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RESUMO 

 

 O presente trabalho propõe uma reflexão acerca de um novo papel a ser 

desempenhado pelas Agências Reguladoras no Estado Democrático de Direito, 

repensando a teoria tripartite desenvolvida por Montesquieu - a importância de sua 

participação, como amicus curiae, nos processos que envolvem o ambiente 

regulado. O tema ganha importância quando se percebe que as decisões tomadas 

pelos reguladores tornam-se objeto de disputas judiciais, geralmente iniciadas por 

meio de ações civis públicas, que na defesa do princípio da transparência dos atos 

públicos e do interesse da coletividade, por vezes, acabam por esbarrar em 

questões técnicas fundamentais ao bom funcionamento do ambiente regulado, e 

que, se modificadas, prejudicam a própria prestação do serviço, consequentemente, 

os consumidores – em defesa dos quais foi proposta a ação. É objeto deste 

trabalho, portanto, propor uma solução, ou melhor, chamar atenção para uma 

solução em face do problema posto – visto que se encontra no ordenamento jurídico 

brasileiro, porém tão pouco utilizada.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Separação de Poderes. Agência Reguladora. Direito 

Regulatório. Amicus Curiae. Direito Processual Civil. Poder Judiciário. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

 This paper proposes a reflection on a new role to be played by Regulatory 

Agencies in a democratic state, rethinking the tripartite theory developed by 

Montesquieu – the importance of their participation as Amicus Curiae in the 

proceedings that involve the regulated environment. The issue gains importance 

when one realizes that the decisions taken by regulators become the objects of 

litigation, generally initiated by class actions, that in upholding the principle of 

transparency of public acts and the interest of the community, sometimes just 

bumping into technical issues fundamental to the proper functioning of the regulated 

environment, and that, if modified, undermine the very provision of the service, 

consequently, consumers – in defense of which the action was instituted. It is the 

object of this work, therefore, propose a solution, or rather call attention to a solution 

for the problem put – because it is in the Brazilian legal system, but so little used. 

 

KEYWORDS: Separation of Powers. Regulatory Agency. Regulatory Law. Amicus 

Curiae. Civil Procedural Law. Judiciary. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Esse trabalho tratará de como se dá o processo decisório nas lides que 

interferem no bom andamento dos ambientes regulados e como essas decisões 

afetam o interesse coletivo e do Estado Democrático de Direito. 

 
 Mais do que isso, de que maneira devem agir os operadores do direito, 

quando postos diante de uma situação na qual estão em jogo os direitos dos 

usuários de serviços públicos e a independência executiva, legislativa e judicial das 

Agências Reguladoras.   

 

 Essa é uma discussão que ganha cada vez mais importância nos cenários 

jurídico e econômico brasileiro, tendo em vista o grande processo neoliberalizante 

ocorrido nos anos 90, que desencadeou uma mudança de paradigma quanto ao 

papel do Estado na economia do país.1  

 

O grande marco desta revolução foi a promulgação da Constituição Brasileira 

de 1988, que deixou de ter como princípio geral da ordem econômica e financeira a 

intervenção direta estatal nas atividades econômicas, para se dedicar, única e 

exclusivamente, na sua normatização e regulação. 

 

A escolha do constituinte foi clara. Basta que se observe a Carta Magna como 

um todo, para que se perceba que nesse novo sistema, o modelo liberal e o 

intervencionismo social dão lugar à intervenção estatal na ordem econômica social, 

fazendo com que “novas necessidades sejam identificadas e expostas, 

especialmente para que o Estado neutralize os excessos e se valha de seu poder 

como instrumento de controle da atuação privada”.2 

 

                                                 
1 GUERRA, Sérgio. Controle Judicial dos atos regulatórios. Rio de Janeiro: Ed.: Lumen Juris, 
2005, p. 1.  
2 JUSTEN FILHO, Marçal.  Curso de direito administrativo. 2a ed. São Paulo: Ed.: Saraiva, 2006, p. 
18.  
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Esse movimento foi tomando cada vez mais forma no Brasil dos anos 90. Não 

demorou muito para que fosse adotado um programa destinado a privatizar alguns 

setores estratégicos da economia, fazendo com que a administração pública 

transferisse para a iniciativa privada diversas atividades econômicas, bem como a 

prestação de inúmeros serviços públicos.  

 

E foi diante desse cenário de descentralização administrativa que o Estado 

instituiu as Agências Reguladoras, com o intuito de conciliar os novos interesses e 

demandas da população, diminuir as burocracias inerentes ao serviço da 

administração direta e acompanhar o desenvolvimento técnico e tecnológico 

característicos dessa nova era. 

 

Como bem pontua DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO: 

 
 “a melhor solução encontrada para conciliar a atuação típica de 

Estado, no exercício de manifestações imperativas, de regulação e de 
controle, que demandam personalidade jurídica de direito público, com a 
flexibilidade negocial, que é proporcionada por uma ampliação da autonomia 
administrativa e financeira, pelo afastamento das burocracias típicas da 
administração direta e, sobretudo (…) pelo relativo isolamento de suas 
atividades administrativas em relação à arena politico-partidária”.3 

 

Isso, aliado à presença marcante dos experts, profissionais altamente 

qualificados para ditar as regras definindo o modo pelo qual devem ser 

desempenhadas as atividades reguladas, sempre tendo em vista a coexistência 

harmônica da eficiência na prestação do serviço e o interesse social, leia-se, do 

consumidor. 

 

Um dos pontos centrais deste trabalho é analisar a atuação do Judiciário  no 

que diz respeito à aquiescência ou não em relação ao posicionamento das Agências 

Reguladoras quando estas são chamadas a se manifestar nos processos em que 

não são parte, mas que envolvem um ente regulado e um consumidor. Sempre com 

o objetivo de construir uma cultura voltada para o respeito à atuação dos agentes 

reguladores naquilo que, tecnicamente, é de sua exclusiva competência dando-lhes, 

                                                 
3 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.  Mutações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Ed. 
Renovar, 2001, p. 147.  
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nesse sentido, todo o respaldo para decidir qual é o melhor caminho a ser tomado, 

de forma a regular o ambiente, gerando proveito aos destinatários dos serviços, e 

ainda garantir segurança jurídica, tornando atrativo o investimento privado. 

 

Todavia, a questão não é tão simples quanto parece. É fato mais do que 

concreto que as decisões tomadas pelos reguladores vêm sendo objeto de disputas 

judiciais, geralmente iniciadas por meio de ações civis públicas, que na defesa do 

princípio da transparência dos atos públicos e do interesse da coletividade, por 

vezes, acabam por esbarrar em questões técnicas fundamentais ao bom 

funcionamento do ambiente regulado, se modificadas, prejudicam a própria 

prestação do serviço, consequentemente, os consumidores – em defesa dos quais 

foi proposta a ação. 

 

O controle jurisdicional dos atos administrativos é uma função imprescindível, 

tanto para a construção de um Estado Democrático de Direito quanto para a defesa 

dos direitos fundamentais dos cidadãos, já que é através desse controle que se 

reprimem, dentre outros vícios, os atos administrativos exarados com abuso ou 

desvio de poder e arbitrariedade.   

 

Entretanto, apesar de expressamente previsto no art. 5o, XXXV, da 

Constituição Federal brasileira, esse controle deve ser limitado. Isso porque, como 

bem expõe Sérgio Guerra, “o excesso da atuação jurisdicional sobre as decisões 

administrativas traz consigo a controvérsia acerca da substituição das decisões de 

agentes públicos, democraticamente eleitos ou não, pelos juízes”.4 

 

Diante de toda a independência de que são dotadas as Agências 

Reguladoras – a autonomia administrativa, insubordinação hierárquica e 

independência técnica decisória – bem como da incontestável possibilidade de 

controle jurisdicional dos atos administrativos garantido pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, indaga-se: como arquitetar um mecanismo para instituir o controle 

jurisdicional dos atos administrativos, sem que o Judiciário usurpe a competência 

                                                 
 4 GUERRA, Sérgio.  Controle Judicial dos atos regulatórios. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 
2005, pp. 271 e 272.  
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das Agências Reguladoras?  Ou seja, qual é o limite da atuação do Poder Judiciário, 

quando colocado diante de uma situação de revisão do ato regulatório? 

 

Há limitações para esse controle consolidado no direito brasileiro, a validade 

dos atos administrativos está intrinsecamente ligada à sua motivação, sob pena de 

nulidade.5 Nesse sentido, as decisões tomadas pelos agentes reguladores devem 

ser extremamente motivadas, com precisa fundamentação técnica, obedecendo, 

ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, todos a fim de justificar a 

convicção do regulador e prover tanto à sociedade, quanto o agente regulado das 

devidas razões técnicas, de fato e de direito que consubstanciaram a tomada de 

decisão. 

 

Essa exigência, por si só, limita o controle jurisdicional. Vale dizer, uma vez 

que aceitável a justificativa do ato exarado, ele deverá ser respeitado para que se 

evite desentendimentos políticos de usurpação de poderes. Além disso, a exposição 

detalhada das motivações tem o papel de facilitar a verificação da existência e 

substância dos fundamentos, a ponderação dos interesses em jogo e a adequação 

da decisão aos fins propostos nas políticas públicas do ambiente regulado.6  

 

Passada a fase em que se auferirá a validade da decisão administrativa, a 

revisão dos atos regulados pelo Poder Judiciário ainda encontra outro obstáculo: a 

substituição da decisão tomada pelo regulador pela decisão judicial. Nesse aspecto, 

o controle judicial dos atos administrativos pode se dar de duas formas bem 

distintas: positiva ou negativa. 

 

Na grande maioria das vezes, o controle é negativo. O Judiciário limita-se a 

invalidar o ato e devolve a competência ao ente regulador para que reveja a decisão. 

Nesse caso, o controle negativo se aplica àquelas situações em que a lei limita a 

posição que deve ser evitada em determinada situação. 

                                                 
5  “Os atos administrativos são nulos quando o motivo invocado é falso ou inidôneo. Ou o antecedente 
é inexistente, ou a autoridade lhe deu apreciação indevida, sob o ponto de vista legal. São as duas 
formas que, na doutrina francesa, se qualificam a inexistência material e inexistência jurídica doa 
motivos”. Tácito, Caio.  Controle dos motivos do ato administrativo. Temas de direito público: 
estudos e pareceres, vol. 1. Rio de Janeiro: Ed.: Renovar, 1997, p. 333.   
6 GUERRA, Sérgio.  Controle Judicial dos atos regulatórios. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 
2005, p. 265. 
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Todavia, em alguns casos excepcionais, admite-se que, invalidado o ato 

administrativo, uma decisão judicial substitua o ato viciado. A hipótese aqui tratada é 

aquela na qual se está diante, não de um ato discricionário – como na hipótese do 

controle negativo – mas sim, diante de um ato vinculado. Ou seja, dada uma 

determinada situação, a lei estabelece como a administração deve agir, dando 

apenas uma saída para a administração. Assim, o ato administrativo pode ser, de 

pronto, substituído pelo comando judicial – somente, é claro, se este obedecer ao 

comando legal vinculativo. 

 

 É objeto deste estudo analisar a forma pela qual o Judiciário vem se 

comportando no tocante à autonomia das decisões dos agentes reguladores e o 

grau de aquiescência em relação ao posicionamento das Agências Reguladoras, 

quando chamadas a se manifestar nos processos em que não são parte, mas que 

envolvem um ente regulado e um usuário. 

 

Para fins de metodologia de trabalho, os próximos itens buscam sistematizar 

os conceitos e institutos jurídicos compreendidos na temática deste projeto a partir 

do estudo da doutrina. Vale lembrar que este trabalho não se presta a fazer um 

apanhado sobre a evolução histórica dos institutos e conceitos jurídicos aqui 

mencionados. 

 

Em seguida, passa-se ao estudo de decisões judiciais exaradas pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em processos judiciais, cujas partes sejam, obrigatoriamente, 

entes regulados e consumidores ou o Ministério Público e que não seja parte a 

Agência Reguladora, cujo objeto seja o direito do consumidor. Tudo para que se 

possa ou não confirmar a hipótese formulada através da análise dos casos 

concretos selecionados. 

 

Por fim, analisar-se-ão dados colhidos em pesquisa feita no Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que se possa entender a posição dos 

Desembargadores quando postos diante do caso aqui tratado, e qual a solução dada 

por eles. 

 

 



Capitulo I - AGÊNCIAS REGULADORAS  

 

 

 

As Agências Reguladoras brasileiras são entes cuja natureza jurídica é de 

autarquia especial. Isso porque, em razão de autorização legal específica, são 

dotadas de regime diferenciado, com privilégios específicos e sobretudo com uma 

maior autonomia no que diz respeito à composição de sua direção e à obtenção e 

gestão de recursos. A criação desses órgãos independentes se dá em razão de 

autorização legislativa “descentralizadora de uma função executiva”7,8 

 

O ilustre professor SERGIO GUERRA9 determina, sintética e brilhantemente, 

que:  

“essas autarquias especiais criadas para regular atividades 
econômicas, a exploração privada de bens e serviços públicos concedidos à 
iniciativa privada exercem sua autoridade por meio de funções de natureza: 
normativa, executiva e judicante”. 

 

Todavia, muito se discute em sede doutrinária sobre a gama de poderes 

conferidos às autarquias especiais e às funções que elas exercem, porém toda essa 

argumentação cai por terra ao se observar os benefícios trazidos por essa nova 

geração do direito regulador, marcada pela presença das autarquias especiais – 

Agências Reguladoras.  

 

Disso dá conta o fato de que, até há pouco tempo, a responsabilidade por 

resguardar a boa prestação dos serviços essenciais à população era do Estado, sob 

a égide de uma política pública “centralizadora”10, com o passar do tempo, a 

prestação do serviço se tornou completamente obsoleta. Percebeu-se que as 

                                                 
7
 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: Ed. Lumen 

Juris, 2005, p. 245. 
8 Arts. 84, II c/c 61, §1, II, e, ambos da Constituição Federal. 

9 GUERRA, Sérgio.  Controle Judicial dos atos regulatórios. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 
2005, p. 265. 
10 Centralizadora encontra-se entre aspas pois muitas vezes o serviço era prestado diretamente pelo 
Estado, mas muitas vezes também indiretamente por pessoas jurídicas por ele controladas – 
Empresas Estatais. 
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funções que deveriam ser desempenhadas pelo Estado, nesses ambientes 

regulados, com a devida eficiência, já não estavam mais sendo prestadas.11 

 

Com o advento das Agências Reguladoras e a iniciativa privada tomando 

conta desses ambientes, pode-se observar uma separação muito clara entre o setor 

público e o setor privado, onde um presta o serviço e o outro fiscaliza. Essa 

combinação tem se mostrado muito mais eficiente, vide a melhoria e o constante 

desenvolvimento na prestação dos serviços públicos regulados.12 

 

Sendo assim, não há forma mais apropriada para descentralizar a regulação 

estatal do que a adoção da forma autárquica especial. Nesse modelo, a regulação é 

exercida por autoridade independente que atua com poderes típicos de Estado, 

limitando a atividade desenvolvida em regime de liberdade – o que justifica serem 

consideradas pessoas jurídicas de direito público13; além de gozar de uma larga 

autonomia para o desempenho dessa função reguladora.14 

 

Essa autonomia que se põe como a principal característica das Agências 

Independentes mostra-se imprescindível para o livre desempenho de suas 

atividades. Cabe aqui se dedicar, um pouco, à noção que se deve ter desse 

conceito, em se tratando dos entes reguladores. Isso porque a confusão entre os 

conceitos de autonomia e soberania é muito comum, por isso, é necessário enfrentar 

o assunto e delimitar o conceito. 

 

Acerca do tema, FEZAS VITAL15 denomina “competência da competência” 

como “a competência para marcar os limites da própria competência”. Nesse 

sentido, “se o poder político tiver competência para marcar os limites dentro dos 

quais exercerá seu poder de dar ordens, dir-se-á soberano; mas se os limites dentro 

                                                 
11

 BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos Sobre as Agências Reguladoras. In: Agências 
Reguladoras. Alexandre de Moraes (Org.). São Paulo: Ed. Atlas, 2002. 
12 BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos Sobre as Agências Reguladoras. In: Agências 
Reguladoras. Alexandre de Moraes (Org.). São Paulo: Ed. Atlas. São Paulo, 2002. 
13 Nesse sentido, ver MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18ª Ed. São 
Paulo: Malheiros, 1993, p. 315. 
14 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: Ed. Lumen 
Juris, 2005, pp. 244 e 245. 
15 VITAL, Fezas. Direito constitucional. Lisboa, p. 391. 
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dos quais exerce o seu poder de dar ordens forem marcados, não por ele próprio, 

mas por outro poder, então dir-se-á não soberano”, portanto, autônomo16.  

 

 Essa autonomia está subordinada às limitações decorrentes da vontade ou 

das determinações emanadas da entidade que mantém em suas mãos a autonomia 

absoluta, ou melhor, soberania, que ela se revela a própria razão de ser ou de existir 

da autonomia pura e simples. Vale dizer que a soberania existe sob a forma de 

poder ilimitado, que não pode sofrer qualquer alteração que diminua o poder de 

quem a tem. 

 

No caso das Agências Reguladoras, a autonomia emana de diversas fontes: a 

liberdade para compor seus recursos sem a ingerência de terceiros; colegiado 

superior composto de membros estáveis escolhidos em razão de sua eficiência, 

reputação ilibada e qualificação profissional na área objeto da regulação, com 

mandato fixo e desvinculado dos mandatos políticos, o que lhes garante liberdade 

das pressões políticas. 

 

Como bem pontua ALEXANDRE DOS SANTOS ARAGÃO, a característica 

determinante das Agências Reguladoras “é a independência ou autonomia reforçada 

que possuem em relação aos Poderes Estatais do Estado e, em especial, frente à 

Administração Pública central”.17 

 

Através dessa “Autonomia Reforçada”18, os Entes Reguladores 

desempenham suas funções normativa, fiscalizadora e sancionatória19. Há, portanto, 

três poderes inerentes à regulação, que englobam três funções: o de editar regras, o 

de assegurar sua aplicação e o de reprimir as infrações.20 

 

 

 
                                                 
16

 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito 
Administrativo Econômico. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2006, p. 313. 
17 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito 
Administrativo Econômico. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2006, p. 331. 
18 Denominação cunhada por Alexandre dos Santos Aragão. 
19 Adotou-se neste trabalho a classificação de Alexandre dos Santos Aragão. 
20 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade Econômica. São Paulo: Ed. Malheiros, 2001, 
p. 15. 
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1.1  Atividade Normativa 

 

A atividade normativa é a mais importante dentre aquelas desempenhada 

pelos órgãos reguladores, isso porque, um órgão regulador que carece de poder 

normativo não pode ser chamado de regulador, mas apenas de adjudicante. 

 

O Poder Legislativo dentro de um órgão, seja ele qual for – seja um Estado, 

uma pessoa jurídica, ou um grupo organizado de pessoas – é extremamente 

importante para o bom funcionamento de todas as suas outras atividades, pois o 

estabelecimento de regras faz com que haja uma certa previsibilidade nas ações a 

serem executadas dentro daquele, ou deste setor, trazendo segurança tanto aos 

integrantes do grupo regulado, quanto àqueles que não fazem parte do grupo, mas 

são diretamente  afetados  pelas suas ações, e ainda produz repercussão naqueles 

grupos que são indiretamente afetados pelas mesmas ações. 

 

É de tal maneira importante a edição de normas, que uma falha pode atingir 

uma grande extensão de indivíduos, portanto quanto mais know how tiver o ente 

normativo sobre o assunto que está regulando, infinitamente menores são as 

chances da ocorrência de um erro na execução das funções estabelecidas. 

 

Diante dessa constatação, não resta outra conclusão a não ser a de que o 

Poder Legislativo, e aí se refere àquele conferido a um Estado soberano, não tem a 

expertise necessária para regular, especificamente, toda e qualquer matéria, 

dependendo o nível de complexidade exigido. 

 

É imperioso que se aceite a descentralização da administração pública com o 

fito de se conferir aos administrados os melhores serviços. Atendendo, desta forma, 

aos princípios chaves da prestação dos serviços públicos – economicidade, 

eficiência e continuidade. 

 

É neste contexto que se defende a atividade normativa das Agências. É essa 

função que lhes dá o verdadeiro poder de regular um setor. A expertise21 no setor é 

                                                 
21

 O tema expertise das agências será devidamente tratado nos próximos itens que seguem. 
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extremamente necessária à boa execução do serviço regulado. É exatamente isso 

que as tornam autarquias especiais. 

 

No entanto, a legitimidade do poder normativo das agências é muito 

questionada e debatida no campo doutrinário. As Agências Reguladoras, como bem 

pontua CARLOS ARI SUNDFELD22, não são, de fato, entes que usurpam a 

competência do Poder Legislativo. Isso porque, cabe ao Legislativo editar leis gerais, 

de caráter genérico, ou seja, com evidente grau de abstração, que já não mais 

comporta os anseios da sociedade e o grau de desenvolvimento tecnológico na 

prestação dos serviços regulados. 

 

Essas autarquias especiais editam normas que tratam das peculiaridades 

técnicas de cada setor regulado, vale dizer que regulam as especificidades de cada 

serviço a fim de que se estabeleça o planejamento setorial e viabilize a intervenção 

do Estado, em garantia do cumprimento dos valores estabelecidos nas normas 

“abstratas” editadas pelo Poder Legislativo.  

 

A atividade normativa é o elemento que melhor representa as Agências 

Reguladoras. É o traço mais marcante e caracterizador das autarquias especiais e 

que as diferencia das autarquias convencionais.  

 

Nem se venha dizer que há, in casu, uma delegação de poderes normativos 

pelo Poder Legislativo às agências, visto que o campo de ação normativa das 

agências é, milimetricamente, delimitado pelo Estado. Isso quer dizer que as 

entidades reguladoras somente podem editar suas normas de acordo com o limite 

que lhes foi estabelecido em sua lei de criação, editada pelo Estado. Sendo assim, 

“a lei de criação das agências deve ser objetiva  no que diz respeito à fixação dos 

limites à normativização atribuída às agências, bem como aos standards a serem 

seguidos, de tal sorte que a inovação introduzida pela agência tenha sempre suporte 

de validade material e formal na lei geral.”23  

 

                                                 
22

 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Ed. Malheiros, 2000, p. 
27. 
23 MASTROBUONO, Cristiana M. Wagner.  Agências Reguladoras e Agências Executivas. 
Advocacia Pública. 13a ed. 2001, pp. 11-18. 
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Daí o jurista MARCOS JURUENA inferir que a atribuição do poder normativo 

para as agências não exclui o poder de legislar, mas se resguarda em um mero 

aprofundamento da atuação normativa do Estado. 24  

 

Todavia, como dito anteriormente, há ainda a visão daqueles que acreditam 

estar diante de uma grosseira usurpação de competência, quando o assunto é o 

poder normativo das autarquias especiais.   

 

Para esses juristas a questão é simples: a competência para se exercer a 

função legislativa é privativa do Estado. As Agências, por carecerem de legitimidade, 

não podem se valer da atividade normativa visto que estar-se-ia diante de uma 

ofensa brutal à teoria tripartite de Montesquieu sobre a separação dos poderes.25  

 

A critica é relevante, porém não se vislumbra aqui qualquer possibilidade de 

rótulo de usurpação de competência, isso porque não se trata de uma delegação de 

competência mas sim de uma autonomia legislativa limitada por aquele que detém o 

poder soberano, ou seja, sua autonomia está restrita à vontade do soberano, vale 

dizer, à sua lei de criação.  

 

1.2 Atividade Fiscalizadora 

 

Já a atividade fiscalizadora não guarda muitos mistérios nem controvérsias. A 

sua função reguladora, seja qual for a sua área de atuação, está prevista, 

expressamente, na lei de sua criação. Nesse sentido, qualquer Agência tem o direito 

e o dever de fiscalizar a prestação do serviço feito pelos entes regulados, seja qual 

for o âmbito de sua atuação. 

 

Como bem lembra ALEXANDRE DOS SANTOS ARAGÃO, o poder 

fiscalizador das agências nem sempre tem o mesmo fundamento. Ele se transforma 

dependendo da natureza da Agência. Se diante de uma Agência Reguladora de 

exploração da atividade privada de monopólio ou bem público, o fundamento da 

                                                 
24 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: Ed. Lumen 
Juris, 2005, pp. 247 e 248. 
25 Ver também Mello, Vanessa Vieira de. Regime Jurídico da Competência Regulamentar. São 
Paulo: Ed. Dialética,  2001. 
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fiscalização é contratual; se está diante de uma Agência Reguladora de serviço 

público, essa atividade fiscalizatória compete a ninguém mais do que ao Poder 

Concedente; e, por fim, se diante de uma Agência Reguladora de atividade 

econômica privada, a atividade fiscalizadora  encontra respaldo no poder de polícia. 

 

1.3 Atividade Sancionatória 

 

De que adiantaria um poder fiscalizador, se não houvesse mecanismos para 

se fazer cumprir as normas legais, sejam contratuais ou regulamentares impostas 

aos agentes econômicos regulados? 

 

É justamente com o propósito de dar sentido ao poder fiscalizador e ao poder 

normativo, que as agências são dotadas da atividade sancionatória. As Agências 

Reguladoras têm o condão de aplicar sanções de diversas naturezas tendo em vista 

o descumprimento das diretrizes legais ou administrativas impostas. A competência 

para agir também como órgão sancionador deve estar sempre expressa em lei, 

ainda que genérica. Todavia a graduação e a especificação das sanções ficam a 

cargo dos próprios entes reguladores, é claro que nos limites estabelecidos pela 

legislação específica.  

 

Como já foi descrito, o poder sancionatório das agências deve ter sólido 

amparo legal. A atividade sancionadora que compete aos entes reguladores advém 

não só da legislação específica que os criou26 como também recebe o seu aval de 

leis mais genéricas, como a Lei no 8.666/9327 e Lei no 8.987/9528. 

 

1.4 As Agências Reguladoras vistas como entidades especializadas 

 

As Agências Reguladoras são entes da administração pública indireta 

munidas de Poderes Executivo, Legislativo e Judicante, criadas em um momento de 

avanço tecnológico, em que os anseios da população não mais estavam alinhados 

                                                 
26

 Exceto a ANA, todavia essa atribuição deve constar das outorgas de uso de recursos hídricos que 
lhe competem (art. 4o, IV da Lei no 9.984/00). 
27 Arts. 86 a 88, da Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública. 
28 Art. 29, II, da Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal. 
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com os serviços prestados pela administração direta. Com o intuito de conjugar a 

excelência da prestação dos serviços públicos com os novos anseios da população, 

outra alternativa não existia a de não se criar órgãos extremamente técnicos, de tal 

modo a satisfazer as necessidades e finalidades das políticas públicas setoriais a 

que essas entidades estão vinculadas.29 Este é o ponto central desse trabalho, a 

especialidade e a tecnicidade de que são dotadas as agências, para que se possa 

compreender, ao fim, a importância de sua manifestação nos processos judiciais que 

envolvem o ambiente regulado. 

 

Todo esse caráter técnico de que são dotadas as agência pode ser notado 

desde a nomeação da sua diretoria. É nesse sentido, inclusive, que a Lei no 

9.986/00, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências 

Reguladoras, determina que os dirigentes e os demais membros do conselho diretor 

deverão ser brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária e elevado 

conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados.  

 

Não basta se limitar às simples regras de direito para regular determinado 

ambiente. Diante da grandiosa evolução tecnológica e da constante mutação das 

regras dos mercados setoriais, não pairam dúvidas em relação à preocupação do 

legislador em garantir um arcabouço, suficientemente, técnico. 

 

A evolução industrial é tamanha, que somente indivíduos especializados e 

extremamente capazes são dotados da habilidade necessária para regular este ou 

aquele setor da economia. Esses indivíduos são os responsáveis por pensar em 

toda a ratio que fará o setor regulado funcionar, ou seja, é esse grupo de diretores 

que vai decidir as políticas que devem ser seguidas pelos entes regulados, quais 

sejam as empresas privadas que desempenham as funções dentro dos ambientes 

regulados, a fim de fazer com que o serviço prestado seja o mais eficiente. E aqui, 

quando se fala “eficiente”, não se quer dizer apenas eficiência no sentido de um 

serviço bem prestado, mas sim, de serviços com preços acessíveis, que garanta a 

                                                 
29 GUERRA, Sérgio.  Controle Judicial dos atos regulatórios. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 
2005, p. 154. 
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atualidade do serviço, a sua regularidade, o livre acesso a redes, competitividade, 

entre outros.30 

 

Assim explica o E. Jurista Alexandre dos Santos Aragão: 

 

“Com efeito, os fenômenos industriais e pós-industriais já analisados 
no Capítulo II, fizeram com que a vida social deixasse de se fundar apenas 
em valores preponderantemente políticos em sentido estrito, para também se 
inspirar fortemente em fatores técnicos. Ainda nos casos em que aqueles, em 
princípio, devam prevalecer, não podem, via de regra, ser satisfatóriamente 
realizados sem o necessário arcabouço técnico.”31 

 

E continua: 

 

“Mesmo nos setores já afetos a uma normativização 
preponderantemente técnica, a isto se soma a necessidade de maior 
especialização em razão das constantes evoluções tecnológicas e da 
crescente complexização e pluralização do sistema social. Estes fatos têm 
com que a especialização em determinado setor do Direito deva ser 
acompanhada de profundos estudos técnicos da matéria regulada, sendo 
cada vez mais comuns e necessários os ‘juristas-biólogos’, ‘juristas-
sanitaristas’, ‘juristas-economistas’, etc.”32 

 

É exatamente para cumprir esse papel, que as Agências Reguladoras são 

dotadas de competências normativa, sancionatória e fiscalizatória, além de uma 

grande autonomia em relação ao Governo da situação. Desse modo, essas 

entidades especiais têm toda a liberdade para determinar qual a melhor política a ser 

adotada no setor que lhe compete e, para tanto, emitem aos entes regulados 

normas de caráter extremamente técnico, baseadas em estudos realizados pelos 

profissionais mais competentes, que determinam como deverá ser estruturada, ou 

melhor, gerida a prestação do serviço. Mais do que isso, determinam como o 

mercado deverá funcionar nos próximos anos. 

 

Nesse sentido também é que se manifesta o e. jurista Sérgio Guerra: 

 
                                                 
30 Ver: SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Ed. Lumen Juris. Rio 
de Janeiro, 2005. 
31 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito 
Administrativo Econômico. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2006, p. 323. 
32 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito 
Administrativo Econômico. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2006, p. 323. 
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“Esse caráter técnico da atuação das entidades reguladoras 
autônomas se revela por meio dos requisitos de formação técnica que a lei 
impõe a seus dirigentes e, principalmente, pelo fato de os seus atos e normas 
demandarem conhecimento técnico e científico especializado para que 
possam ser emanados, aplicados e fiscalizados.” 33  

 

Não há como negar que todo o ambiente regulado é arquitetado com 

racionalidade, as normas exaradas pelas entidades autárquicas e que servem de 

norte para a prestação do serviço não são feitas arbitrariamente. Há toda uma ratio e 

uma coerência com o fim que se deseja alcançar.  

 

1.4.1 A expertise das Agências X Poder Judiciário 
 

Não é novidade que diversas demandas chegam ao Poder Judiciário, 

diariamente, envolvendo os ambientes regulados. São demandas que envolvem 

direito consumerista, direito civil, direito administrativo...  

 

Algumas dessas demandas, no entanto, estão intimamente ligadas com a 

prestação dos serviços, ou melhor, estão ligadas com o modo pelo qual está sendo 

operado o serviço pelo ente regulado. Neste ponto, é necessário fazer uma divisão 

entre aquelas demandas que versam sobre a prestação do serviço feita em acordo 

com as normas emitidas pela Agência competente, mas que mesmo assim é objeto 

de controvérsia judicial; daquelas que versam sobre a prestação dos serviços feita 

em desacordo com a regulação. Isso porque, a segunda hipótese retratada neste 

parágrafo tem implicações menos graves e menos complexas como se poderá 

observar mais adiante.  

 

Fato é que as agências são dotadas de expertise e o seu caráter técnico é a 

sua principal característica, são as próprias Agências as responsáveis pela 

arquitetura do ambiente regulado, ou seja, por traçar a forma pela qual será 

executado o serviço em todas as suas dimensões. Nesse sentido, não se pode 

vislumbrar uma situação na qual, posto o problema em relação ao serviço regulado, 

a agência não seja chamada a participar do processo judicial, mesmo sem qualquer 

                                                 
33 GUERRA, Sérgio.  Controle Judicial dos atos regulatórios. Rio de Janeiro: Ed.: Lumen Juris, 
2005, p. 155. 
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interesse jurídico34, apenas como aliada do juízo a fim de esclarecer, tecnicamente, 

o porquê da atuação do ente regulado desta ou daquela forma – se obedecidas às 

determinações da agência; ou mesmo, em momento anterior, se verificada uma 

atuação em desconformidade com as recomendações do ente regulador, que ele, na 

qualidade de amicus curiae, já possa adiantar ao juízo, de pronto, onde está a 

infração do ente regulado. 

 

A questão que se deseja instigar, neste trabalho, é justamente a que segue: 

se diante de uma controvérsia, na qual o objeto é o modus operandi da prestação do 

serviço é devidamente regulado por órgão administrativo especializado, porque não 

chamá-lo como terceiro interessado, sob a vestimenta de amicus curiae – ou melhor, 

amigo do juízo? Para que se possa entender a ratio das decisões tomadas pelo ente 

regulado; para que se possa realmente saber, com bases técnicas, sem querer 

desmerecer aqui a competência dos magistrados, se o ente regulado agiu ou não 

em conformidade com as determinações do ente regulador; para entender qual é o 

arcabouço técnico por trás de determinada prática. 

 

Na maioria das vezes, os magistrados não conseguem compreender a lógica 

do funcionamento do ambiente regulado, mesmo em questões que possam parecer 

simples. Como por exemplo o fato de a ANATEL ter determinado a discriminação na 

fatura do valor atinente às contribuições para PIS e COFINS, para fazer face às 

variações do valor da tarifa em relação ao regime jurídico do ICMS, em face de 

controvérsia, acerca do regime de repasse de tarifas ao consumidor.35  

 

A prática de se decidir esses processos sem que se tenha o preparo técnico 

necessário está se tornando um grande problema nos cenários tanto jurídico quanto 

da prestação dos serviços regulados, isso porque ao proferirem suas sentenças sem 

estarem familiarizados com a racionalidade que existe por  trás de cada norma 

                                                 
34

 Como se verá adiante, a principal característica que torna o instituto do amicus curiae uma 
modalidade de intervenção de terceiro atípica, é o fato de o interventor não possuir qualquer interesse 
jurídico no deslinde do caso, mas sim desejo de esclarecer questões ao juízo. 
35

 REsp 976.836/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira seção, julgado em 25/08/2010, DJ de 
05/10/2010. Apenas a título de curiosidade, neste caso, o ministro relator determinou que a agência 
figurasse como amicus curiae no caso.  
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criada dentro do ambiente regulado, os juízes podem acabar por desestabilizar todo 

o mercado regulado e prejudicar o consumidor, ainda que a intenção seja outra. 

 

 



Capítulo II - O AMICUS CURIAE NO DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL BRASILEIRO 

 

 

 

A figura do amicus curiae no direito brasileiro nunca foi muito clara. Embora 

haja, na maioria dos casos em que cabível esse instituto, consenso da doutrina e 

jurisprudência em relação à sua constitucionalidade, essa espécie “anômala” de 

intervenção de terceiros não encontra muitas referências legislativas expressas no 

direito brasileiro. 

 

Essa figura do direito processual civil quase nunca é utilizada com a sua 

nomenclatura original. Na maioria dos casos, e mesmo naqueles em que há 

consenso de se estar diante de um típico amicus curiae36, a doutrina e a 

jurisprudência optam por não nomeá-lo, ou por vezes, fazem-no como “intervenção”, 

ou mesmo chamam de “assistência”, o que conceitualmente está equivocado, já que, 

como se verá um pouco mais adiante, o amicus curiae se diferencia da assistência 

em um ponto crucial: naquele primeiro fica dispensado o “interesse jurídico” do 

postulador que é determinante para a intervenção por assistência. 

 

O próprio artigo que regula o instituto da assistência no Código de Processo 

Civil é categórico ao impor a necessidade de interesse jurídico do possível 

assistente: 

 
“Art. 50. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, 

que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, 
poderá intervir no processo para assisti-la.” 

 

Por isso, é que a doutrina insiste em chamar o amicus curiae de intervenção 

sui generis, ou mesmo anômala. Embora não tendo que demonstrar interesse 

jurídico na solução da demanda, é condição sine qua non que se demonstre 

                                                 
36

 Como por exemplo no controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso; ADIN; ADPF; 
Incidente de Inconstitucionalidade, Intervenção do CADE, do INPI, entre outros. Trataremos adiante, 
mais especificamente, sobre a possibilidade da figura do amicus curiae feito por pessoas jurídicas de 
direito público. 



- 26 - 
 

representatividade adequada e suficiente, o que, nas palavras de ANTONIO DO 

PASSO CABRAL, quer dizer: 

 

“(...)a importância de sua atuação é política e seu interesse é 
ideológico, de exercer parcela de participação manifestando-se nos autos... 
(omissis)...uma conexão ideológica com um interesse da comunidade, o que 
represnta uma forma de representação processual que é sustentada e 
incentivada por autores como Mauro Cappelletti e Vincenzo Vigoritti”.37 

 

A grande verdade é que esse terceiro enigmático – expressão utilizada por 

Cássio Scarpinella Bueno – bem dizendo, a figura do amicus curiae, existe para 

justificar as condições nas quais, mesmo não se encaixando nas possibilidades de 

intervenção de terceiros autorizadas pelo Código de Processo Civil38, um ”estranho” 

à lide “pode cooperar, em alguma medida, para o proferimento da decisão 

jurisdicional, quando menos para fornecer ao magistrado elementos e informações 

úteis para a apreciação da questão litigiosa, contextualizando-a adequadamente, 

para seu melhor julgamento”.39 

 

2.1 Pessoas Jurídicas de direito público como amicus curiae – Agências 

Reguladoras 

 

A Lei 9.469/97, dentre outras providências, é o diploma legal responsável por 

regular a intervenção da União Federal nas causas em que a administração indireta 

– sejam autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de 

economia mista –  figure no polo passivo ou ativo de qualquer demanda, assim como 

a intervenção das pessoas jurídicas de direito público em causas que possam 

produzir efeitos, mesmo que indiretos, de natureza econômica. 

 

Disso dá conta o art. 5o e seu parágrafo único da referida lei:  

 
“Art. 5o A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como 

autores ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia 
mista e empresas públicas federais. 

Parágrafo único. As pessoas Jurídicas de direito público poderão, nas 
causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza 

                                                 
37

 PASSO CABRAL, Antonio do. In: Revista de Processo. Ed. Revista dos Tribunais. 117:19 e passim. 
38 Arts. 50 a 80 do Código de Processo Civil 
39 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro – um terceiro 
enigmático. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 126. 
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econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse 
jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar 
documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o 
caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, 
serão consideradas partes.” 

 

Uma primeira leitura do caput basta para que se perceba que a modalidade 

de intervenção anunciada pelo legislador não é muito diferente da assistência 

prevista no Código de Processo Civil. Ademais, o dispositivo não é em nada 

inovador no que diz respeito ao direito processual. Trata de uma hipótese de 

interferência, ou melhor, intervenção da União Federal nos processos em que forem 

partes pessoas jurídicas de direito público. 

 

Todavia, a mesma simplicidade não pode ser auferida em relação ao 

parágrafo único do dispositivo em comento. Nesse caso, as pessoas jurídicas de 

direito público40 têm em favor de si dispositivo que autoriza a intervenção em 

processos judiciais, o que até então não mostra qualquer anomalia em relação à 

modalidade adotada no caput, no instituto da assistência, ou em relação às outras 

modalidades de intervenção de terceiros adotadas pelo CPC41. 

 

No entanto, a linearidade do parágrafo único não se mantém. Nesse sentido, 

estabelece o dispositivo legal que as pessoas jurídicas dotadas de personalidade de 

direito público poderão, sim, intervir mesmo nos casos em que não seja observado 

qualquer interesse jurídico pertinente por parte do interventor, além disso, autoriza a 

interposição de recursos, ocasião na qual serão recebidas como parte. 

 

Essa é uma questão que merece atenção especial na medida em que define 

a natureza da intervenção tratada no artigo. A doutrina não chegou a um consenso 

até então, para tanto, expõe seus mais diversos argumentos.  A pertinência do tema 

causa forte impacto sobre esse estudo, uma vez que se remete à figura do amicus 

curiae para determinar a forma de intervenção das Agências Reguladoras nas 

causas que envolvem o ambiente regulado. Dependendo da classificação que se dê 

a essa intervenção, haverá a mudança de competência para a justiça federal, nos 

casos em que a competência originária seja da justiça estadual. 

                                                 
40 Leia-se autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista. 
41 Código de Processo Civil. 
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Todavia, este trabalho tomará como ponto de partida o fato de a intervenção 

contida no artigo sob análise tratar-se de um amicus curiae. Primeiro porque não se 

põe necessária a presença de interesse jurídico; segundo, porque a mudança de 

competência somente ocorrerá, se a autarquia se pronunciar em via recursal, o que 

leva a crer que a sua intervenção, pura e simples, não a desloca, o que não 

ocorreria se estivesse diante de uma intervenção na modalidade de assistência. 

 

2.2 O Amicus Curiae no Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil 

 

O instituto aqui tratado vem ganhando espaço no direito processual brasileiro. 

Não é preciso ir muito longe para se constatar esse fato. Basta observar o 

anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. 

 

Os nobres juristas que se dispuseram a pensá-lo tiveram o cuidado de tratar 

do amicus curiae em uma seção separada, dentro do capítulo de intervenção de 

terceiros. Desse modo, fazendo com que a confusão recorrente entre as 

modalidades de intervenção de terceiros acabe. 

 

A própria exposição de motivos do novo CPC é categórica ao afirmar que 

esse instituto desempenhará um papel muito importante na solução de cada litígio42. 

Através da participação do amicus curiae, nos processos judiciais, poder-se-á 

proporcionar ao “juiz condições de proferir decisão mais próxima às reais 

necessidades das partes e mais rente à realidade do país”.43 

 

Desse modo, não pairam dúvidas de que na hipótese tratada neste trabalho, 

a participação das Agências Reguladoras como amicus curiae será de grande valia, 

na medida em que atuará como “amiga do juízo” no sentido de dar-lhe todo o 

                                                 
 42 “Por outro lado, e ainda levando em conta a qualidade da satisfação das  partes com a solução 
dada ao litígio, previu-se a possibilidade da presença do amicus curiae, cuja manifestação, com 
certeza tem aptidão de proporcionar ao juiz condições de proferir decisão mais próxima às reais 
necessidades das  partes e mais rente à realidade do país. Criou-se regra no sentido de que a 
intervenção pode ser pleiteada pelo amicus curiae ou solicitada de ofício, como decorrência das 
peculiaridades da causa, em todos os graus de jurisdição.  
    Entendeu-se que os requisitos que impõem a manifestação do amicus curiae no processo, se 
existem, estarão presentes desde o primeiro grau de só nos Tribunais Superiores. Evidentemente, 
todas as decisões devem ter a  qualidade que possa proporcionar a presença do amicus curiae, não 
só a última delas. “Exposições de motivos do Anteprojeto do Novo Código Civil.” 

43 Exposição de motivos do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. 
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respaldo técnico necessário à resolução dos casos. Impedindo, com isso, que 

decisões despreparadas sejam proferidas, desorganizando o ambiente regulado. 

 

“CAPÍTULO V 
 

DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 
Seção I 

 
Do amicus curiae 

 
 Art. 320. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da lide, 
poderá, por despacho irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, 
solicitar ou admitir a manifestação de pessoa natural, órgão ou entidade 
especializada, no prazo de dez dias da sua intimação. 
  
 Parágrafo único. A intervenção de que trata o caput não importa 
alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos.“ 

 

 

Ainda que seja clara, a redação do artigo é repleta de conceitos 

indeterminados, o que poderá tornar a sua aplicabilidade um pouco problemática. 

Todavia, como não é tema deste trabalho a profunda análise do amicus curiae na 

nova legislação processual civil, passemos às considerações mais perfunctórias:  a 

primeira observação a ser feita se resume ao momento em que se poderá requerer a 

intervenção do amicus curiae. Nesse sentido, a expressão “o juiz ou o relator” deixa 

claro que a intervenção poderá ser feita a qualquer momento, seja em primeira ou 

segunda instância.  

 

Sobre a legitimidade para requerer a intervenção, não restam dúvidas de que 

podem ser tanto as partes quanto o Juízo, de ofício, que deverá fazê-lo por meio de 

despacho irrecorrível. 

 

Quanto à legitimidade para intervir como amicus curiae, nota-se que o 

legislador não se privou dos conceitos indeterminados. Em razão disso, estão aptas 

a agir como terceiros interessados pessoa natural, órgão ou entidade especializada. 

 

Quanto à preocupação atinente ao deslocamento de competência, o 

parágrafo único é claro ao afirmar que a intervenção como amicus curiae lastreada 

neste artigo, não importará em seu deslocamento. 
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Este artigo contribui imensamente a respeito das preocupações expostas 

nesse trabalho. Isso porque é uma porta para que se crie uma cultura de atuação 

conjunta entre as autarquias especiais e o Poder Judiciário, para que se crie um 

ambiente de cooperação, com fins de se evitar decisões judiciais desavisadas e sem 

qualquer fundamento técnico, necessário à solução dos casos que envolvem o 

ambiente regulado.  

 

2.3 O deslocamento de competência em razão do amicus curiae 

  

Esse trabalho não se furtou da discussão sobre o deslocamento de 

competência do juízo em razão da participação de entidades que o ensejam, quando 

atuam nas modalidades convencionais de intervenção de terceiros. O assunto é de 

extrema importância, talvez o tema mais delicado de toda a aplicação do instituto tal 

como se põe neste trabalho.  

 

A atenção que merece o ponto, não pode ser conciliada com os objetivos 

desta tese, uma vez que deve ser tratado detalhadamente em trabalho separado, 

tendo em vista a grande discussão que envolve o tema. Certo é, que a fixação de 

competência não deve intimidar a aplicação do instituto. 

 

A simples participação das Agências Reguladoras como amici curiae não 

ensejaria o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Isso porque, como 

visto amplamente nos itens anteriores, não se trata, aqui, de modalidade de 

intervenção de terceiros em que seja requisito intrínseco a demonstração de 

interesse jurídico, que é requisito fundamental para o deslocamento da competência. 

 

Se fosse o caso de uma lide cujo objeto interessasse, juridicamente, a 

Agência, ou mesmo que a sentença a ser proferida pudesse produzir efeitos diretos 

sobre os interesses do ente regulador, aí sim, estar-se-ia diante de uma hipótese em 

que a competência deveria ser deslocada para a Justiça Federal. Caso em que, por 

razões técnicas e conceituais, não se admitiria o instituto do amicus curiae, mas sim, 

da assistência. 
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A leitura atenciosa do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/97 apenas 

admite o deslocamento de competência no caso de inerposição de recurso pelo Ente 

Regulador. Em relação à sua atuação como amici curiae, a letra da lei não faz 

qualquer ressalva. 

 

No entanto, como já descrito, anteriormente, a questão está longe de ser 

pacificada. A posição adotada neste trabalho não é a única, nem a majoritária. 

 

 CÁSSIO SCARPINELLA BUENO44 entende que a melhor solução para o 

problema aqui tratado é a aplicação do comando do art. 109, I da Constituição, que 

trata da competência dos Juízes Federais45. Propõe, então, que se encare a 

modalidade descrita pelo artigo - um amicus curiae, como uma assistência, mesmo 

sabendo que a “intervenção regulada pelo parágrafo único em questão não se 

justifica por causa de ‘interesse jurídico’ típico de um assistente.” 

 

 E continua: 

 

“Nesse sentido, o que se deve ser levado em conta para a alteração da 
competência, pensamos, é a indicação de que, em determinada causa, há 
interesse qualificável de federal para ser apreciado e que pretende ser 
‘exercido’, ‘tutelado’ por um ente federal. Não a forma pela qual esse 
interesse tem sua existência revelada em juízo, isto é, se pela intervenção de 
um “assistente”ou de outro terceiro qualquer, incluindo nesse amplo rol de 
amicus curiae. Trata-se, em suma, de tutelary um específico interesse 
jurídico, levando em conta sua existência (seu conteúdo), independentemente 
da forma pela qual se experimenta tal tutela.”46  

 
 

Esse argumento é pautado em uma falha inaceitável, cuja existência é 

alertada pelo autor. Não há dúvidas de que os rols de competência, estabelecidos 

na Constituição Federal, no que concerne o Poder Judiciário, são taxativos. 

 

                                                 
46 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro – um terceiro 
enigmático. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 231. 
45 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
46

 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro – um terceiro 
enigmático. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 231. 
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Se o art, 109, I da carta Magna não prevê, expressamente, a competência da 

Justiça Federal diante da participação União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal quando forem interessadas na condição de amicus curiae, não há 

que se falar em deslocamento de competência. 

 

Essa é, inclusive, a posição majoritária da doutrina, que se pronuncia no 

sentido de que “o ingresso do ente federal para fins do art. 5o da Lei 9.469/97 não 

desloca a competência mesmo nos casos em que há recurso”.47, 48 

 

A solução que parece mais correta, é aplicar, literalmente, o parágrafo único 

do artigo em comento, impedindo o deslocamento da competência para a Justiça 

Federal, quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de amicus curiae. 

 

                                                 
47

 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro – um terceiro 
enigmático. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2008,  p. 232. 
48 No mesmo sentido: Athos Gusmão Carneiro, Jurisdição e competência, pp. 123/124; Hugo de Brito 
Machado, “A intervenção da União em causas de outras entidades públicas e a questão da 
competência”, p. 346; Fredie Didier Jr., Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade, pp. 134/137. 



Capítulo III- DECISÃO JUDICIAL: POSSÍVEL AMEAÇA À 

ESTRUTURA DOS AMBIENTES REGULADOS  

 

 

 

3.1 A teoria tripartite e o sistema de freios e contrapesos na história política 

brasileira  

 

Para se desenvolver diretamente este tópico, é necessário que se faça uma 

reflexão acerca da teoria da separação dos poderes e o sistema dos freios e 

contrapesos na realidade brasileira, visto que o tema abordado, neste capítulo, 

abordará possíveis conflitos existentes entre as decisões proferidas pelo Poder 

Judiciário e a dinâmica da regulação setorial estipulada pelas agências. 

 

A doutrina da divisão dos três poderes na formação do estado de direito 

brasileiro pode ser percebida desde a “Constituição Política do Império do Brazil de 

1824”. Todavia, nessa época, foi adicionado à tripartição dos poderes, um quarto 

poder: o poder moderador. 

 
“TITULO 3º 

 
Dos poderes, e Representação Nacional. 

  
Art. 9. A Divisão, e harmonia dos Poderes Políticos é o princípio conservador 
dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer effectivas as 
garantias, que a constituição offerece.  
 
Art. 10. Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do  Imperio do 
Brazil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador,  o Poder Executivo 
e o Poder Judicial.  
 
Art. 11. Os Representantes da Nação Brazileira são o Imperador, e a  
Assembléa Geral.  

 
Art. 12. Todos estes Poderes no Imperio são delegações da Nação” 

 

 

Esse quarto poder, como é chamado pela doutrina, era exercido pelo 

Imperador assim como o poder Executivo. Essa relação deixava o sistema 
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desequilibrado na medida em que a interferência do chefe nestes dois poderes os 

fazia soberanos em relação aos outros. 

 

Já em 1891, extinto o poder moderador e sob a grande influência da 

constituição dos Estados Unidos da América, foi promulgada a primeira constituição 

da República dos Estados Unidos do Brazil, que consagrou a teoria clássica tripartite 

de Montesquieu. Nestes termos, estabeleceu que seriam poderes da União o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 
“TÍTULO I 

Da Organização Federal 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art 15 - São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário, harmônicos e independentes entre si.“ 

 

Sob a égide da Carta de 1934, a repartição dos poderes não foi diferente. A 

República dos Estados Unidos do Brasil continuara dispondo dos três poderes que 

lhe foram concebidos em 1891. Mesmo que algumas mudanças substanciais tenham 

sido feitas na dinâmica de cada poder.49 

“Art. 3º São orgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionaes, 
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e coordenados 
entre si.” 

 
 
A Constituição de 1937, por sua vez, não segue o exemplo de suas 

antecessoras e se cala a respeito dos poderes do Estado, embora haja alguns 

indícios da existência de um poder Legislativo e Judiciário totalmente subordinados 

à figura do presidente da república, que tinha o poder de dissolver a Câmara dos 

Deputados. 

 

Finda a ditaduras de Vargas, norteada pela Constituição de 1937, também 

chamada de Polaca, foi promulgada a Constituição da República dos Estados 

                                                 
49

 Vale citar, como exemplo, o fato de ter sido retirada do Senado a competência para legislar sobre 
matéria legislativa ampla, reservando-a à câmara dos deputados, todavia, dando aval para fazer valer 
o sistema de freios e contrapesos. É o que se pode notar da redação do art. 91, I, VII da Constituição. 
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Unidos do Brasil de 1946. Essa Carta representa a volta da relação de harmonia 

entre a República do Brasil e a democracia. 

 

Nestes termos, o poder constituinte não hesitou em ver os três poderes de 

forma expressa na Nova Constituição da República. 

 

 “Art. 36. São Podêres da União o Legislativo, o Executivo e o  Judiciário, 
independentes e harmônicos entre si. 
  
§ 1º O cidadão investido na função de um dêles não poderá exercer a  de 
outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.  
 
§ 2º  É vedado a qualquer dos Podêres delegar atribuições.” 

 

 

Já em 1967, diante de mais uma ditadura, lá estavam eles, os três poderes 

incrustados no texto constitucional. Todavia, desta vez, trazendo algumas exceções. 

Neste caso, fica bem clara a vontade do constituinte em desejar não fossem esses 

poderes independentes entre si. Basta que se analise o parágrafo único, tanto do 

artigo original, quanto da sua redação posterior.   

 

“Art. 6º São Podêres da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário.   
Parágrafo único - Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a 
qualquer dos Poderes delegar atribuições; o cidadão investido na função de 
um deles não poderá exercer a de outro.” 
  
“Art. 6º São Poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário.  
Parágrafo único. Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a 
qualquer dos Podêres delegar atribuições; quem fôr investido na função de 
um dêles não poderá exercer a de outro.”50 

 

Um exemplo de aplicabilidade deste parágrafo único se materializa a partir da 

criação do instituto do decreto-lei51, que delega atribuições legislativas ao chefe do 

poder Executivo. 

                                                 
50

 Emenda Constitucional no 1 de 1969; 
51

 Arts. 58 e 55 da Constituição de 1967 (art. 55 da Emenda nº 01/69): 
“Art. 58 - O Presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público relevante, e 
desde que não resulte aumento de despesa, poderá expedir decretos com força de lei sobre as 
seguintes matérias:   
I - segurança nacional;   
II - finanças públicas.   
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Finalmente, a Constituição de 1988. A Constituição Cidadã, não traz 

quaisquer novidades tão significantes acerca de sua relação com o princípio da 

separação dos poderes. Ela declara, em poucas linhas, a sua sujeição ao princípio, 

deixando de lado as vedações à delegação de atribuições e a cumulação de funções 

em poderes distintos.  

 
 

“TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

 
Art. 2º São Poderes da União, indepeno Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.” 

 

Não se pode negar que a idéia de independência e harmonia entre esses 

poderes está intimamente ligada. Dessa forma, não há que se falar em prevalência 

de um sobre o outro, mas sim de um equilíbrio de força entre eles, permitindo-se, 

inclusive, a interferência de um no outro. Toda essa sistemática serve para garantir o 

fiel cumprimento das disposições constitucionais atribuídas a cada um deles. Nesse 

sentido permite-se o controle recíproco entre os três poderes como forma de 

assegurar a prevalência das disposições constitucionais. Disso, portanto, dá conta a 

teria dos freios e contrapesos.  

 

Ao mesmo tempo que são dotados de independência entre si têm o dever de 

fiscalizarem um ao outro com o fito de garantir que a Lei seja cumprida e que cada 

um esteja desempenhando seu papel nos limites da legalidade.   

 

Agora, pergunta-se: o que têm a sistemática de freios e contrapesos e a 

separação dos poderes a ver com o ambiente regulado, o Judiciário e as Agências 

Reguladoras? 
                                                                                                                                                         
Parágrafo único - Publicado, o texto, que terá vigência imediata, o Congresso Nacional o aprovará ou 
rejeitará, dentro de sessenta dias, não podendo emendá-lo; se, nesse prazo, não houver deliberação 
o texto será tido como aprovado.“ 
“Art. 55. O Presidente da República, em casos de urgência ou de interêsse público relevante, e desde 
que não haja aumento de despesa, poderá expedir decretos-leis sôbre as seguintes matérias:   
I - segurança nacional;   
II - finanças públicas, inclusive normas tributárias; e   
III - criação de cargos públicos e fixação de vencimentos.  
§ 1º Publicado o texto, que terá vigência imediata, o Congresso Nacional o aprovará ou rejeitará, 
dentro de sessenta dias, não podendo emendá-lo; se, nesse prazo, não houver deliberação, o texto  
será tido por aprovado.   
§ 2º A rejeição do decreto-lei não implicará a nulidade dos atos praticados durante a sua vigência.“ 
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Fato é que o novo Estado regulador não pode mais ficar adstrito àquela 

repartição dos poderes criada pelos Federalistas, nos EUA. O modelo convencional 

não supre as necessidades da população. 

 

O Estado é formado, além dos três poderes clássicos, de órgãos dotados de 

autonomia e relevância técnica, necessárias à organização estatal e à obtenção de 

sucesso no atingimento de metas relativas ao interesse social e econômico da 

população. Mais precisamente, no que diz respeito à especialização e à 

profissionalização dos serviços essenciais prestados e regulados pela administração 

indireta.  

 

Essas instituições administrativas, as Agências Reguladoras são vistas como 

um braço do Poder Executivo, porém independentes. Não se pode vislumbrar a 

correta aplicação da lei sem a participação dessas entidades de caráter técnico, já 

que são elas as responsáveis por suprir o Judiciário com o entendimento das 

questões técnicas fundamentais para se prever as consequências de cada decisão 

tomada. 

 

Repensar, neste nível, a separação dos poderes se põe como um grande 

desafio. Não existem apenas três poderes, mas, sim, três poderes e diversos órgãos 

autônomos e técnicos que fazem a diferença no momento em que se deve repensar 

a organização do Estado e as posições tomadas por ele. 

 

Além disso, mesmo que cada uma seja dotada de Poderes Normativos, 

Executivos e Sancionatórios52, qualquer tentativa de furtar da análise do Judiciário, 

as sanções aplicadas, as normas estabelecidas por elas, as suas deliberações 

administrativas ou qualquer outro ato, seria uma grande afronta ao princípio da 

separação de poderes tal como adotada pela constituição vigente.   

 

Diante disso, todas as deliberações tomadas dentro da esfera das Agências 

podem ser alvo de apreciação do Judiciário, quando este for provocado, fazendo jus, 

                                                 
52

 Ver itens acima. 
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inclusive, ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário53, também previsto na 

Carta Magna.  

 

Não por outro motivo, não basta que o Estado modernize as suas instituições, 

crie novos órgãos, mas que renove a si mesmo, sua estrutura, notadamente sua 

base, admitindo que novos atores compõem o Estado Democrático de Direito e que 

é papel fundamental do direito público moderno, aliar os valores e princípios nos 

quais se fundam a própria razão de ser de um Estado, com a necessidade de se 

criar um arcabouço técnico suficientemente profissionalizado e eficientes, 

necessários ao desenvolvimento e estruturação de suas instituições. 

 

3.2 O tripé: Regulação – Técnica – Judiciário 

 

A questão principal deste trabalho é harmonizar a estrutura técnica elaborada 

por cada Agência Reguladora com as decisões judiciais, em processos que tenham 

como objeto a revisão de regras de regulação. 

  

Como já foi abordado neste estudo, as Agências Reguladoras são órgãos 

extremamente técnicos, que se dispõem a organizar e monitorar a prestação de um 

serviço (originariamente) público essencial por um ente particular, através de uma 

estrutura de tal modo complexa e precisa que uma simples alteração feita de forma 

desavisada pode acabar desestruturando todo um sistema. 

 

Direto ao ponto. Não é raro chegarem ao Judiciário inúmeras demandas, 

coletivas ou individuais, questionando a prestação de serviços por certos agentes 

regulados.  

 

Essas demandas têm os mais variados objetos. Dentre eles a declaração de 

ilegalidade de certas práticas adotadas pelo prestador de serviços; inúmeros 

pedidos cujo conteúdo se consubstancia em uma obrigação de fazer não acordada 

                                                 
53  Art. 5o, XXXV da Constituição da República Federativa do Brasil. 
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anteriormente; pedidos feitos em caráter de urgência, nos quais se pondera o direito 

à vida e outros princípios que norteiam a iniciativa privada; etc.54 

 

Os magistrados se deparam, diariamente, com questões como estas e, 

muitas vezes, não se dão conta do que há por trás da atuação de um agente 

prestador de serviço regulado. Nada dentro do ambiente regulado é impensado. 

Todas as deliberações feitas pelas Agências Reguladoras têm um background 

técnico de ponta.  

 

Portanto, a preocupação que se dispensa, neste trabalho, é o momento do 

decisum. No sentido de saber quais são as técnicas usadas pelos juízes para 

decidirem, nesses casos. Será que estão atentos à repercussão econômica de sua 

decisão, e aí se inclui uma visão consequencialista? Será que estão atentos à 

repercussão social de sua decisão? Será que estão atentos à ratio da estrutura do 

ambiente regulado, ou melhor, será que compreendem toda a racionalidade da 

prestação do serviço regulado? Será que se preocupam em entendê-la? Será que 

têm noção de que suas decisões podem desestabilizar a prestação do serviço, se 

não tiverem uma visão macro das consequências de suas decisões? 

 

Uma simples decisão tomada com a intenção de melhorar a prestação do 

serviço para um indivíduo ou para a população como um todo pode ser a mesma 

decisão que vai abalar as estruturas do ambiente regulado e tornar o serviço 

deficitário. Ou seja, com o premissa de proteger o consumidor, poderá  prejudicar 

todo o sistema, e pontualmente, o próprio consumidor, uma vez que conduz a 

decisões judiciais que comprometem imediatamente o sistema, e indiretamente o 

destinatário do serviço.  

 

As decisões judiciais nessas circunstâncias, por vezes, esbarram em 

questões técnicas proibitivas já previstas pelas agências, e que se autorizadas pelo 

Judiciário, desencadeariam uma hecatombe dos subsistemas regulados. 

 

                                                 
54 Vale ressaltar que esse trabalho se ocupa dos casos em que não são partes as Agências 
Reguladoras, mas sim os entes regulados somente. 
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Dada a importância de decisões em processos judiciais como esses, e o 

despreparo técnico dos magistrados no que diz respeito aos setores regulados é que 

se busca uma alternativa que estimule a cooperação entre os entes dotados de 

capacidade técnica e, ao mesmo tempo, criadores das políticas de funcionamento do 

serviço, ora questionado, qual sejam, as Agências Reguladoras, e aqueles que têm, 

efetivamente, o poder de decidir a controvérsia e modificar a realidade. 

 

 Nesse sentido, Gustavo Binenbojm55:  

  

“Com efeito, naqueles campos em que, por sua alta complexidade técnica 
e dinâmica específica, falecem parâmetros objetivos para uma atuação 
segura do Poder Judiciário, a intensidade do controle deverá ser 
tendencialmente menor. Nesses casos, a expertise e a experiência dos 
órgãos e entidades da Administração em determinada matéria poderão 
ser decisivas na definição da espessura do controle.”   

 

 

Tendo em vista esse objetivo, a solução proposta por este projeto é a de que 

o magistrado determine o ingresso da agência reguladora56 na figura de amicus 

curiae, com o fim de aliar o conhecimento técnico à solução do caso concreto.  

 

Dessa forma, a agência reguladora poderá mostrar, com bases em estudos e 

dados concretos, a viabilidade se implementar essas ou aquelas medidas 

pretendidas pelo juiz no caso concreto. Assim como ajudar ao Juízo a demonstrar se 

o ente regulado estava ou não agindo de acordo com as normas impostas pelas 

Agências, o que seria determinante para uma sentença condenatória. Bem como 

ajudar na produção de provas ou demais esclarecimentos que se façam 

necessários.   

 

Deixar a decisão apenas nas mãos do Judiciário é tirar da agência a sua 

própria razão de existir. Isso porque são dotadas de independência, poder 

normativo, sancionador e Executivo para fazer com que o setor regulado funcione de 

acordo com as regras do mercado e com isso potencializar a eficiência da prestação 

do serviço. Não foram pensadas para ficar subordinadas a políticas (ou políticos) 
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 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 
227.  
56 Ver nota de rodapé 51. 
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carentes de conhecimento técnico, caso em que continuariam sob as rédeas da 

administração direta. 

 

3.3 Críticas 

 

Diante de inúmeros benefícios trazidos ao processo judicial pela participação 

das Agências Reguladoras como amicus curiae, não se poderia esquivar de algumas 

preocupações pertinentes ao tema. 

 

A primeira, diz respeito ao critério a ser utilizado para decidir quais as 

hipóteses em que se fará necessária a utilização do mecanismo proposto por esse 

trabalho.  

 

Como delimitar os casos em que serão necessários a intervenção da Agência 

como amici curiae? 

 

As Agências deveriam atuar como amicus curiae em todos processos nos 

quais não tiverem interesse jurídico, com o intuito de prover o juízo de informações 

técnicas? Deve haver previsão legal para isso, como funciona a participação do 

Ministério Público? 

 

Ora, a participação das Agências como amiga da Corte em todo e qualquer 

processo judicial57 traria consequências muito negativas. A primeira delas, o custo 

desnecessário, tanto para a Agência, quanto para o Poder Judiciário.  

 

Imagine a quantidade de pareceres e esclarecimentos que seriam 

demandados ao ente Regulador todos os dias; quanto não custa mobilizar um “x” 

números de funcionários para emitir todos esses pareceres.  

 

Já o Judiciário, tem um custo para prestar os serviços processuais. Manter 

um processo judicial custa caro para a justiça. Quanto mais eles demoram nas 

                                                 
57

 Processos judiciais tais como descritos neste trabalho: processos judiciais, cujas partes sejam, 
obrigatoriamente, entes regulados e consumidores ou o Ministério Público e que não seja parte a 
Agência Reguladora, cujo objeto seja o direito do consumidor. 
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estantes, mais caros eles se tornam. O simples fato de se ter que realizar inúmeras 

diligências, muitas vezes sem necessidade, atrasa em muito o andamento dos feitos, 

tornando o processo mais caro. 

 

Além de essas diligências tornarem o processo mais caro, elas ainda são um 

obstáculo à razoável duração do processo – dever que tem à justiça, para com os 

cidadãos brasileiros. O processo, sem Duvidas se torna mais lento. 

 

Será, então, que a melhor saída seria classificar, legalmente, os casos em 

que cabíveis a intervenção das Agências? Talvez por níveis de complexidade? 

Ainda assim ter-se-ia problemas, principalmente, de ordem conceitual. 

 

Primeiro, pois é impossível que se crie uma lista taxativa com todas as 

possibilidades de casos complexos ou não complexos. Segundo, admitindo-se a 

elaboração de uma Lei de caráter mais genérico que estabelecesse que os casos 

complexos deveriam obedecer ao procedimento de intervenção do Ente Regulador e 

que o enquadramento do caso em complexo e não complexo ficaria a cargo do 

magistrado, não estaria resolvido o problema, já que a complexidade seria um 

conceito indeterminado, gerando grande insegurança jurídica a sua aplicação. 

 

Ou então, por que não deixar essa decisão a cargo do magistrado. Ele 

decide, de acordo com a certeza de suas próprias convicções, se tem, ou não, 

condições de julgar aquela matéria sem o devido conhecimento técnico. 

 

Dessa maneira, voltar-se-ia à estaca zero. Os magistrados têm dificuldade em 

assumir que não são Hercules e que precisam de outros atores para solucionarem 

seus casos, de nada adiantaria uma recomendação. 

 

Mas a discussão pode, ainda, ir mais além. Curiosidade não falta, mas tempo, 

para descobrir em que medida, nessas três hipóteses, os custos da implementação 

das medidas se sobrepõe à segurança e à busca da decisão perfeita. 

  



Capítulo IV -  DADOS DAS PESQUISAS  
 

 

 

Neste Capítulo, apresentar-se-á os resultados das duas pesquisas realizadas. 

 

4.1 Casos  

 

A proposta da primeira pesquisa realizada, era a de coletar acórdãos, no 

Superior Tribunal de Justiça, proferidos em processos cujo objeto fosse o direito do 

consumidor e que as partes fossem, obrigatoriamente, entes regulados e 

consumidores ou o Ministério Público e tendo como amicus curiae a Agência 

Reguladora. 

 

Através dessa análise desses acórdãos, buscar-se-ia descobrir o grau de 

aquiescência dos pareceres exarados pelas Agências enquanto amigas da Corte. 

 

Todavia, o próprio tempo verbal utilizado já nos remete à um fracasso.  

 

Alguns fatores impediram o sucesso da coleta dos dados. O primeiro, e mais 

importante, foi a má utilização dos conceitos de intervenção de terceiros, ou seja, a 

confusão feita com os conceitos. Casos de amicus curiae tratados como assistência, 

ou mesmo, genericamente, como intervenção. 

 

O segundo fator, foi o fato de o artigo 5o da Lei 9.469/97 ainda ser utilizado de 

forma tímida. Nesse sentido, se pode notar a ausência de uma cultura de trabalho 

conjunto dos órgãos especializados do Estado, com o Judiciário. Poucos são os 

casos, como especificados acima, em que o STJ chama ao processo, na forma de 

amicus curiae, as Agências Reguladoras. Fato que reduz, e muito, a possibilidade de 

sucesso do experimento. 

 

 Apenas um acórdão pode ser aproveitado. Isso não faz da pesquisa um 

sucesso, mas dá a impressão de que tudo tem um começo. 
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 O acórdão foi proferido em Recurso Especial58, cujo relator era o Ministro Luis 

Fux. As partes eram um consumidor e a Brasil Telecom (ente regulado), e o objeto 

englobava o direito do consumidor, conforme delimitado pelo projeto de pesquisa.  

 

 O autor, consumidor, ajuizou ação de repetição de indébito com pedido de 

antecipação de tutela jurisdicional, em face da BRASIL TELECOM S/A, tendo em 

vista a "prática abusiva perpetrada pela empresa ré, fundada na indevida cobrança 

de PIS e COFINS (contribuições sociais) sobre os serviços públicos de telefonia por 

ela prestados, o que caracteriza uma conduta não apenas inconstitucional, mas 

igualmente ilegal". 

 

 Em primeiro grau, a ANATEL foi chamada a figurar no processo como amicus 

curiae, e a emitir pareceres acerca do tema da lide. 

 

 O Ministro Fux, por sua vez, faz amplo uso do material enviado pela Agência 

para proferir seu voto, no sentido de seguir o parecer enviado pelo Regulador: 

 

“40. A Agência Nacional e Telecomunicações (ANATEL), na sua função 
específica e intervindo como amicus curiae, esclareceu que a tarifa 
líquida de tributos que homologa não impede que nela incluam-se os 
tributos; salvo os de repasse vedado pela lei, como o Imposto de Renda e 
seus consectários, porquanto essa metodologia empregada visa a evitar 
que a Agência Reguladora imiscua-se na aferição da economia interna 
das empresas concessionárias, sendo certo que, de forma inequívoca, 
atestou a juridicidade do repasse econômico do PIS e da COFINS sobre 
as faturas de serviços de telefonia, consoante se colhe do excerto, verbis: 
'Com os argumentos assim ordenados e apoio na legislação supracitada, 
inexiste fundamento jurídico para a inconformidade da recorrente, pois 
cabível a transferência do ônus financeiro do PIS e da COFINS, bem 
como de tributos diretos, para o preço final da tarifa telefônica cobrada do 
contribuinte, por integrarem os custos na composição final do preço.'  
41. As questio iuris enfrentadas, matéria única reservada a esta Corte, 
permite-nos, no afã de cumprirmos a atividade de concreção através da 
subsunção das quaestio facti ao universo legal a que se submete o caso 
sub judice, concluir que:   
(a) o repasse econômico do PIS e da COFINS nas tarifas telefônicas é 
legítimo porquanto integra os custos repassáveis legalmente para os 
usuários no afã de manter a cláusula pétrea das concessões, consistente 
no equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão; 
(b) o direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) não resulta violado pela ausência de demonstração 

                                                 
58

 REsp 976.836/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 25/08/2010, DJ de 
05/10/2010. 
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pormenorizada dos custos do serviço, na medida em que a sua ratio legis 
concerne à informação instrumental acerca da servibilidade do produto ou 
do serviço, visando a uma aquisição segura pelo consumidor, sendo 
indiferente saber a carga incidente sobre o mesmo; 
(c) a discriminação dos custos deve obedecer o princípio da legalidade, 
por isso que, carente de norma explícita a interpretação extensiva do 
Código de Defesa do Consumidor cede à legalidade estrita da lei das 
concessões e permissões, quanto aos deveres do concessionário, parte 
geral onde resta inexigível à retromencionada pretensão de explicitação”  
 

 

4.2 Pesquisa Empírica  

 

A segunda pesquisa, se deu da seguinte forma: foi elaborado um 

questionário59 com seis perguntas destinadas aos Desembargadores do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Todos os questionamentos apresentados foram 

feitos, também, no decorrer deste trabalho. 

 

Os Desembargadores foram escolhidos aleatoriamente, não houve uma 

classificação quanto às suas convicções, nem quanto às suas posições ideológicas, 

nem quanto ao tempo de magistratura, sexo ou idade. 

 

De 176 Desembargadores, 50 foram contactados e apenas 15 tiveram 

intenção de responder o questionário. Foi com base nesse universo que se realizou 

a pesquisa. 

 

Eis os dados colhidos: 

 

A primeira pergunta feita aos desembargadores foi: “Qual é o aspecto mais 

importante para o Sr.(a) no momento de proferir sua decisão?”. 

 

O gráfico abaixo expressa a grande diversidade de opiniões que forma o 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Percebe-se, de pronto, que o interesse visado 

nas decisões não é, nem de longe, alinhado. 
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 Anexo A 
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Um grupo se dedica, primordialmente, à consequência social de suas 

decisões, enquanto outro prioriza a satisfação do caso concreto, o outro à 

consequência econômica e por último, aqueles que acreditam que esses pontos não 

podem ser vistos de forma separada, que se deve ponderar todos os efeitos da 

decisão e chegar a um denominador comum a todas elas. 

 

 

 

A segunda pergunta feita aos Desembargadores: “Quando diante de um caso 

em que esteja lidando com o ambiente regulado, mais precisamente em processos 

judiciais cujas partes sejam, obrigatoriamente, entes regulados e consumidores ou o 

Ministério Público e que não seja parte a Agência Reguladora, o Sr.(a) se sente 

confortável em decidir sem entender a racionalidade técnica por trás das decisões 

tomadas dentro do ambiente regulado?” 

 

Diante dessa pergunta, a maioria esmagadora respondeu não se sentir à 

vontade para decidir processos que envolvam regras regulatórias sem mesmo 

entender a ratio por trás das decisões técnicas tomadas dentro do ambiente 

regulado. É o que mostra o gráfico: 
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A terceira pergunta: “O Sr(a). se preocupa em entender essa racionalidade 

técnica? Se sim, quais os meios?” 

 

A maioria dos Juízes se manifestou no sentido de estar preocupada em 

entender a racionalidade técnica a que fez referência a pergunta de número 2. Não é 

por menos que 14 dos 15 Desembargadores responderam estar interessados em 

estudar a tecnicidade dos setores regulado. 

 

Eles afirmam que nos casos concretos se utilizam de diversos meios para 

tentar entender as questões técnicas. Dentre elas livros, mídias de todos os tipos 

(internet, revistas, jornais e televisão), telefonemas para amigos, para técnicos, 

perícias... Mas nenhum deles citou a própria Agência Reguladora como amicus 

curiae. 

 

Ora, não há pessoa que melhor possa explicar a racionalidade técnica de 

certo setor, do que aquela própria que cria as regras. 

 

O único Desembargador que se manifestou no sentido de não ter interesse 

em entender a racionalidade do ambiente regulado, justificou-se dizendo ser o 

aspecto jurídico, aquele único e exclusivo em um processo judicial. 
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Para tanto, basta que se observe o gráfico: 

 

 

 

 

 

A quarta pergunta foi feita com o intuito de descobrir se os Desembargadores, 

alguma vez, chamaram ao processo as Agências Reguladoras na figura de amicus 

curiae para que esclarecessem questões atinentes ao ambiente regulado. 

 

Questionou-se: “Alguma vez, em processos judiciais cujas partes sejam, 

obrigatoriamente, entes regulados e consumidores ou o Ministério Público e que não 

seja parte a Agência Reguladora, já chamou esta última (a Agência Reguladora) ao 

feito na figura de amicus curiae a fim de cooperar, tecnicamente, para o deslinde da 

causa?” 

 

O resultado fala por si próprio: 
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O resultado do segundo, terceiro e quarto questionamentos, quando 

comparados, é incompatível. Se os Desembargadores sentem-se inseguros e 

desconfortáveis em proferir suas decisões sem compreender a matemática do 

ambiente regulado, não seria lógico que procurassem, de pronto, o órgão 

responsável pela normativização do setor? Não seria essa o caminho mais simples a 

se percorrer em busca do esclarecimento? 

 

Não é o que se nota. Basta analisar o gráfico abaixo para tirar as conclusões: 

 

*  O número de cada pergunta foi convertido em letra para fins deste gráfico. Portanto: 1 –A; 2-B; 3-C; 4-D; 5-E. 
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Quando perguntados sobre possíveis benefícios que a prática que se tenta 

incitar nesse trabalho traria, a resposta foi ainda mais surpreendente: 

 

“O Sr(a). acha que está prática traria benefícios para todas as partes 

envolvidas? Nesse caso a agência reguladora, o usuário do serviço, a sociedade 

empresária concessionária e o próprio judiciário; e no tocante a uma maior 

credibilidade de suas decisões?” 

 

 

 

A maioria dos entrevistados acha que essa prática não traria benefícios. A 

justificativa deles para isso é a de que esse procedimento tornaria o processo muito 

lento para uma justiça que já é por demais morosa. 

 

Cabe se fazer aqui uma reflexão acerca dessa resposta simplória. Não parece 

que os meios utilizados pelos magistrados para entenderem a racionalidade do 

ambiente regulado sejam tão consistentes a ponto de sanar-lhes qualquer dúvida 

acerca do arcabouço técnico dos ambientes regulados60. Pode até ser que sejam 

úteis, mas não capazes de esclarecer, precisamente, termos, cálculos, operações... 

Todavia, mesmo que a utilização destes meios duvidosos não lhes tome muito 
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 Ver resultado do questionamento número 3. 
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tempo, pois mais simplórios (portanto, menos precisos), há, certamente, um 

dispêndio de tempo. 

 

É tudo uma questão de usar o tempo de forma eficiente.  E nesse quesito, o 

“tiro dos Desembargadores está saindo pela culatra”. O tempo que eles perdem se 

dedicando às vias alternativas, que não a própria Agência, é inútil. Mais valia que se 

gastasse um pouco mais de tempo e tivesse em suas mãos esclarecimentos 

consistentes, vindos do próprio regulador, do que frágeis. 

 

O argumento fica ainda mais forte se se pensar que decisões fundadas em 

premissas frágeis são alvos de recursos. Esses, sim, tornam os processos mais 

lentos. Uma decisão forte e concisa, mesmo que recorrida, torna o trabalho dos 

tribunais superiores infinitamente mais fácil, fazendo, inclusive, que o processo 

termine mais rapidamente. 

 

A busca da perfeição do decisum deve estar sempre na cabeça do 

magistrado. Só assim ter-se-á um processo mais rápido e mais justo. 

 

Não se pode pensar no processo como um ato único, mas como um conjunto 

deles. Uma decisão tomada agora pode influenciar no resto do processo. Por mais 

que se perca um pouco mais de tempo, a curto prazo, chamando a Agência para 

intervir como amicus curiae, a longo prazo, os efeitos dessa decisão podem ser 

extremamente benéficos tendo em vista o fator tempo e estrutura da decisão, na 

medida em que estar-se-á diante de um processo sólido e bem fundamentado. 

 



CONCLUSÃO 
 

 

O objetivo desse trabalho, acima de tudo, era mostrar as Agências 

Reguladoras como órgãos capazes de auxiliar o Poder Judiciário no deslinde de 

casos que envolvam regras de regulação interna dos setores regulados. 

  

Além disso, mostrar como se comporta o Judiciário diante desses casos, qual 

o mecanismo decisório utilizado por ele para solucionar esses casos e qual o grau 

de aceitação do mecanismo que aqui se desejou incitar. 

  

Como se pôde perceber, a utilização do “amicus curiae regulatório” ainda é 

muito tímida pelo Judiciário. Talvez por desconhecimento do instituto e da legislação, 

talvez por que ainda pairem muitos mitos (como o da morosidade) acerca da sua 

aplicação, ou até mesmo pelo fato da discussão acerca do deslocamento de 

competência. 

  

Descobre-se um novo papel para os Entes Reguladores. A participação deles 

nos processos judiciais não pode ser vista de outra forma, que não benéfica. Isso 

porque suprir o Judiciário com questões técnicas e conjunturais específicas sobre 

cada setor, torna as decisões mais “perfeitas”, fazendo, desse modo, com que o 

debate instaurado reflita tanto um aumento da confiança da população no Estado e 

suas instituições, quanto uma queda na violação de direitos fundamentais, por vezes 

ensejada pela inobservância dos parâmetros técnicos necessários à apreciação de 

cada caso. 

  

Diante disso, o que se propõe, é uma reflexão acerca do “novo” papel das 

Agências Reguladoras dentro do Estado. Elas devem ser vistas como parceiras dos 

demais Poderes “clássicos”, e não mais de entes isolados. O Estado possui dentro 

de sua estrutura órgãos especializados, capazes de cooperar com a atuação do 

Judiciário. Por isso, a intenção de estimular uma atuação conjunta nos processos 

cujo objeto exija noções de matéria complexa. 
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 A conclusão a que se chega é a de que as decisões judiciais devem 

equacionar as motivações das decisões das Agências Reguladoras, o interesse das 

sociedades empresárias concessionárias e a defesa das relações de consumo, para 

que as suas decisões não se tornem mártires de si mesmas e acabem por 

inviabilizar a prestação do serviço. 

 

Isso porque, o mote principal das instituições públicas que organizam, 

fiscaliza, regulam, executam e, porque não dizer, julgam, resume-se no axioma de 

defesa do interesse público. E este deve ser entendido como defesa da coletividade, 

independente da maioria, como ensinava Rui Barbosa. 
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