrados em geral e direitos e interesses dos usuários do 

serviço.”135 

Esse regime jurídico do serviço público encontra-se erigido sobre uma série de 

princípios de direito público, em sua grande maioria voltados à proteção do usuário de 

serviços públicos, aos administrados de uma forma geral. 

Diante da importância desses princípios para os usuários dos serviços prestados pelo 

Estado, merecem os mesmos indicação um a um. O regime jurídico do serviço público 

sujeita-se, portanto, ao: (1) dever inexcusável do Estado de promover-lhe a prestação, seja 

de forma direta, ou de forma indireta através de contratos de concessão, permissão e 

autorização; (2) princípio da supremacia do interesse público, considerando que o serviço 

terá obrigatoriamente que observar as conveniências da coletividade; (3) princípio da 

adaptabilidade, ou seja, sua atualização e modernização na medida do possível; (4) 

princípio da universalidade, uma vez que deverá ser prestado à todos indistintamente; (5) 

princípio da impessoalidade, considerando que o serviço não visa beneficiar ou prejudicar 

determinada pessoa, mas ser oferecido em condições de igualdade, evitando discrímem 
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entre os usuários; (6) princípio da continuidade, pelo qual os serviços públicos não podem 

ser interrompidos; (7) princípio da transparência, significando que a Administração Pública 

deve fornecer o máximo de informação possível aos administrados; (8) princípio da 

motivação, isto é, dever de fundamentar amplamente as decisões atinentes à prestação do 

serviço; (9) princípio da modicidade das tarifas, uma vez que os preços envolvidos na 

prestação de um serviço público devem ser módicos, considerando o baixo poder aquisitivo 

do brasileiro; (10) princípio do controle, que tem por finalidade conferir se a Administração 

Pública vem cumprindo os princípios precedentemente citados. 

Vistas as bases do regime de direito público que integram os serviços públicos, é 

preciso ser dito que cabe ao Estado dizer se determinada atividade será considerada serviço 

público ou não. É o Estado que define quando um serviço não deve ficar entregue 

simplesmente à livre iniciativa, mas deve, ao contrário, ser conduzido sob a égide do 

regime de direito público. É o Estado quem erige ou não em serviço público tal ou qual 

atividade, desde que respeitados os limites constitucionais atinentes à livre iniciativa da 

atividade econômica. Além dos serviços públicos mencionados na Carta Constitucional, 

outros podem ser assim qualificados por lei ordinária136, sem mencionar o fato de que 

muitos serviços públicos serão da alçada de Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo 

comuns à União e a eles (art. 23, da Constituição Federal). Assim, a enumeração dos 

serviços que o texto constitucional considera públicos não é exaustiva. 

Um dos mais importantes dispositivos referentes ao serviço público na Constituição 

Federal é o art. 175, o qual dispõe expressamente incumbir ao Poder Público, na forma da 

lei, a prestação de serviços públicos, estabelecendo que a lei disporá sobre o regime de 

delegação, os direitos do usuário, as tarifas, as obrigações e as reclamações. Os serviços 

públicos de telecomunicações, especificamente, estão previstos no art. 21, XII, da Carta 

Magna.137 
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Ante o tratamento dado pela Constituição aos serviços públicos, podemos apontar as 

seguintes situações: (1) o serviço público pode ser de prestação obrigatória e exclusiva pelo 

Estado; (2) o serviço público pode ser de prestação obrigatória do Estado, sendo também 

obrigatória a delegação a terceiro interessados em explorar o setor e, (3) o serviço público 

pode ser de obrigatória promoção pelo Estado, mas não de obrigatória execução pelo 

mesmo, podendo ser dado em concessão a terceiros. 

Há, na realidade, quatro espécies de serviços sobre os quais o Estado não detém a 

titularidade exclusiva, ao contrário do que ocorre com os demais serviços públicos. São 

eles: serviços de saúde, de educação, de previdência social e de assistência social. É que, 

muito embora a Carta Magna os declare, em diversas passagens, um “dever do Estado” 

afirma, por outro lado, que são livres à iniciativa privada ou expressamente contempla a 

presença de particulares no setor, independentes da existência de um contrato de concessão 

ou permissão, ficando todos esses segmentos, entretanto, submetidos a um tratamento 

normativo mais rigoroso, já que, de toda sorte, são considerados um “dever do Estado”. 

Não se deve, entretanto, confundir, como bem lembra Bandeira de Mello, 

titularidade do serviço com a titularidade da prestação do serviço, vez que são realidades 

jurídicas completamente distintas. O fato do Estado ser titular de um serviço público não 

significa que terá que prestá-lo por si ou por criatura sua quando detenha a titularidade 

exclusiva do serviço. Poderá simplesmente disciplinar o serviço e promovê-lo, conferindo 

sua execução a entidades estranhas a seu aparelho administrativo, através de contratos de 

autorização, concessão e permissão de serviços públicos, os quais, logo mais, passaremos a 

analisar. Destaque-se, entretanto, que nos casos em que o Poder Público não detiver a 

exclusividade do serviço, não haverá necessidade daquela outorga, pois quem vier a 

desempenhá-lo prescindirá dela para o exercício da atividade.138 
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5.2. Os serviços de telecomunicações em espécie 

Para falar dos serviços de telecomunicações em espécie é importante ter presente a 

definição de serviço de telecomunicações. Trata-se do conjunto de atividades que viabiliza 

a transmissão, a emissão ou a recepção por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer 

outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, sons ou 

informações de qualquer natureza, nos termos do art. 60, caput e § 1º, da Lei nº 9.472/97.139 

Noutras palavras, o serviço de telecomunicações consiste no transporte de coisas 

não-tangíveis (como a voz, dados, sinais, imagens, dentre outros) através de meios que lhe 

dêem suporte material (a exemplo do fio, meio eletromagnético ou ótico). O motivo da 

definição legal ser extremamente abrangente está  na velocidade de mudança de tecnologia 

para o setor. No meio das telecomunicações a tecnologia traz inovações a todo momento, 

razão pela qual é desaconselhável colocar na letra da lei definições que abranjam tais 

transformações em espécie, “pois a regulamentação destes serviços tem que ser cambiante 

o suficiente para seguir o fluxo da evolução tecnológica”.140 

Dessarte a Lei Geral das Telecomunicações introduz um elemento de flexibilidade 

na concepção formalista de serviço público. Inobstante saibamos que a doutrina brasileira 

em peso adota a concepção formal de serviço público, ou seja, considera serviço público 

aquilo que a lei e a Constituição venham a dizer que é serviço público, a Lei das 

Telecomunicações flexibiliza esta noção quando delega ao Chefe do Poder Executivo (art. 

18, I e II, LGT) a determinação da ampliação do rol de serviços de telecomunicações que 

seriam considerados públicos. Portanto, os serviços de telecomunicações, que serão 

prestados sob regime público, serão aqueles que o Poder Executivo diga ou a União se 

proponha a oferecer à sociedade com o compromisso de universalização e continuidade. 
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Já antes da Emenda Constitucional nº 8/95, nem todos os serviços de 

telecomunicações estavam reservados à exploração monopolista do Estado. Isto porque a 

Constituição de 1988 observava a classificação dos serviços de telecomunições formulada 

no antigo Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei nº 4.117/62), onde eles (os serviços 

de telecomunicações) eram classificados nas categorias de serviço público, público restrito, 

limitado, de radiodifusão, de radioamador e especial (art. 6º, da Lei nº 4.117/62). Os 

públicos eram aqueles destinados ao uso do público em geral, entre os quais incluiam-se os 

“serviços telefônicos, telegráficos e de transmissão de dados”, referidos na redação original 

da Constituição de 1988.  A exclusividade da exploração das empresas estatais recaía 

apenas sobre esses serviços; os demais podiam ser explorados por particulares, mediante 

autorização, concessão ou permissão. 141 

Diante desse quadro, a competição foi inicialmente implantada em relação aos 

serviços cuja execução não era objeto de monopólio estatal. Com o avanço tecnológico, 

novas modalidades de serviços de telecomunicações passaram a ser exploradas por 

particulares, uma vez que não constavam no rol dos serviços oficialmente considerados 

como serviços públicos de telecomunicações, a exemplo do bip, classificado como serviço 

especial.142 

A Lei Geral de Telecomunicações, aprovada em 1997, adotou premissas distintas 

das contidas no Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962. Como visto, o art. 60 da 

atual Lei, dá amplitude aos serviços de telecomunicações, sem fazer amarras, de modo a 

poder acomodar as inovações no setor. 

Feitas estas referências no tocante ao conceito de telecomunicações, temos que os 

serviços de telecomunicações são classificados, tendo em vista a abrangência dos interesses 

a que atendem, em: serviços de interesse coletivo e serviços de interesse restrito (art. 62, da 

Lei nº 9.472/97); e,  quanto ao regime jurídico de sua prestação, em: serviços públicos e 

serviços privados (art. 63, da Lei nº 9.472/97).143  
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A Lei Geral de Telecomunicações introduziu, portanto, duas classificações, até 

então não utilizadas no setor de telecomunicações, ligadas exclusivamente ao tratamento 

jurídico. Vejamos. 

Serviço de interesse coletivo é aquele cuja prestação deve ser proporcionada pela 

prestadora a qualquer interessado na sua fruição, em condições não discriminatórias, 

observados os requisitos da regulamentação. São serviços abertos a todos e, por isso 

mesmo, submetidos a maiores condicionamentos legais e administrativos, objetivando 

atender aos interesses da coletividade.144 

Os serviços de interesse restrito, caracterizados como de livre exploração, 

submetem-se apenas aos condicionamentos necessários para que sua exploração não 

prejudique o interesse coletivo, devendo sempre ser prestado no regime privado (art. 62, 

parágrafo único, Lei nº9.472/97). É aquele destinado ao uso do próprio executante ou 

prestado a determinados grupos de usuários. A exploração desse serviço de interesse 

restrito, repita-se, não poderá prejudicar o interesse coletivo. Por isso mesmo se diz que o 

princípio da universalização tem sido mais valorizado que o da competição, tudo o que será 

melhor discutido mais adiante. 

Assim – recapitulando – se o serviço for de interesse restrito, estará sujeito apenas 

aos condicionamentos, de conteúdo claramente negativo, indispensáveis a que sua 

exploração não prejudique a coletividade. Em sendo o serviço de interesse coletivo, ele 

estará, sujeito a condicionamentos mais intensos, inclusive os de conteúdo positivo. Bastam 

mencionar, como exemplo, as regras sobre redes de telecomunicações contidas no Título IV 

do Livro III, aplicáveis apenas aos serviços de interesse coletivo (art. 145), e que impõem 

aos prestadores deveres de fazer (encargos) e de suportar (sujeições), como os de aceitar a 

interconexão, de operar de modo integrado e, em geral, de cumprir sua função social.145  

Justamente porque há uma margem muito grande de serviços que a ANATEL 

entende que podem ser classificados como de interesse coletivo ou como de interesse 

restrito, cabe à prestadora, quando da postulação de uma autorização, dizer se ela quer 

prestá-los em âmbito coletivo ou em âmbito restrito. Porém, quando o fizer, ela estará 
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assumindo as condicionantes do serviço coletivo ou do serviço restrito. É importante ser 

dito que o prestador do serviço não poderá postular um para fazer outro ou vice-versa, ou 

seja, não poderá postular um serviço coletivo para fazer um restrito, ou um restrito para 

prestar um serviço coletivo, sob pena de perder a autorização.146 

“Quando postular um serviço de interesse coletivo o prestador terá direito de 

passagem, direito de exploração industrial da sua rede, um plano público de numeração, 

precedência no uso da radiofreqüência. Contudo, terá também a obrigação de não 

discriminar usuários. Ou seja, um sujeito com características que se enquadrem naquele 

público, ao qual se oferece o serviço, não poderá ser discriminado. 

O prestador de serviço de interesse restrito terá que disputar  infra-estrutura e as 

demais prerrogativas enumeradas acima, porém possuirá o direito de excluir do serviço 

qualquer usuário que não lhe convenha.”147 

No tocante ao regime jurídico dos serviços de telecomunicações, a Lei Geral de 

Telecomunicações contemplou os regimes público e privado (art. 63, da LGT) submetidos a 

níveis de regulação distintos. Ensina Sundfeld que o primeiro adota basicamente as regras 

conhecidas da tradicional “teoria dos serviços públicos”: dever de universalização e 

continuidade na prestação do serviço, com existência assegurada pelo Poder Público. O 

outro (o regime privado) obedece basicamente aos princípios constitucionais da exploração 

de atividades econômicas (art. 126, da Lei nº 9.472/97). 

O regime público se imporá quando: (1) a União considere o serviço como essencial 

(definição em grande parte de natureza política); (2) o jogo normal do mercado não 

assegure, por si, o permanente oferecimento do serviço; (3) o Poder Público pretenda 

encarregar alguém de, como delegado seu, oferecer permanentemente o serviço; (4) e, em 

consequência, precise impor a esse delegado obrigações coerentes com a decisão tomada, 

como, por exemplo, o dever de universalização.148 

Segundo Grotti, não se trata de reservar algumas atividades ao Estado. Ou seja, uma 

modalidade não precisa ser reservada para prestação em um regime único, determinado. A 
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lei prevê claramente que o serviço coletivo pode ser prestado exclusivamente no regime 

público, exclusivamente no regime privado ou concomitantemente nos regimes público e 

privado (art. 65, da LGT) cabendo ao Presidente da República definir as modalidades de 

serviço que serão exploradas no regime público, em conjunto ou não com sua prestação no 

regime privado (art. 18, I e II, da LGT).149 

O Plano Geral de Outorgas, Decreto nº 2.534/98, muito contribuiu para a 

privatização dos serviços de telecomunicações, vez que nele ficou definido que somente o 

serviço telefônico fixo comutado destinado ao uso do público em geral será prestado no 

regime público, mesmo assim, admitindo-se sua exploração concomitantemente no regime 

privado, ficando os demais serviços e prestadores sujeitos a autorizações em regime 

privado (arts. 1º, 3º e 9º).150 

Para que fiquem mais claras as implicações desses dois regimes, giza o art. 63, 

parágrafo único, da Lei Geral das Telecomunicações que o “serviço de telecomunicações 

em regime público é o prestado mediante concessão ou permissão, com atribuição à sua 

prestadora de obrigações de universalização e de continuidade”; enquanto que a exploração 

do serviço de telecomunicações no regime privado ocorrerá mediante prévia autorização da 

ANATEL (art. 131, da LGT) e terá por base os princípios constitucionais da atividade 

econômica. 

Portanto, a diferença é que no serviço prestado em regime público o prestador terá 

um ônus que é o dever de universalização e continuidade, uma vez que tem obrigação de 

levar o serviço para determinadas regiões mesmo que estas não sejam economicamente 

interessantes, bem assim tem a obrigação de não interromper o serviço, ou seja, de 

preservar sua continuidade. No regime privado o prestador terá maior liberdade e não lhe 

será exigido, necessariamente, o cumprimento de tais princípios. No entanto, e em 

contrapartida, seu campo de atuação será bem mais reduzido que o do prestador submetido 

a regime público. 
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Dessarte, a diferença básica entre os serviços públicos em regime público e privado 

é a relação da prestadora de serviço com o Poder Público. O tipo de vínculo com o Poder 

Público – concessão, permissão ou autorização – será melhor analisado logo mais, quando 

passarmos a tratar das prestadoras de serviços públicos. 

Por ora, convém destacar apenas que, dentro da grade de classificação apresentada, 

podemos ter um serviço de interesse coletivo prestado em regime público, sendo objeto de 

concessão ou de permissão, ou um serviço de interesse coletivo prestado em regime 

privado, sendo objeto de uma autorização. Por outro lado, o serviço poderá ser de interesse 

restrito, prestado apenas em regime privado, podendo ser objeto de autorização ou livre de 

autorização, nos casos em que a regulamentação assim preconizar (autorização tácita).151 

5.3. As prestadoras dos serviços de telecomunicações 

Acabamos de verificar que os serviços de telecomunicações são prestados através de 

concessionárias, permissionárias ou autorizatárias, assim como a grande maioria dos 

serviços públicos brasileiros. Antes de falarmos do perfil dessas prestadoras no ramo das 

telecomunicações, entendemos importante investigar o significado desses vínculos em 

nossos sistema e como eles se diferenciam. Além disso, imprescindível apurar também 

como surgiram no contexto do ordenamento brasileiro. 

Pereira fala que no serviço centralizado o Poder Público presta o serviço por seus 

próprios órgãos, sendo o Estado titular e prestador do serviço (Administração Direta); no 

serviço descentralizado, o Estado transfere sua titularidade, ora por outorga (quando o 

Estado cria uma entidade por lei e a ela  transfere um serviço público ou de utilidade 

pública), ora por delegação (quando o Estado transfere por contrato, ou ato unilateral, 

unicamente a execução de um serviço, a ser prestado pelo delegado por sua conta e 

risco).152 

A delegação pode ser feita, repita-se, através dos institutos da concessão, permissão 

ou autorização de serviços públicos. É preciso diferenciar estas três figuras jurídicas para 
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apontar em seguida o tipo de relacionamento que o usuários de serviços públicos – 

especificamente o usuário dos serviços de telecomunicações – terá com cada uma dessas 

figuras jurídicas. 

Di Pietro entende que a concessão é o contrato administrativo pelo qual a 

Administração Pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que o 

execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário ou 

outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço.153 

É bem verdade que existem correntes doutrinárias que divergem no tocante à sua 

natureza jurídica. Muito embora inúmeros doutrinadores vejam a concessão como um 

contrato, outros tantos a vêem como um ato administrativo. Blanchet sustenta tratar-se a 

concessão de ato administrativo bilateral (porque não resulta da declaração de vontade 

apenas da Administração, mas de um acordo entre as vontades desta e do particular), 

peculiaridade esta, segundo ele, que levaria a maioria dos estudiosos e a legislação a 

utilizarem equivocadamente a denominação “contrato de concessão”.154 

Em que pese a opinião do referido autor, entendemos que, se há o reconhecimento 

de que se trata de um ato bilateral e de que é preciso a concordância da concessionária para 

ser efetivado, nada mais temos aí, data venia, que um contrato. 

Um pouco mais balizada nos parece a opinião de Bandeira de Mello, quando 

defende tratar-se a concessão de ato administrativo complexo, visto que as chamadas 

cláusulas regulamentares, que integram o instrumento de concessão, não têm conteúdo 

contratual. O Estado fixa unilateralmente condições de funcionamento, organização e modo 

de prestação do serviço, isto é, as condições em que será oferecido aos usuários. É, por este 

prisma, um ato-condição, por meio do qual o concessionário voluntariamente se insere 

debaixo da situação jurídica objetiva estabelecida pelo Poder Público. Por outro lado, é um 

contrato, por cuja via se garante a equação econômico-financeira, resguardando-se os 

legítimos objetivos de lucro do concessionário.155 
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A concessão de serviços públicos não é uma idéia nova somente deflagrada com o 

processo de desestatização de nosso Estado. Surgiu conjuntamente com a noção de Estado 

Intervencionista, vez que este, portador de novos encargos nos campos social e econômico, 

passou a demandar novas formas de gestão de serviços públicos. 

A concessão de serviços públicos a empresas privadas foi a primeira forma de 

delegação de serviços públicos a terceiros. Nessa concepção, o particular executava o 

serviço em seu nome e risco, mediante fiscalização e controle da Administração Pública. A 

vantagem dessa modalidade para o Poder Público era evidente: a prestação do serviço 

público seria promovida sem recursos públicos e sem o risco do empreendimento para o 

Estado. 

Na medida em que o Estado começou a intervir nessas empresas para preservar o 

interesse público, a concessão de serviços públicos a entidades privadas deixou de ser 

interessante. Daí porque, numa fase seguinte, a delegação de serviços públicos passou a ser 

feita a empresas estatais. O regime de direito privado continuava sendo o principal atrativo 

e a vantagem era a de que o controle sobre a concessionária era exercido muito mais 

facilmente por integrar a mesma o organograma estatal. A desvantagem, entretanto, estava 

nos riscos por conta do concedente. 

Observe-se, portanto, que a concessão a particulares e os serviços públicos 

prestados por empresas estatais são formas diversas de descentralização dos serviços 

públicos. No primeiro caso, o Estado transfere a execução do serviço, mas preserva a 

titularidade do mesmo; no segundo caso, as empresas estatais, criadas por lei, adquirem o 

direito à prestação do serviço, passando a deter sua titularidade, a exemplo dos casos da 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e da Telecomunicações Brasileiras 

S/A - TELEBRÁS. 

Vê-se, portanto, que, por longos anos, o instituto da concessão de serviços públicos 

a empresas privadas ficou adormecido e meio que sem utilidade prática em nosso 

ordenamento. O plano de desestatização promovido na década de 90 e o processo de 

privatização a ele aliado cuidaram de revigorar a referida figura jurídica156. Com a redução 
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do papel do Estado e a conseqüente substituição do Estado Administrador (Estado agente 

da atividade) pelo Estado Fiscalizador, restaura-se a figura das concessões com a intenção 

de se transferir a execução do serviço público a empresas privadas, reservando-se ao Estado 

sua titularidade. O principal papel do Estado nessa nova fase passou a ser a de regulador 

das atividades de interesse público e não mais a de prestador direto do serviço.157 

A permissão é, por sua vez, ato administrativo unilateral e precário, tendo por objeto 

o exercício de serviços públicos através da outorga vinculada, em decorrência de ser 

precedida de procedimento licitatório. Blanchet traz à tona algumas ponderações em torno 

do instituto, principalmente com o intuito de diferenciá-lo da concessão e da autorização. 

Afirma ele que a permissão, tradicionalmente considerada como um ato administrativo 

unilateral, teria perdido, aparentemente (e apenas aparentemente), esta característica com a 

edição da Lei nº 8.987/95, pois passaria a ter, por disposição expressa (art. 40), 

impropriamente, natureza contratual. A Constituição Federal parece também ter 

emprestado, não menos impropriamente, natureza contratual ao instituto, conforme se 

observa no art. 175, parágrafo único, I. 

Dessarte, o único traço distintivo que remanesceria em relação à concessão resumir-

se-ia no fato de ser a permissão um ato precário e discricionário, ou seja, rescindível a 

qualquer tempo unilateralmente pela Administração se assim o interesse público 

recomendar. Mesmo esta remanescente distinção pode ficar comprometida quando a 

permissão é outorgada por prazo determinado. Se todas as suas peculiaridades podem ser, 

ao final, afastadas, pergunta-se: qual a utilidade prática de se manter o instituto?158 

Não nos parece que a intenção do legislador constituinte fosse a de extinguir a 

permissão por torná-la idêntica à concessão, uma vez que utilizou os dois termos em 

separado, fazendo uso dos dois vocábulos. Ressalte-se que a Constituição Federal em 

nenhum momento refere-se à concessão e à permissão como sinônimos, não podendo, por 
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conseguinte, fazê-lo o intérprete por sua conta. Dessarte, a permissão existe como instituto 

diferente da concessão, por ser ato administrativo unilateral e precário. 

A autorização é ato unilateral e precário, cujo exercício é caracterizado pela 

discricionariedade, porquanto inexiste direito subjetivo do pretendente cujo atendimento 

possa ser imposto ao Poder Público, ao contrário da licença, por exemplo, que é vinculada, 

ou seja, sua outorga torna-se obrigatória sempre que o interessado implementar as 

condições estabelecidas em lei. 

A crítica mais comum, não em relação ao instituto mas à forma como ele é 

apresentado na Carta Máxima e na legislação ordinária, é a de que o art. 21, XII, da 

Constituição Federal, assim como a Lei nº 9.074/95, referem-se à autorização de forma 

imprópria, por afirmar que destina-se à prestação de serviços públicos. Blanchet entende, 

ao contrário, que se serviços públicos pudessem ser objeto de autorização a própria 

Constituição estaria legitimando a delegação do exercício de serviços públicos sem prévia 

licitação (uma vez que esta não é ínsita ao instituto da autorização) ou estaria 

transformando a autorização em ato vinculado.159 

Na verdade, delegáveis mediante autorização são apenas aquelas atividades que, 

embora de natureza privada, são relevantes para o interesse público, razão pela qual se 

submetem a especial fiscalização estatal, fiscalização esta que se opera mediante exercício 

do poder de polícia. Enquanto a autorização não tem sua validade condicionada à prévia 

licitação, a concessão e a permissão exigem a promoção de procedimento licitatório para a 

seleção do concessionário ou permissionário (art. 2º, da Lei 8.666/93, c/c art. 175, da Carta 

Federal).160  

Oportuno constatar, portanto, que quando o Estado quer delegar um serviço público 

a terceiros ele o faz, de regra, através dos institutos da concessão e da permissão. A 

autorização não teria, a princípio, esta vocação, muito embora a lei confunda o intérprete à 

primeira vista.  

Eis, pois, em linhas gerais, o perfil de cada um desses institutos. Vejamos, agora, 

como eles se apresentam no ramo das telecomunicações. 
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Vimos que os serviços de telecomunicações se submetem a um regime público ou 

privado. O serviço de telecomunicações prestado em regime público pode ocorrer através 

de concessão ou permissão. Em regime privado, entretanto, o instrumento jurídico utilizado 

é a autorização. Esta definição é feita pela própria Lei Geral das Telecomunicações. Seu 

art. 63 estabelece que o “serviço de telecomunicações em regime público é o prestado 

mediante concessão ou permissão, com atribuição à sua prestadora de obrigações de 

universalização e de continuidade”, enquanto o art. 131 prevê que a exploração do serviço 

de telecomunicações no regime privado ocorre mediante autorização da ANATEL e será 

baseada nos princípios constitucionais da atividade econômica (art. 126). 

Deduz-se, por conseguinte, que a relação da prestadora com o Poder Público altera-

se substancialmente conforme o regime seja público ou privado. Isto porque, se o regime 

for privado, não há contrato com o Poder Público, mas sim o estabelecimento de uma 

relação jurídica não contratual advinda de uma autorização; igualmente, não há dever de 

continuidade e de universalização na prestação dos serviços; não há direito à manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro; o direito de exploração do serviço é por prazo 

indeterminado e os preços são livres, inexistindo controle estatal a respeito.161 

O art. 83 da Lei Geral de Telecomunicações prevê que concessão de serviços de 

telecomunicações “é a delegação de sua prestação, mediante contrato, por prazo 

determinado  no regime público, sujeitando-se a concessionária aos riscos empresariais, 

remunerando-se pela cobrança de tarifas dos usuários ou por outras receitas alternativas e 

respondendo diretamente  pelas suas obrigações  e pelos prejuízos que causar.” 

A concessão no campo das telecomunicações é um pouco diferente da concessão 

tradicional. Isto porque, por exemplo, o regime da reversão da concessão no setor é muito 

mais restrito do que o regime de reversão da tradicional concessão. A reversão no campo 

das telecomunicações só ocorrerá em relação aos bens da concessionária imprescindíveis à 

continuidade do serviço. A intenção é a de evitar que a concessionária, ao final da 

concessão, exija uma indenização do Estado por ter investido na concessão. 

Por sua vez, o art. 118 da aludida Lei define que a permissão é ato administrativo (e 

não contrato) para prestação de serviço em regime público de forma transitória. Por isso 
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mesmo, sua revogação pode ocorrer a qualquer tempo, não ensejando qualquer direito à 

indenização por parte da prestadora (art. 123). 

Portanto, a permissão foi formatada na Lei Geral de Telecomunicações como um 

instrumento para prestação emergencial e transitória de um serviço em regime público. Tal 

circunstância ocorreria quando não fosse possível concluir uma licitação para concessão, e, 

para não interromper um serviço em regime público, sua prestação ficaria, 

emergencialmente, a cargo de um particular.162 

Porém, muito embora o art. 19 da Lei Geral das Telecomunicações tenha previsto 

procedimento licitatório simplificado para as permissões – pois bastaria sua formalização 

através de assinatura de termo contendo o objeto e a área da permissão, bem como prazos 

mínimo e máximo de vigência estimados, modo, forma e condições da prestação do 

serviço, direitos e deveres do permissionário, as tarifas, os direitos, garantias e obrigações 

dos usuários, as condições gerais de interconexão, os bens reversíveis, se houver, sanções e 

as hipóteses de extinção (art. 120) – o Supremo Tribunal Federal considerou tal regra 

inconstitucional por entender que a permissão para a prestação de serviços de 

telecomunicações deveria obedecer a Lei nº 8.666/93, seguindo o procedimento licitatório 

nela previsto e não qualquer tipo de “procedimento licitatório simplificado”.163 

Em decorrência dessa decisão da Corte Máxima, a permissão termina por não ser 

tão utilizada, vez que se tornou mais rápido licitar uma concessão do que expedir uma 

permissão, o que fez o instituto tornar-se praticamente inaplicável.164 

 O tratamento dado à autorização de serviços de telecomunicações pela referida Lei 

inovou na matéria e afastou as características gerais do instituto. O art. 131, §1º, descreve a 

autorização de serviço de telecomunicações como ato administrativo vinculado – e, em 

consequência, sem precariedade, já que esta é incompatível com aquele tipo de ato – que 

faculta a exploração, no regime privado, de modalidade de serviço de telecomunicações, 

quando preenchidas as condições objetivas e subjetivas necessárias. 

Com efeito, são duas as condições objetivas para obtenção de autorização de 

serviço, conforme prescreve o art. 132: (1) disponibilidade de radiofreqüência necessária, 
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no caso de serviços que a utilizem; e (2) apresentação de projeto tecnicamente compatível 

com as normas aplicadas. 

Dentre as condições subjetivas necessárias para obtenção, pela empresa de 

autorização de serviços de interesse coletivo, destacam-se: (1) estar constituída segundo as 

leis brasileiras, com sede e administração no país; (2) possuir qualificação técnica para bem 

prestar o serviço; e (3) de não prestar, na mesma região, localidade ou área, a mesma 

modalidade de serviço, quer no regime público, quer no regime privado.165 

Di Pietro, a exemplo de tantos outros administrativistas, condena a referida Lei por 

querer mudar a natureza da autorização. Para ela, o vocábulo autorização, na Lei nº 

9.472/97, foi indevidamente usado no lugar de licença para dar aparência de 

constitucionalidade ao tratamento das telecomunicações. Como a Constituição fala em 

concessão, permissão e autorização, preferiu-se manter essa terminologia, muito embora a 

autorização tenha sido completamente distorcida enquanto instituto do Direito 

Administrativo.166 

Na realidade, verdadeira inconstitucionalidade se observa na medida em que o art. 

21, XI, da Constituição Federal atribui os serviços de telecomunicações à União, 

considerando-os serviços públicos de titularidade desta. Em sendo assim, o serviço de 

telecomunicações só poderia ser prestado diretamente, pela União, ou indiretamente, 

através dos institutos da concessão, permissão ou autorização. 

No entanto, a Lei nº 9.472/97 procurou intencionalmente excluir do conceito de 

serviços públicos uma parte dos serviços de telecomunicações, classificando-os como 

público e privado, quanto ao regime jurídico de sua prestação. Os serviços em regime 

público seriam prestados mediante concessão ou permissão (art. 63) e os serviços em 

regime privado seriam prestados mediante autorização, conforme já mencionado. Essa 

classificação do art. 63 da Lei em tela decorre de outra prevista no art. 62, que distingue os 

serviços de interesse coletivo (que são públicos) e os de interesse restrito (que são 

privados), o que igualmente já foi objeto de nossa análise. 
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Tudo isso é para dizer que a referida Lei não fala em “serviços públicos”, mas sim 

em serviços de interesse restrito ou de interesse coletivo, ou em serviços em regime público 

ou privado. E assim o faz, segundo Di Pietro, com a intenção de excluir da abrangência do 

art. 21, XI da Carta Magna uma parte dos serviços de telecomunicações, para considerá-la 

como atividade econômica livre à iniciativa privada e, portanto, regida pelos princípios que 

lhe são inerentes, em especial os elencados no art. 170 da Constituição. 

“No entanto, sabe-se que todo serviço público prestado por particular, seja mediante 

concessão, permissão ou autorização, está em grande parte sujeito ao direito privado. Não 

tem sentido dizer que quando prestado por concessão ou permissão, submete-se ao regime 

público, pois, se assim fosse, grande parte da vantagem dos institutos deixaria de existir. O 

que realmente o legislador quis fazer, repita-se, foi considerar como serviço público apenas 

uma parte do serviço de telecomunicações, deixando a outra parte livre à iniciativa privada, 

que ficará sujeita tão-somente à autorização (entenda-se licença) do Poder Público, como 

tantas outras atividades privadas submetidas ao poder de polícia do Estado. Omissis 

 Com isso, a Lei nº 9.472 inverteu o sentido da norma do art. 21, XI, com relação a 

uma parte dos serviços de telecomunicações; esse serviço, cuja titularidade foi atribuída em 

sua totalidade à União, que tem a possibilidade de delegar a execução ao particular, passou 

a ser considerado atividade privada, que a União só pode executar por motivo de segurança 

nacional ou interesse coletivo relevante, conforme definido em lei. Com a agravante de que 

a lei não definiu as hipóteses em que o serviço é considerado de interesse restrito e, 

portanto, passível de prestação em regime privado; deixou à Anatel a incumbência de fazê-

lo, em mais uma ofensa ao princípio da legalidade.”167 

Por esse traçado, fica muito evidente a violação ao art. 21, XI, da Constituição 

Federal, vez que esta não faz a distinção entre os dois tipos de serviço de telecomunicações. 

Portanto, a Lei em discussão privatizou não apenas a execução do serviço, mas a atividade 

em si, o que não é de se admitir vez que tal iniciativa não foi respaldada pela Constituição. 

O que se tem a concluir é que o instituto empregado com o nome de autorização 

pela Lei nº 9.472 é, na verdade, o da licença. Convalidar a Lei neste aspecto significa 

desprestigiar a Constituição e violar o princípio da segurança jurídica. 
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Inobstante comunguemos com esta posição de Di Pietro, merece registro 

argumentação contrária apresentada por Marques Neto. Diz ele: “no nosso entender, não 

avistamos óbices para a exigência de autorização para o setor de telecomunicações. A 

Constituição Federal, em seu art. 170, parágrafo único, dispõe que ‘é assegurado a todos o 

livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de 

órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei’. Sendo assim, se o constituinte disse isto 

é porque admitiu que, quando a lei entender conveniente, esta poderá exigir autorização 

para exploração de determinada atividade econômica. Além disso, como mencionamos, a 

Emenda Constitucional nº 8, de 1995, introduziu no art. 21, XI, da Constituição Federal a 

perspectiva de que o serviço de telecomunicações será objeto de autorização, concessão ou 

permissão. Neste sentido, o art. 175 da Constituição Federal dispõe que a prestação de 

serviços públicos incumbe ao Poder Público diretamente ou sob o regime de permissão ou 

concessão. Ou seja, os serviços que não são prestado em regime  público, mas sim em 

regime privado, devem ser objeto de autorização por força do art. 21, XI, combinado com o 

art. 175, ambos da Constituição Federal. Só assim se consegue a necessária integração 

sistêmica do texto constitucional.” 168 

Lembra ainda o referido autor, que a crítica que se faz ao instituto da autorização no 

setor de telecomunicações perde força quando lembramos que o Poder Público acata 

autorizações para muitas outras atividades econômicas, a exemplo da saúde e da educação 

(registro/autorização do Ministério da Educação e Cultura - MEC para funcionamento de 

uma universidade), venda de armas (autorização da polícia federal). 

Finalmente, reitere-se o fato de que para a escolha do prestador do serviço no 

regime público, a ANATEL instaurará licitação, selecionando quem possa executar, 

expandir e universalizar o serviço com eficiência, segurança e tarifas razoáveis. 

Quando da implantação de novas prestações, utilidades ou comodidades relativas ao 

objeto da concessão, suas tarifas serão previamente levadas à Agência para aprovação, com 

os estudos correspondentes, hipótese em que, considerados os interesses dos usuários, a 

Agência poderá decidir por fixar as tarifas ou por submetê-las ao regime de liberdade 

tarifária, sendo vedada qualquer cobrança antes da referida aprovação. A prestadora poderá, 
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inclusive, cobrar tarifa inferior à fixada, desde que a redução se baseie em critério objetivo 

e favoreça indistintamente todos os usuários, vedado o abuso do poder econômico.169 

Não nos alongaremos no tema porque nosso principal objetivo é tratar do usuário do 

serviço e não do concessionário ou do permissionário. É indiscutível que “concessão, 

permissão e autorização de serviços públicos” é matéria que suscita muitas outras 

discussões, entretanto, nosso objetivo é oferecer um traçado geral sobre as concessões, 

permissões e autorizações no universo das telecomunicações, de modo que se identifique 

com quem o usuário está a se relacionar, qual a face daquele que lhe presta o serviço 

público, especificamente o de telecomunicações. Maiores divagações sobre as concessões e 

permissões serão tecidas ao longo do trabalho e na medida em que tratarmos de direitos 

pontuais dos usuários. 
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6. O USUÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES 

Sendo o usuário de serviços públicos, em especial o de telecomunicações, o 

protagonista de nosso enredo, passaremos agora a dele tratar apresentando as regras de 

nosso ordenamento que o estão a proteger direta ou indiretamente. 

Iniciaremos este capítulo falando um pouco sobre o usuário no contexto da 

regulação estatal, debate este de extrema pertinência ante o enfoque de nosso tema e em 

virtude da atualidade da discussão. 

Com o crescimento da regulação estatal de certas atividades, muitas das quais 

representam serviços públicos relevantes, tivemos, em contrapartida, o incremento da 

preocupação em se encontrar um ponto de equilíbrio entre as metas de universalização e de 

competição dos serviços. É importante constatar que o ícone desta preocupação é o usuário. 

Encerrada a discussão, passaremos a expor as normas do ordenamento jurídico 

brasileiro que, de uma forma geral, protegem o usuário de serviços públicos. A intenção 

aqui será apresentar, ainda que resumidamente, como os mais diversos diplomas legais 

tratam o tomador do serviço público, para, somente em seguida, afunilar o foco para o 

usuário de telecomunicações. 

Nessa parte do capítulo, faremos, então, uma exposição das regras da ANATEL que 

tratam do usuário dos serviços que regula, as quais, dentro da logística traçada, introduzirão 

as ações protecionistas da ANATEL que serão abordadas no capítulo seguinte. 

Ao final, aproveitaremos o foco principal do capítulo – o usuário de serviços 

públicos  –  para defender a necessidade de uma lei específica que aglutine os interesses 

que lhe são pertinentes. 

6.1. O usuário e a regulação estatal 

Serviço público já é, por si, um tema apaixonante. Falar do usuário de serviços 

públicos é ainda mais. O assunto mobiliza opiniões, preocupações, empolgações que 

tentaremos aqui retratar.  

Vimos que os serviços públicos, quando delegados, são prestados através de 

concessionárias ou permissionárias. Esses institutos, como visto, tiveram um crescimento 

sem precedentes na década passada com a instituição do plano de desestatização do Estado 



 

Brasileiro (e consequente privatização das atividades monopolizadas) através do qual o 

Estado deixou, na grande maioria dos setores, de prestar serviços de forma direta preferindo 

delegá-los a terceiros e passar à posição de regulador da atividade. 

Muito já se falou sobre a função reguladora e os entes reguladores independentes. 

Por isso, nossa abordagem, a partir de agora, tentará demonstrar a utilidade da regulação na 

proteção dos usuários de serviços públicos. A relação ente regulador-usuário, com destaque 

para o caso das telecomunicações, será, de agora  por diante, nosso foco.  

Para tanto, parece-nos oportuno iniciar ressaltando a importância da regulação na 

transição de um regime de monopólio para um regime de competição, tendo como maior 

objetivo a preservação dos direitos básicos do usuário de serviços públicos.  

Podemos começar dizendo que a transição de qualquer monopólio de atividade 

econômica para um regime de competição nunca será desvestida de complexidade. O 

rompimento do regime de monopólio, exclusividade ou privilégio, traz, necessariamente, 

duas ordens de desafios. Primeiro, descontaminar a cadeia produtiva da atividade 

econômica para tornar efetiva a competição. Segundo, dotar o segmento específico de 

mecanismos regulatórios aptos a permitir que, inobstante o regime de competição, seja 

assegurada que a atividade siga sendo oferecida aos consumidores ou usuários. Ou seja, a 

superação do monopólio sempre envolverá uma forte calibração entre medidas pró 

competição e medidas de preservação da estrutura de produção anterior, de modo a, no 

mínimo, não comprometer sua existência ou não comprometer sua eficiência econômica, 

razão em última instância da regulação estatal sobre atividades econômicas.170 

Nusdeo assevera que “em geral, não se passa diretamente de uma política de regulação à 
liberalização total das atividades. Ao contrário, a desregulação, por diversas razões, 
costuma ser parcial. Isso se explica por diferentes razões econômicas ou políticas. As 
primeiras têm a ver com a incapacidade de certas fases das atividades antes monopolizadas 
de funcionar em concorrência. As últimas, por sua vez,  estão relacionadas à alta relevância 
social das atividades envolvidas, que são estratégicas para o país e/ou serviços públicos 
cuja prestação deve seguir objetivos como o da universalização do acesso. Além disso, 
princípios próprios 
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