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RESUMO 

 O presente trabalho tem como objeto a discussão do Programa Nacional da Banda 

Larga, tendo como foco principal a sua adequação ao regime legal estabelecido pela Lei Geral 

de Telecomunicações de 1997. Para fazer isso é feito, primeiramente, um panorama da atual 

situação do serviço de banda larga no país, para que assim seja possível entender qual é o 

problema ao qual o Programa pretende atender. Feito isso, é realizada uma descrição 

acompanhada de análise crítica das medidas mais relevantes do Programa, principalmente as 

que estão em fase de implementação prática. Após a colocação dos principais pontos do 

PNBL, é feita uma caracterização do sistema regulatório vigente pela LGT para que então 

seja possível juntar essas duas peças e analisar a conformidade do Programa com o marco 

legal. O que se pretende com isso é, entender como se dará a convivência da Anatel como 

agência reguladora independente, com o Executivo, que tem uma nova postura no setor. Após 

essa análise o será feita a discussão da regulação do backhaul, colocando como é essa 

estrutura e como foram colocadas em prática as medidas que a envolvia previstas no 

Programa. Isso será feito, por se entender que essa questão pontual serve como um bom 

exemplo da atuação do Executivo, da Agência e dos agentes de mercado no âmbito do PNBL, 

que ilustra essa nova organização que o plano causará. Por fim, se coloca a questão da 

reativação da Telebrás, que ainda gera muita insegurança no mercado, e como essa será 

operada tendo uma agência reguladora no setor. Com isso esse trabalho objetiva identificar 

qual é o plano sendo colocado em prática e os efeitos que esse plano pode ter dentro do setor, 

para que assim seja possível avaliar se o PNBL é ou não um passo a diante na busca por 

resolver o problema desse serviço no Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

A internet tem uma importância inquestionável na organização do mundo hoje, seja 

para empresas, governos ou para a população. Existe um universo de interações virtuais que 

se encontra restrito aos que tem acesso à internet, especialmente em alta velocidade. Com a 

expansão do meio digital formou-se o que se chama de sociedade de informação, tendo em 

vista as trocas e possibilidades proporcionadas pela rede. A massificação do acesso à internet 

de banda larga é, assim, a forma de incluir os que hoje se encontram à margem dessa 

sociedade e, de tal maneira, proporcionar um maior desenvolvimento econômico e cultural de 

nosso país.  

Para atingir esse objetivo, o Governo Federal, por meio do decreto no 7.175/10, 

instituiu o Programa Nacional da Banda Larga (PNBL). Nesse documento, além de 

inaugurado esse esforço para a universalização da internet de alta velocidade no país, ficou 

determinada a reativação da Telebrás e definiu-se o Comitê Gestor do Programa de Inclusão 

Digital como responsável pela elaboração e implementação das ações que constituiriam o 

Programa. Esse novo comitê, instituído pelo decreto no
 6.948/09, é chefiado por um 

representante da casa civil e tem membros das mais diversas áreas da administração federal. 

Dessa maneira, criou-se um novo formulador de políticas de telecomunicações, assim como 

foi trazida de volta uma instituição que estava esvaziada e não tinha mais nenhum papel 

prático no setor. 

Os primeiros decretos que deram início ao Programa e à nova estruturação 

institucional das telecomunicações foram editados no governo do presidente Lula, porém, ao 

assumir a presidência e reorganizar a distribuição dos ministérios, a sua sucessora, presidente 

Dilma Roussef, fez algumas modificações. Durante os anos do governo Lula o PNBL foi 

vinculado, por meio do CGPID, ao Ministério da Casa Civil um órgão de coordenação geral 

do governo federal. Já na administração de Dilma Roussef o Programa passou a ser chefiado 

pelo Ministério das Comunicações, responsável pela coordenação da política setorial 

específica. A troca na vinculação do PNBL aconteceu simultaneamente à uma realocação de 

pessoal, em que foram transferidos para o Ministério das comunicações funcionários que 

eram responsáveis pela chefia do CGPID na Casa Civil. Esse novo arranjo político deu ensejo 

a modificações legais significativas. 
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Em abril de 2011 foi editado o decreto no 7.462, que reorganizou a estrutura 

organizacional do Ministério das Comunicações e criou o Departamento de Banda Larga. 

Essas mudanças organizacionais e a colocação de políticos chave no Ministério sugerem que 

nessa nova administração o PNBL passará a ser dirigido pela pasta, deixando o âmbito da 

Casa Civil. Essa mudança pode ser vista pela forma como foram conduzidas as negociações 

entre Executivo e concessionárias até aqui. O Ministro tem sido o porta-voz do Executivo 

para o assunto e liderou as negociações com o auxilio de sua equipe.  

O Departamento de Banda Larga, criado pelo decreto, tem como função auxiliar o 

Ministro em todos os assuntos na área, mas principalmente “subsidiar tecnicamente a 

coordenação das ações do Ministério das Comunicações no âmbito do Programa Nacional de 

Banda Larga;”1. Com isso fica claro que o Ministério passará a ter um envolvimento maior 

com o Programa, como tem sido visto. O PNBL ainda é um projeto em formação e que passa 

por mudanças e adaptações. O governo federal dá sinais de que o Programa é uma de suas 

prioridades. Durante a sua campanha eleitoral a Presidente Dilma fez questão de colocar o 

PNBL como um projeto essencial para o seu plano de desenvolvimento do país. Ao mesmo 

tempo o desenho inicial do PNBL, principalmente no que concerne à rede da Telebrás, tem 

sido modificado para se adaptar à novos planos e vontades e realidades políticas dentro do 

próprio governo federal.  

As mudanças aqui citadas já tiveram e ainda terão muitos efeitos na forma como se 

organiza o mercado das telecomunicações. Para analisá-las é necessário, porém, entender 

como foi concebido o sistema de regulação da banda larga e de sua exploração, assim como a 

quem foram atribuídas as diferentes competências aqui em jogo. A reforma das 

telecomunicações, feita nos anos 90, revolucionou completamente o setor,  trouxe aos 

brasileiros uma realidade que antes parecia impossível. A banda larga, todavia, não está na 

mesma situação da telefonia no país. Atualmente, o serviço de telefonia, fixa ou móvel, está 

universalizado e é de fácil acesso, já a internet de alta velocidade é um serviço oferecido de 

forma concentrada nas grandes cidades e nas maiores e mais ricas regiões, mas mesmo nessas 

ainda é muito caro para a grande população. Dessa maneira, o acesso à internet se mostra 

como um dos desafios para desenvolvimento do Brasil. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Decreto 7.462/11, anexo I, art. 14, inc. III 
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Para entender os efeitos mencionados é necessário entender qual é a situação atual 

desse mercado no país, tentando identificar quais são os problemas que devem ser atacados 

pelo programa. 

 

3. A SITUAÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL 

Antes de começar a discutir o programa que está sendo colocado em prática cabe fazer 

um rápido diagnóstico da situação da banda larga em nosso país. A criação da Anatel e a 

reforma do sistema de telecomunicações causaram uma revolução no setor. Os serviços de 

telefonia fixa e móvel cresceram muito no país e se tornaram acessíveis para a grande maioria 

da população. Infelizmente, os serviços de internet, em especial a de alta velocidade, têm 

sofrido grande dificuldade para se desenvolver. Segundo o IPEA, a configuração e a 

regulamentação desse mercado fizeram com que a oferta do serviço se tornasse concentrada, 

causando o chamado gap, ou lacuna, de mercado2. 

O maior problema da banda larga em nosso país, ainda segundo o IPEA, é a falta de 

oferta fora dos grandes centros. Segundo o Instituto, aproximadamente 21% dos domicílios do 

país , assim como menos da metade dos municípios, têm acesso à internet. Com isso, existe 

um grande problema de penetração e de concentração do serviço. Soma-se a isso a falta de 

competição: na esmagadora maioria das cidades uma empresa, seja ela qual for, detém mais 

de 50% do mercado. Dessa forma, o diagnóstico mostrou que: 

“Das várias razões que explicam a baixa densidade do acesso à banda larga no 
Brasil, grande parte pode ser creditada ao alto preço do serviço, seja em termos 
absolutos, seja em termos relativos. São três os fatores que contribuem para o alto 
preço do serviço: baixo nível de competição, elevada carga tributária e baixa renda 
da população.”3  

Para o IPEA, são duas lacunas diferentes que existem nesse mercado. A primeira é 

uma lacuna de eficiência, que está ligada a falhas do próprio mercado e a uma regulação que 

não trata a internet com a devida importância. Na análise do Instituto, a regulação dada pela 

LGT sofre de uma defasagem e não está atendendo esse mercado da forma correta. Assim, 

por tratar o STFC como o principal serviço de telecomunicações, a legislação e a forma como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Comunicado no 46 do IPEA 

3 idem 



	   8	  

a Anatel regulou esse mercado seriam as razões para a falta de competição enfrentada no 

Brasil. 

“Entre os problemas mais impactantes no Brasil, pode-se destacar a falta de 
regulamentação de: (i) custos, (ii) preços, (iii) qualidade, (iv) acesso à infraestrutura 
e (v) desagregação de redes. Ainda existe um grande espaço de densidade de serviço 
a ser percorrido pelo Brasil usando de maneira eficiente os mecanismos 
regulatórios.”4 

 O segundo gap, de acordo com o IPEA, é de acesso e só pode ser resolvido com uma 

ampliação da infraestrutura de suporte da banda larga. Assim, preencher a lacuna 

representaria um investimento suficiente para expandir a rede para promover uma maior 

inclusão. 

Segundo o diagnóstico do IPEA, o problema na regulação, e como ela foi desenhada, é 

a falta de incentivos para o compartilhamento da rede. Assim, mesmo grandes empresas não 

conseguem competir em várias regiões por não terem uma rede lá, e não conseguirem utilizar 

a rede já existente. O estudo revela que não há um esforço de construção de uma estrutura 

ampla que possa ser compartilhada, mas sim de estruturas paralelas, que aumentam o custo de 

operação e consequentemente os preços aos usuários. Com isso, constrói-se um cenário 

bastante complicado, que tende ao oligopólio, e isola as regiões. Como o sistema Telebrás foi 

dividido entre diferentes concessionárias em cada região, essas se tornaram muito fortes, 

dominando hoje 80% do mercado5. 

Na avaliação do Instituto e do próprio Governo Federal, a solução para isso seria a 

promoção do compartilhamento. Investimentos feitos na ampliação da rede para que seja 

possível o compartilhamento seriam vitais para conseguir ampliar a concorrência. Sobre isso 

declarou Rogério Santana, primeiro presidente da Telebrás nessa nova fase e um dos líderes 

do grupo que comanda o PNBL: 

“as operadoras não concorrem entre si porque não detém redes. A Telefônica não 
consegue concorrer no Nordeste porque não tem rede lá; a Oi não consegue 
concorrer com a Telefônica porque não tem rede em São Paulo. Nós Precisamos, 
de fato, criar um infraestrutura que permita que a concorrência se estabeleça. O 
nosso problema não é resolver com o mercado, é ter o mercado, porque não temos 
mercado na maior parte dos municípios brasileiros.” 6 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 idem. 

5 idem 

6 Banda Larga ainda chega a poucos brasileiros. Em Discussão revista de audiências públicas do Senado 
Federal, Brasília: Secretária Jornal do Senado, 2 (6): pg. 18, Fev, 2011.  
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Assim, as autoridades federais mostram uma preocupação com a abertura do mercado 

para empresas de menor porte, bem como com a capacitação das grandes operadoras a 

concorrer em todo o país.  

A situação atual no Brasil tem que ser avaliada tendo como referência outros países. 

Uma comparação do país com o resto do mundo mostra o atraso no setor, apesar do progresso 

feito no último ano. Como fica claro na tabela: 

7 

O país se encontrava, em 2010, na 60a posição no ranking de desenvolvimento de 

tecnologias e informação e comunicação (TIC) da UIT. Apesar da recente queda no preço do 

serviço, o Brasil ainda está atrás dos países desenvolvidos no aumento da densidade. O que 

deixa claro que estamos bastante abaixo dos nossos principais concorrentes internacionais. 

Segundo informações divulgadas no documento base do PNBL, o grande impeditivo 

para o desenvolvimento da banda larga no Brasil é a falta de infraestrutura para a prestação do 

serviço, seja ele associado à telefonia fixa ou à TV por assinatura. Tendo em vista que esses 

são os modos de ter o acesso de forma mais estável, em maiores velocidades e de maneira 

mais barata, é necessário que se tome a falta de infraestrutura como um importante fator que 

impede a difusão do serviço. 

A banda larga em nosso país se apresenta como um impeditivo ao desenvolvimento, 

não só pela falta de cobertura, mas também pela qualidade do serviço oferecido. O Brasil se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Documento Base do PNBL. p. 12 – disponível em http://www4.planalto.gov.br/brasilconectado/forum-brasil-
conectado/documentos/3o-fbc/documento-base-do-programa-nacional-de-banda-larga  
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encontra hoje muito aquém de outros países, o que dificulta por exemplo operações bancárias 

pelo meio digital e até mesmo a transmissão de dados em geral. Com isso a internet oferecida 

hoje é um grande gargalo para o desenvolvimento do país. 

 Estudos conduzidos pelo Banco Mundial e pelo próprio IPEA diferem, em certa 

medida da visão colocada pelo governo federal. Ao analisar o impacto econômico do 

crescimento da banda larga, Qiang, Rossoto e Kimura, em trabalho divulgado pelo Banco 

Mundial8, buscam comparar as diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento 

no setor. A conclusão a que os pesquisadores chegam é de que, em uma economia 

desenvolvida, os efeitos economicamente positivos do crescimento da banda larga são 

maiores do que em um país em desenvolvimento. Assim, para que o desenvolvimento e a 

universalização do acesso tenham os efeitos positivos esperados, é necessária uma serie de 

medidas complementares que preparem a economia e a população para aproveitar esse novo 

recurso. Nesse sentido: 

“Whether this great potential to contribute to growth and competitiveness is 
realized will depend on whether governments understand the opportunity and 
ensure that supportive conditions are in place through regulatory and policy 
reforms as well as strategic investments and public-private partnerships. Realizing 
the benefits of broadband also requires development of new content, services, and 
applications, as well as increased human capacity to adapt the technology in 
economic activities. Broadband clearly deserves a central role in national 
development strategies.”9 

Assim, o que o estudo mostra é que para que consiga obter os efeitos positivos da 

expansão da banda larga um país precisa estar preparado para isso. Em análise bastante 

parecida mas aplicada à situação brasileira Macedo e Carvalho chegaram à conclusões 

semelhantes, constatando que as cidades aonde a banda larga tem maior demanda e 

penetração são as mais ricas e ligadas a atividades industriais. Em seu trabalho, divulgado 

pelo IPEA, os pesquisadores chegam a seguinte conclusão: 

“Da análise dos coeficientes de regressão apresentada, conclui-se que quanto 
maior for o grau de desenvolvimento do município, maior será sua demanda por 
acesso à internet em banda larga. Este grau de desenvolvimento se reflete em 
diversos indicadores, como PIB per capita e acesso a serviços de saúde e 
educação. Também ficou evidenciado que quanto maior for a parcela do PIB 
municipal oriunda de atividades econômicas nas áreas industrial e de serviços, em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 QIANG, C. Z. W.; ROSSOTTO, C. M.; KIMURA, K. Economic impacts of broadband. In: ICAD 2009 – 
Information and Communications for Development. Extending reach and increasing impact. Washington, DC: 
The World Bank, p. 35 a 50, cap. 3, 2009. Disponível parcialmente em: 
<http://go.worldbank.org/NATLOH7HV0>. Acesso em 5/5/2011. 

9 idem 
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detrimento da área agropecuária, maior será a penetração do serviço de banda 
larga no município.”10 

 Os estudos mencionados nos mostram que a banda larga por si só não é um veiculo do 

desenvolvimento, e nem atende a qualquer tipo de situação regional ou social. O Brasil 

apresenta diferentes níveis de desenvolvimento e variadas situações de necessidades sociais. 

Por isso, os efeitos de um programa nacional como o PNBL serão, com certeza, bastante 

diverso em cada localidade. A demanda pelo serviço de banda larga é também bastante 

complexa e deve ser levada em consideração na elaboração de um plano que pretende atender 

a todo o país. Portanto, não pode-se considerar que a simples disponibilidade do serviço em 

todo o território nacional, até com preços acessíveis é uma solução para o nosso 

desenvolvimento digital. 

Após esse breve diagnóstico da situação da banda larga no Brasil é possível entender a 

necessidade da ação da administração pública no sentido de desenvolver o setor. Com uma 

importância cada vez maior a internet de alta velocidade se tornou um requisito vital para o 

nosso desenvolvimento, ainda que não possa ser considerado uma medida suficiente por si só 

para atingi-lo. Assim, o objetivo dessa seção foi tentar dimensionar o problema que existe 

atualmente, para que seja possível avaliar o PNBL como uma medida para atendê-lo.  

 

4. O PROGRAMA NACIONAL DA BANDA LARGA 

O esforço do poder público na criação de políticas de popularização da internet e de 

inclusão digital já existe há algum tempo no país. A regulamentação do Serviço de 

Comunicação Multimídia(SCM) foi o começo desse movimento, que teve na inclusão de 

metas de backhaul no Plano Geral de Metas de Universalização(PGMU) e em programas que 

levaram a internet para as salas de aula de escolas públicas as suas maiores medida práticas. O 

PNBL é resultado de um movimento desse tipo que começou no ano de 2009. Por ordem do 

Presidente da República, foi feita uma apresentação de todos os projetos relacionados à banda 

larga dentro da administração pública federal. A partir disso foi montado um grupo para 

condensar essas iniciativas em um programa único que tratasse do assunto. Esse teve como 

foco aumentar o número de usuários da internet de alta velocidade em todo o país. O trabalho 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 MACAEDO, H. R.; CARVALHO, A. X. Y. de; “Análise de Possíveis Determinantes da Penetração do 
Serviço de Acesso à Internet em Banda Larga nos Municípios Brasileiros”. In: Textos Para Discussão – IPEA. 
Brasília, Agosto/2010. 
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foi dividido em duas frentes que trataram de: a)infra-estrutura; e b) regulação e serviços. 

Enquanto o primeiro grupo propôs a utilização da rede de fibra ótica pertencente a empresas 

sob o controle do governo federal, o segundo buscou nas normas vigentes formas de 

adaptação para propiciar o desenvolvimento do setor. 

A partir do trabalho desses dois grupos, foi elaborado o Decreto 7.175/10, que 

instituiu o PNBL. No documento estão previstos os objetivos do programa, assim como a 

autoridade do Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital(CGPID). Esse Comitê, que já 

havia sido criado anteriormente pensando no PNBL, é formado por representantes das mais 

diversas áreas da administração federal e chefiado por um representante da Casa Civil. Cabe 

ao CGPID  o seguinte: 

“Art. 3o  Compete ao CGPID, além das atribuições previstas no art. 2º do Decreto nº 
6.948, de 2009, a gestão e o acompanhamento do PNBL, cabendo-lhe: 

I - definir  as ações, metas e prioridades do PNBL; 

II - promover e fomentar parcerias entre entidades públicas e privadas para o alcance 
dos objetivos previstos no art. 1o; 

III - fixar a definição técnica de acesso em banda larga, para os fins do PNBL; 

IV - acompanhar e avaliar as ações de implementação do PNBL; e 

V - publicar relatório anual das ações, metas e resultados do PNBL.” 

 Ao ler o dispositivo acima fica clara a competência do Comitê. Para a Presidência da 

República, era necessário criar um órgão que pudesse coordenar esse programa, definindo as 

suas ações e até mesmo especificações técnicas que determinam a sua amplitude. Nesse 

primeiro decreto começa a ser colocada em prática uma estratégia jurídica que é um dos focos 

desse trabalho e é mudado, significativamente, o desenho institucional do setor das 

telecomunicações. 

O PNBL foi instituído pelo supracitado decreto, mas sem um conteúdo definido. 

Como vimos, ficou a cargo do CGPID preencher essa lacuna, indicando quais seriam as ações 

que de fato constituiriam o Programa. Essa definição foi feita com a divulgação, pelo CGPID, 

de um documento base que esclarece como será o PNBL. Partindo desse documento é 

possível identificar com serão as ações que colocarão em prática o Programa e definirão o seu 

perfil. 
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O PNBL foi concebido para atuar em seis dimensões diferentes. São elas: 1.Normas e 

Infraestrutura; 2. Regulação e serviços; 3. Incentivos fiscais e financeiros ao serviço; 4. 

Política produtiva e tecnológica; 5. Rede Nacional (Telebrás); e 6. Conteúdos e aplicações. O 

Programa é comandado pelo CGPID, todavia, foi criado o chamado Fórum Brasil Conectado, 

como instância de discussão, acompanhamento e aprimoramento do PNBL. Esse Fórum é 

formado por representantes de todas as esferas afetadas pelo Programa, desde o Poder 

Legislativo até a iniciativa privada. Esse funcionou como um ponto de comunicação entre 

sociedade civil, Poder Público e o CGPID. 

 A execução do Programa foi dividida em duas fases, a primeira focada na 

“disponibilidade de infraestrutura e no desenho de uma política produtiva e tecnológica 

compatível”11. Vencida essa etapa o foco passará a ser Conteúdos Digitais, aplicações e 

serviços, que abrangem os mais diversos campos. O Programa também pretende reavaliar a 

forma com a qual o estado participa do mercado de banda larga. Assim, o PNBL “deve 

constituir em elemento central de uma política pública que defina diretrizes claras não só para 

o mercado, mas também norteadoras da ação do Estado”12.  

Aqui aparece um ponto bastante interessante do Programa, uma mudança na forma 

como o estado age no mercado da banda larga. Nesse ponto, ao meu ver, aparece o primeiro 

possível atrito com o modelo vigente. Ainda que seja colocado de forma bastante abstrata e 

generalizada, uma mudança do papel do estado, nesse mercado, pode vir a trazer uma 

verdadeira revolução ao setor, causando um choque entre Anatel e Executivo. Isso porque 

como se sabe, a reforma das telecomunicações foi feita em meio a uma reforma do próprio 

estado, que mudou a forma como esse se relacionava com os mercados. A criação da Anatel 

tirou do Executivo a capacidade de intervir de forma direta na regulação das 

telecomunicações e, assim, deu a esse um papel diferente no setor. Com uma mudança do 

papel do Estado em sentido contrário pode aparecer um ponto de conflito, já que o regime da 

LGT não permite que o Executivo regule tecnicamente o setor.  

O objetivo desse trabalho não é concluir que o sistema da LGT só funciona com uma 

forma de atuação do Executivo, nem mesmo criticar ou elogiar a escolha feita pelo grupo que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11Documento Base do PNBL. p. 17– disponível em http://www4.planalto.gov.br/brasilconectado/forum-brasil-
conectado/documentos/3o-fbc/documento-base-do-programa-nacional-de-banda-larga 

12 idem 
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está atualmente no poder. Porém, vale destacar que o modelo vigente tem um limite de 

maleabilidade, e não pode se ajustar a todo e qualquer objetivo. Uma mudança na função do 

papel do estado dentro das telecomunicações pode ser incompatível com a existência de uma 

agência reguladora no setor e com a organização do mercado feita pela LGT. Assim, deve-se 

buscar entender qual é a coerência das modificações que estão sendo feitas com o modelo 

vigente. 

O primeiro passo do CGPID, no programa, foi definir o conceito de banda larga a ser 

adotado, já que essa definição não é feita em nenhum dos documentos que regulam o setor. 

Para efeitos do Programa: 

“O acesso em banda larga é caracterizado pela disponibilização de infraestrutura de 
telecomunicações que possibilite tráfego de informações contínuo, ininterrupto e 
com capacidade suficiente para as aplicações de dados, voz e vídeo mais comuns ou 
socialmente relevantes.”13 

O conceito adotado é bastante abrangente, e até certo ponto, indefinido. Essa foi, na 

verdade, uma escolha intencional, compreensível em um campo com tanta mudança 

tecnológica. Porém, essa definição dá ao Comitê um poder bastante grande, principalmente no 

que tange a definir o que é na prática uma infraestrutura que possibilite o tráfego de 

informações socialmente relevante. O que se pretende com isso é proporcionar a igualdade de 

oportunidade, pela promoção do acesso sem se importar com a tecnologia utilizada. Como o 

Programa também envolve a regulação do mercado e a participação direta do estado, não 

definir qual vai ser a tecnologia usada por ele pode trazer uma grande insegurança aos players 

que serão influenciados pelas medidas previstas. Aqui, portanto, há um ponto em que deve ser 

discutido, essa definição de tecnologia que vai definir a abrangência do Programa. 

O PNBL se apoia em três aspectos fundamentais: a redução do preço, o aumento da 

cobertura e da velocidade. Segundo o documento base do programa, a maior barreira ao 

acesso a banda larga é o preço, tendo em vista que 70% da população vive em municípios que 

têm oferta do serviço, mas continuam sem ter acesso. Além disso, mesmo com a ampliação da 

infraestrutura, se os preços forem mantidos, menos de 30% da população teria capacidade de 

arcar com o custo de acesso ao serviço. Assim, o preço do serviço é de fato um dos maiores 

problemas a ser enfrentados por qualquer um que queira massificar o acesso à internet em alta 

velocidade.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 idem. p. 18 
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Segundo as autoridades que elaboraram o Programa, a falta de infraestrutura para o 

acesso mantém um terço dos municípios do país à margem do sociedade de informação. 

Existe uma grande concentração do serviço nos grandes centros, o PNBL tem como objetivo 

trazer uma maior igualdade de oportunidade nas diferentes regiões do país. A ampliação da 

infraestrutura se mostra como uma peça essencial do plano, sem essa não é possível promover 

o acesso em todo o país. O último aspecto, o da velocidade oferecida, se relaciona com um 

outro objetivo do Programa que é colocar o Brasil no mesmo nível de outros países. Existe 

aqui, uma importante preocupação com a melhoria na qualidade do serviço, que é bastante 

válida, tendo em vista a situação atual desse no país, em comparação com outros do mundo. 

Trabalhar em torno desses três fundamentos me parece um decisão bastante acertada. 

O crescimento da classe média, visto no país nos últimos anos, faz com que o ambiente 

econômico brasileiro seja muito favorável a uma expansão da banda larga. Todavia, para 

consegui-la é necessário que esse serviço caiba no orçamento das famílias e assim possa se 

tornar um bem tão comum quanto um telefone fixo. Diminuir os preços, aumentar a infra-

estrutura e melhorar o serviço oferecido são medidas importantes, mas podem também ser 

conflitantes. Baixar custos e melhorar o serviço, por exemplo, pode ser uma tarefa difícil sem 

tomar medidas que vão além da regulação concessionárias e consumidores, mas envolvem 

concessões do próprio poder público, como talvez uma diminuição dos tributos sobre os 

serviços. O PNBL, apesar de prever isso, não contém nenhuma ação prática nesse sentido, 

somente discussões, como veremos em seguida. 

As ações, que vão constituir o Programa e influenciar os três aspectos acima 

colocados, se darão em quatro grupos diferentes: 1. Regulação e normas de infraestrutura; 2. 

Incentivos fiscais e financeiros; 3. Política produtiva e tecnológica; e 4. Rede Nacional. Para 

os fins desse trabalho, nos concentraremos na descrição das ações que compreendem o 

primeiro e o último grupos, até porque o próprio plano tem mais ações nesses dois âmbitos 

que nos outros. 

A área do programa que tem mais ações na chamada fase 1, ou fase de implementação, 

é o da regulação de serviços. A realização de todas essas ações, por definição do CGPID, fica 

a cargo da Anatel. A primeira ação colocada no documento base do Programa é a ampliação 

da rede de backhaul no país, tanto em cobertura quanto em capacidade. O backhaul é a parte 

da estrutura física que serve tanto à telefonia fixa quanto à banda larga, através dele são 

transmitidos dados em grande escala e em alta velocidade. O mecanismo a ser usado para essa 
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a ação é a revisão do Plano Geral de Metas (PGMU). Esse é uma das determinações da LGT e 

consiste na sistematização das metas de universalização dos serviços prestados em regime 

público, o sistema será mais extensamente descrito por esse trabalho mais adiante. O CGPID 

propõe, no PNBL, novas metas de universalização para os prestadores do STFC. São elas: 

“- compatibilizar a capacidade de backhaul obrigatoriamente disponibilizada nas 
sedes dos municípios com a projeção de demanda para os próximos cinco anos; 

- a fixação de capacidade específica de backhaul por localidade pode ser substituída 
ou complementada pela obrigação de atender a qualquer interessado, em prazo 
fixado no PGMU ou em regulamento, e em condições técnicas e operacionais 
compatíveis com as fixadas pela Anatel; 

- a capacidade ofertada em decorrência de obrigação de universalização não se 
confunde com a exploração industrial de linha dedicada – tanto que pode sujeitar-se 
a metas de universalização –, caracterizando-se como modo de desverticalização da 
prestação do STFC pela oferta de acesso a redes de transporte; 

- a oferta de capacidade de backhaul deve estar sujeita a tarifa justa e adequada; 

- as divergências na contratação de capacidade de backhaul devem ser sujeitas a 
procedimentos expeditos de solução de controvérsias e o não provimento da 
capacidade deve ser passível de repreensão por medida cautelar imediata; 

- o número de localidades atendidas pelas metas de universalização deve ser revisto, 
de modo que haja metas para todos os municípios do País.”14 

Aparece aqui um possível ponto de conflito, as prestadoras de STFC aceitaram a 

inclusão das metas de backhaul no último PGMU como uma troca por outras metas. Nas 

negociações do último PGMU, em 2008, a meta colocada para o backhaul substituiu outra 

meta, a de instalação de estações públicas de acesso em todos os municípios, que seria muito 

custosa e teria pouco efeito prático15. As Concessionárias só aceitaram essas modificações, 

por acreditarem que poderiam se beneficiar da expansão do backhaul mais do que da meta 

estabelecida anteriormente, ou seja, a inclusão das metas que concernem essa estrutura, foram 

aceitas porque apresentavam naquele momento um benefício para as empresas. Dessa 

maneira, o que se tem agora é uma forte resistência das concessionárias em aceitar as novas 

metas, seja de expansão ou de tarifação dessa estrutura. As metas incluídas anteriormente, na 

ultima reforma do PGMU, não foram questionadas, mas, se forem levadas ao judiciário, 

ninguém sabe ao certo se serão ou não admitidas. A partir dessas metas, começamos a 

entender como o plano colocado em prática pelo Governo Federal é focado em mudar a 

atuação das empresas para atingir os objetivos esperados. Ao passo que, essas medidas podem 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 idem. p. 28 

15 As metas de backhaul apareceram pela primeira vez no chamado PGMU 2,5, que é o decreto 6.424/08. 
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ser eficientes se implementadas, elas sofrerão muita resistência por parte das concessionárias. 

Isso ficou evidente durante as negociações que foram feitas entre o Ministério da 

Comunicações e  as empresas. 

O PNBL também define que, o Fundo para Universalização de Serviços de 

Telecomunicações (FUST) deve ser utilizado para pagar pelos gastos adicionais gerados pelas 

novas metas do PGMU. A existência do Fundo é definida pela LGT e regulada pela lei 

9.998/2000 e pelo decreto 3.624/2000, deve servir como meio de financiamento da 

universalização nas áreas em que os concessionários não terão retorno pela exploração. O 

fundo está previsto no artigo 81, inciso II, da LGT e segundo esse dispositivo, ele é 

constituído pela contribuição de empresas prestadoras de serviço de telecomunicações, em 

qualquer regime, e deve servir de recurso complementar para cobrir os gastos exclusivamente 

ligados a implementação das metas de universalização, quando não houver possibilidade de 

recuperação do investimento a partir da exploração do serviço16. Até hoje, o FUST nunca foi 

utilizado, o Fundo sempre serviu como fator de superávit nas contas do governo. Os diplomas 

citados, que regulam a destinação e constituição das receitas e a autoridade competente para 

fazê-los, deixa clara a destinação do FUST para os serviços prestados em regime público que 

estão sendo universalizados. Para usar os recursos desse fundo na banda larga é necessário 

reformar a legislação para que sejam ampliadas as áreas de investimento possíveis. Na 

legislação atual, o FUST só pode ser utilizado para investimentos na universalização de 

serviços prestados em regime público, ou seja, a banda larga não estaria incluída no escopo do 

Fundo. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para ampliar os investimentos do 

FUST em serviços prestados no regime privado, para possibilitar o investimento na banda 

larga. Nesse ponto, parece haver uma inversão do processo, ao invés de incluir a banda larga 

como um serviço público, é o FUST que passa a atendê-la, ou seja, recursos que deveriam ser 

usados para a complementação do financiamento de serviços relevantes, considerados de 

regime público, são usados para o financiamento de um serviço que não tem essa 

classificação. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Art. 81. Os recursos complementares destinados a cobrir a parcela do custo exclusivamente atribuível ao 
cumprimento das obrigações de universalização de prestadora de serviço de telecomunicações, que não possa ser 
recuperada com a exploração eficiente do serviço, poderão ser oriundos das seguintes fontes(…) 

        II - fundo especificamente constituído para essa finalidade, para o qual contribuirão prestadoras de serviço 
de telecomunicações nos regimes público e privado, nos termos da lei, cuja mensagem de criação deverá ser 
enviada ao Congresso Nacional, pelo Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias após a publicação desta 
Lei. 
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A segunda ação colocada dentro do âmbito da regulação do serviço é a definição de 

regras para a interconexão de redes. A Anatel define essa, como “ligação entre redes de 

telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que os usuários de serviços de uma 

das redes possam comunicar-se com usuários de serviços de outra ou acessar serviços nela 

disponíveis”, no Regulamento Geral de Interconexões (RGI), repetindo a definição do 

Parágrafo único do artigo 146 da LGT. Assim, são essas as responsáveis pela comunicação 

entre redes, ou seja, não é possível criar uma rede nacional sem as interconexões. Segundo os 

elaboradores do Programa a atual regulação da Anatel é ambígua dando espaço para que as 

prestadoras interpretem a interconexão da rede como uma opção e não uma obrigatoriedade. 

No documento base do PNBL sugere-se que a Agência modifique o RGI para que a falta de 

acordo na remuneração deixe de ser um impedimento para a utilização da interconexão. A 

proposta colocada pelo PNBL, é que a Anatel modifique o seu regulamento para que as 

detentoras de rede não possam negar acesso à estrutura por falta de acordo de preço, 

facilitando o acesso à provedores menores e tirando das concessionárias o poder de 

estabelecer preços para a interconexão.  Soma-se a essa modificação a necessidade colocada 

no Programa de tratamento privilegiado para prestadoras sem poder de mercado significativo, 

isso traz facilidades para que novos prestadores entrem no mercado e para que os de menor 

porte fortaleçam a sua presença. Além disso, fica definido que “A Anatel deverá avaliar, 

ainda, modos de fixação de preço alternativos à adoção de um modelo de custos, 

especialmente precificação baseada em mecanismos de solução de controvérsia, tais como a 

arbitragem de oferta final”17. 

A ação descrita, que pretende incentivar a interconexão de rede pode ser colocada em 

cheque, ao se recorrer aos textos que regulam a matéria atualmente. O problema atual da 

interconexão não parece ser causado por uma falta de obrigatoriedade legal, a própria LGT 

prevê em diferentes dispositivos a obrigatoriedade de interconexão18. Além da própria Lei 

9.472/97 o RGI da Anatel, publicado em 2005 traz expressamente a obrigatoriedade de 

interconexão das redes, sejam públicas ou privadas19. Assim, tendo em vista as previsões já 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Documento Base do PNBL. p. 30 

18 A lei 9.472/97 trata da interconexão de rede em diferentes dispositivos, colocando diferentes aspectos como a 
competência da Agência para regular a matéria(art. 19, inc. XIV); inclusão das condições no contrato de 
concessão(art. 93, inc. XII); a possibilidade de intervenção da Agência no caso de recusa injustificada(art. 110, 
inc. VI); e a obrigatoriedade expressa(art.146, inc. I). 

19 “Art. 26 As Redes de Telecomunicações, destinadas a dar suporte à prestação de Serviços de 
Telecomunicações de interesse coletivo, no regime público ou privado, devem ser organizadas como vias 
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feitas pela regulação no nível legal ou administrativo, o problema da falta de interconexão não 

está no texto legal, mas sim em características do mercado que impedem a sua utilização em 

grande escala. 

Nesse ponto, podemos também ver que está sendo feita uma escolha clara por 

aumentar a concorrência no setor através da possibilidade de acesso a rede por empresas que 

ainda não tem grande participação no mercado. Esse é um óbvio ponto de conflito com as 

concessionárias e empresas que dominam o serviço de banda larga em geral, afinal, elas não 

querem perder seu poder de mercado. A escolha aqui é por fazer uma universalização bem 

diferente da que foi feita no STFC. Enquanto na reforma promovida nos anos 90 foram 

criados regimes separados e metas de universalização, hoje espera-se que o aumento da 

concorrência, através do provimento de acesso à rede por empresas novas, obrigue as que já 

dominam o mercado a baixarem seus preços. Assim, um dos maiores objetivos do PNBL é 

diminuir o poder de mercado de dos atuais provedores, promovendo a entrada de concorrentes 

no mercado.  Com isso, ainda que as duas formas de promover a universalização buscassem 

aumentar a competição dentro do setor os meios escolhidos para atingi-la são bastante 

diversos. 

A terceira ação sugerida pelo Programa é uma mudança nos critérios das licitações de 

outorga de radiofreqüência pela Anatel. Segundo os elaboradores do programa a Agência 

deve “priorizar o oferecimento de melhores contrapartidas à sociedade, e não apenas as 

maiores propostas de preço”20. Dessa maneira, o PNBL prevê uma grande mudança nos 

critérios da Anatel para licitar, principalmente sobre os quesitos que devem ter mas peso na 

escolha. Ainda sobre essa ação, fica definido que essa mudança deve acontecer no curto prazo 

para que as contrapartidas posam ser concretizadas a médio prazo. Aqui, fica clara a pressa 

que tem o governo federal para colocar em prática o Programa.  

A quarta ação proposta no PNBL é a ampliação da cobertura das redes 3G. O serviço 

de telefonia móvel é o que tem maior numero de usuários no país, por isso, é importante 

utilizar dessa rede já existente. Para isso, o Programa determina que se aumente as obrigações 

de cobertura nos editais de licitação, mas, também, a criação de uma rede compartilhada em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
integradas de livre circulação, nos termos seguinte: 

I – é obrigatória a Interconexão de redes;...” RGI colocado em vigor pala resolução 410/05 da Anatel 

20 Documento Base do PNBL. p. 30 
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todo o país e o estabelecimento de padrões de qualidade mais altos. A inclusão do 3G no 

PNBL é importante pois dá ao Programa um potencial enorme de alcance, já que essa rede 

tem uma propagação mais rápida. Ao mesmo tempo as mudanças sugeridas podem causar 

problemas se foram aplicadas às redes de que já estão em operação. Tem que se pensar na 

forma que serão incluídas as operadoras de telefonia móvel, e como serão tomadas as medidas 

para universalizar o 3G. A proposta incluída no Programa é de continuidade e expansão do 

trabalho que já vem sendo conduzido pela Agência nas licitações que envolvem a telefonia 

móvel e a rede de 3G. Com isso, o PNBL não traz inovações significativas para o 3G que é 

oferecido hoje em dia no país. 

Por fim, são sugeridas formas de aumentar a competição a serem adotadas pela 

Agência. Como já foi mencionado um dos grandes objetivos do Programa é aumentar a 

competição entre as empresas que oferecem a banda larga para que os usuários se beneficiem. 

Para isso, o CGPID oferece propostas como a criação de modelos de exploração dos serviços 

que possibilitem a entrada de mais prestadores no mercado, e a mudança do conceito de poder 

de mercado significativo adotado pela Agência atualmente. Essas medidas e outras que sigam 

na mesma linha, apesar de genéricas e abstratas tem como objetivo tirar alguma força das 

grandes prestadoras. Essas são as ultimas medidas colocadas no Plano apresentado pelo 

CGPID, e seguem a mesma linha de enfraquecer as concessionárias que prestam o serviço e 

fortalecer o mercado, incentivando a entrada de novos players. 

Todas essas ações têm em comum o fato de que são direcionadas diretamente à 

Anatel. Assim, o que o PNBL faz no campo regulatório é definir quais são as ações que a 

Agência colocará em prática. 

Fica claro após a análise das ações desse grupo, que a implementação do plano 

depende de uma grande cooperação entre Anatel e Executivo. Até o presente momento foi 

isso que se viu, o Executivo avançando seu interesses enquanto a Agência vem cumprindo o 

seu papel e começou a colocar em prática as ações do plano. Recentemente, foram aprovadas 

pelo conselho diretor da Agência as aberturas de consultas públicas para rever o regulamento 

do SCM e os padrões de qualidade do mesmo serviço21, esses são alguns dos exemplos de 

ações da Anatel avançando os objetivos do PNBL. A atual conjuntura política dentro da 

Anatel e no Executivo é bastante propícia para a implementação do Programa. O lançamento 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21  As decisões para iniciar ambas as consultas públicas foram tomadas na reunião do conselho diretor do dia 
4/8/11 e ainda dependem de publicação no Diário Oficial da União para serem abertas. 
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do PNBL foi feito em uma época em que o conselho diretor da Agência não dá sinais de 

desaprovar a nova atitude do executivo. Dessa maneira, apesar dos possíveis choques que a 

medidas do PNBL poderiam ter com a Anatel, esse processo está se dando de forma bastante 

pacífica. 

É necessário analisar o que de fato está acontecendo através do PNBL e quais as 

mudanças que ele realmente implica, analisando a conformidade legal e a viabilidade jurídica 

do Programa. Por enquanto o PNBL serviu para mostrar claramente uma mudança na atitude 

do Poder Executivo quanto ao setor e quanto a Agência. Ainda que o Plano não seja o 

primeiro indicativo dessa mudança ele é, sem duvida o mais claro. Em 2003, sob o comando 

do então ministro Miro Teixeira, foi editado o Decreto 4.733, que definia o conceito Política 

de Telecomunicações, buscando esclarecer o conceito previsto no artigo 18 da LGT, que será 

discutido mais extensivamente nesse trabalho. Tal decreto pode ser interpretado como um 

primeiro passo na direção de ter uma atuação mais proeminente do Executivo no setor, porém 

esse teve poucos reflexos práticos, sendo assim um sinal de mudança, mas não uma mudança 

em si. O resultado do PNBL, por enquanto, no âmbito institucional foi um Executivo muito 

mais ativo, que cumpre com um papel importante de fazer “lobby” junto a Agência para 

avançar os seus interesses. Assim, diferente do que houve em 2003, há aqui efeitos práticos da 

atitude participativa do Executivo. Fica porém, uma dúvida, como se comportará o novo 

Executivo quando for contrariado pela Agência? A LGT faz uma organização das 

competências22 desses dois para evitar que choques aconteçam, deixando decisões técnicas 

exclusivamente para a Anatel, e especificando quais são as situações em que o Executivo atua 

no setor. Todavia essa divisão é considerada por muitos como equivocada, assim há espaço 

para a discussão dos limites de atuação de cada um desses agentes, como veremos mais 

adiante nesse mesmo trabalho. 

 Colocadas as medidas previstas para a Anatel no Programa passamos agora a analisar as 

ações referentes a implantação da chamada Rede Nacional de banda larga. Essa rede será: 

“um conjunto de infraestrutura e operação que suporta a formulação de políticas 
públicas relativas à massificação do acesso não somente à internet, mas também a 
conteúdo de Programa Nacional Banda Larga governo que induza à inclusão social, 
ao exercício da cidadania, fomente a educação e a cultura digital, entre outros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22  A LGT traz em seus artigos 18 e 19 as competências do Executivo e da Agência, porém a divisão de 
competência extrapola o próprio texto legal e gera grande discussão. Os argumentos defendidos nessa discussão 
estão expostos na seção 5.1 desse trabalho. 
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objetivos já citados neste documento.”23 

Essa Rede Nacional será construída para competir no mercado de banda larga. O 

Programa pretende fazer da Telebrás um dos prestadores de serviço de banda larga, 

principalmente em grande escala. Pretende-se utilizar a rede de backbone já existente e, em 

parte ociosa, além de expandi-la, para que exista um grande sistema que chegue a todas as 

capitais do país. O backbone é a espinha dorsal do sistema de transmissão de dados nacional, 

essa estrutura consiste na ligação entre as regiões do pais com alta capacidade de transmissão, 

porém ela não alcança o usuário final diretamente, servindo como uma conexão macro. A 

ligação dessa espinha dorsal com as redes em nível local será feita através de uma estrutura de 

backhaul via sinal de rádio. Para concretizar o plano colocado no PNBL serão necessários 

investimentos da ordem de R$ 5,7 bilhões. Dessa maneira, pode-se perceber que o Programa 

parte de um plano bastante ambicioso. Tal fato fica comprovado pela dificuldade que o 

Governo Federal tem tido para implementar essa rede e fazer investimentos, preferindo 

manter a sua política de contenção de gastos.  

A primeira ação colocada no Programa é a implantação de uma estrutura de backbone 

em nível nacional. O que se pretende, é utilizar a rede já existente e que hoje é ociosa. Essa 

servirá como rede interna do Governo Federal, e está instalada em algumas regiões do país. 

Dessa maneira o PNBL deixa estabelecido que a Telebrás será a prestadora de serviços para a 

administração federal em todo o país. Garante-se, assim, um grande cliente para a Telebrás. 

O PNBL também define uma expansão do backbone atual para atender as capitais das 

regiões Norte e Centro-Oeste. Essas redes também serão instaladas para servir aos órgãos 

federais nessas capitais, e se integrarão a Rede Nacional. As duas áreas foram separadas, pois, 

são as duas que têm menos cobertura pelas atuais prestadoras, portanto seriam, teoricamente, 

onde a Telebrás mais atuará. 

As redes governamentais já existentes, no nível estadual e municipal, serão integradas 

a Rede Nacional. O objetivo é conferir a rede federal um nível maior de capilaridade. 

Segundo o documento base do Programa, ao se integrar com as redes municipais será possível 

estabelecer uma via de mão dupla. Enquanto as redes municipais permitirão à banda larga da 

Rede Nacional chegar aos usuários, essas utilizarão a estrutura federal de backhaul e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Documento Base do PNBL. p. 42 
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backbone para acessar as grandes redes e transmitir dados. O que se pretende aqui é utilizar a 

estrutura já existente para fazer com que a Rede Nacional se torne operacional e assim atinja o 

usuário final, pelo menos para fins da rede interna do Governo Federal, mas podendo haver 

prestação direta do serviço à população. 

O Programa também define a expansão dos Pontos de Troca de Tráfego (PTT). Esses 

Pontos funcionam como um cruzamento de várias redes de backbone. Com a ampliação do 

numero desses PTT`s em locais chave da Rede será possível, segundo o planejamento do 

PNBL, ganhar muito com a interconexão de redes, abaixando custos e facilitando o trânsito de 

informação. O grande objetivo porém, seria interligar redes que têm maior capilaridade e 

menor abrangência com as que têm uma grande cobertura do território nacional mas não 

chegam até o usuário final. 

Está previsto no Programa um aumento da capacidade da rede de backhaul para 

atender as necessidades dos pontos utilizados pelo Governo Federal. Associada a esse 

aumento vem uma adequação da rede de backbone e de backhaul para atender as novas 

políticas públicas do setor. Essas medidas tem um grande diálogo com as metas de 

universalização do PGMU. A idéia inicial do Programa era que fosse feita uma expansão da 

rede, pelo PGMU, que seria aproveitada pela Rede Estatal, para que essa possa ser 

capilarizada e chegue a consumidores finais. É através dessas, que o PNBL pretende adequar 

essa parte da infraestrutura da banda larga. A rede estatal sofre de uma falta de capilaridade, 

ou seja, ela não chega ao usuário final, só faz a comunicação entre as redes regionais. As 

metas de ampliação da estrutura de backhaul e de interconexão entre redes pretendem fazer 

com que a rede da Telebrás ganha capilaridade e possa chegar aos pontos previstos pelas 

políticas publicas, como escolas e escritórios do administração federal. 

Por fim, fica definida a integração com outros programas que promovem o 

desenvolvimento da banda larga e a inclusão digital. Assim, defini-se que a Telebrás também 

terá um importante papel na viabilização do acesso à internet pela população de baixa renda, 

abrindo espaço para que a estatal se viabilize como prestadora do serviço de banda larga ao 

consumidor final. 

O que se buscou nessa parte do trabalho, foi identificar as características-chave e 

delinear como será o Programa Nacional da Banda Larga. Com isso, existe uma tentativa não 

só de entender o plano mas entender como será a atuação das autoridades que são 



	   24	  

responsáveis por ele. Dessa forma, buscou-se mostrar um panorama geral de como se 

organizará o Programa, com ênfase nos dois âmbitos que serão discutidos no presente 

trabalho, a atuação da Anatel e a reativação da Telebrás. 

 Foi vista nessa seção, a descrição de como construiu-se um projeto que pretende 

atingir alvos bastante ambiciosos. Por trás do PNBL existe um modelo jurídico sendo 

colocado em prática. Assim, uma vez colocadas as ações práticas do Programa passamos a 

perceber qual é o modelo escolhido pelos idealizadores do PNBL. 

Todo o PNBL está baseado em dois Decretos Presidenciais. O primeiro, o Decreto no 

6.948/09, que cria o CGPID. O segundo é o já citado Decreto no 7.175/10, que cria o 

Programa sob a coordenação do CGPID e reativa a Telebrás. Como pode se concluir, foi feita 

aqui uma clara escolha pelos idealizadores do Programa. Muitas das definições do PNBL 

poderiam ter sido feitas através de leis ou de reformas nos marcos já vigentes. Porém, ao 

analisar as escolhas feitas parece que se optou por evitar começar um processo dentro do 

Poder Legislativo, já que não só se atrasaria o Programa como poderia até inviabilizá-lo. Nas 

sessenta e oito páginas do documento base do Programa não há nenhuma menção a mudanças 

na legislação de forma a acomodar as mudanças pretendidas. Assim fica claro que, o 

Programa é uma adaptação das normas atuais para atingir os objetivos traçados pelo 

executivo, tendo uma base política mais forte do que a jurídica. 

As escolhas feitas pelo Poder Executivo para colocar em prática esse Programa de alta 

relevância mostram-se muito mais atinentes com a conjuntura política atual do que com o 

sistema jurídico-normativo. Assim, é de extrema importância a avaliação dessa estratégia e de 

sua eficácia, tentando avaliar a sua compatibilidade com o sistema instituído na reforma das 

telecomunicações. O Programa, que trata de uma área tão relevante para o país, é, dessa 

forma, frágil, e acaba por ter problemas no seu desenvolvimento. Sendo a favor ou contra as 

decisões políticas que estavam por trás da reforma das telecomunicações, tem de se convir 

que foi montado um projeto jurídico que pôde dar base a todas as mudanças que foram feitas. 

Feita uma avaliação detalhada, parece faltar ao PNBL uma forma jurídica mais clara e bem 

definida.   

 

5. A LGT E A CONCEPÇÃO DO SISTEMA DAS TELECOMUNICAÇÕES 
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A reforma promovida no sistema de telecomunicações nacional não foi feita sem um 

propósito. O sistema Telebrás não conseguiu acompanhar o crescimento do serviço, tornando 

a comunicação mais um dos gargalos que impediam o desenvolvimento do país. A telefonia 

era algo caro que excluía a imensa maioria da população. Era preciso universalizar o acesso às 

telecomunicações e também aumentar a concorrência em um mercado que até ali só havia 

sido um monopólio do governo, seja municipal até 1964 ou federal até a reforma.  

No governo Fernando Henrique, foi colocado o plano de reforma das 

telecomunicações  que tinha duas proposições centrais: a privatização das empresas estatais 

que prestaram o serviço até aquele ponto e a quebra do monopólio na sua exploração. Com 

isso, iniciou-se uma fase de flexibilização do setor. O marco legal dessa fase foi a Emenda 

Constitucional 8/95, que permitiu a quebra do monopólio da Telebrás. Nesse período o 

Ministério das Comunicações teve um importante e ativo papel na abertura do mercado de 

telefonia celular, através da edição de regulamentos e promoção de licitações. Essa fase ainda 

não é considerada parte da privatização pois as leis editadas nesse período ainda mantêm o 

desenho de convivência entre exploração privada e estatal, um grande exemplo é a Lei de TV 

a Cabo.24 

Uma vez flexibilizado o monopólio da União sobre as telecomunicações o projeto 

pôde seguir em frente para o que pode ser considerada a fase de privatização. Constituem essa 

fase dois passos muito importantes, que são de extrema relevância para o presente trabalho, a 

retirada do Estado da prestação de todos os serviços de telecomunicações e a criação de uma 

Agência Reguladora independente para o setor. O marco legal dessa fase é a Lei Geral de 

Telecomunicações (LGT), porém, não é o único. A implementação do sistema se deve em 

grande parte a outros documentos, que derivam da LGT, como o Plano Geral de Outorgas 

(PGO), o Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU) e até mesmo os próprios 

contratos de concessão. Esses dois documentos são de extrema importância, pois são eles que 

permitem que o sistema da LGT continue se atualizando mesmo com as mudanças 

tecnológicas e políticas do setor. O PGO é previsto no inciso II do artigo 18, e tem como 

função determinar quais serão os serviços prestados no regime público. O PGMU, por sua 

vez, está previsto no inciso III do mesmo artigo e serve para delimitar as ações de 

universalização para os serviços prestados no regime público. Os dois documentos, portanto, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 SUNDFELD, Carlos Ari. A regulação das telecomunicações: papel atual e tendências futuras. Revista 
Interesse Público. no 10. 2001 
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são intimamente ligados já que um depende do outro, com os seus planos, o sistema da LGT 

pode se manter atual e as atividades que tem relevância coletiva possam ser prestadas em um 

regime diferenciado.  

A Lei 9.472, ou LGT, promulgada em 16 de julho de 1997, mudou completamente o 

setor das telecomunicações. Os objetivos de reforma, colocados pelo próprio Ministério da 

Comunicações da época, eram a introdução da competição e a universalização do acesso aos 

serviços básicos25. Essa reforma se deu em meio a reforma do Estado brasileiro, que se 

baseou em um outro modelo diferente do que tinha sido utilizado até ali em nosso país. Esse 

novo Estado passava do nacionalismo e da prestação direta, para uma função regulatória e 

aberta, que o trazia para o mesmo nível da sociedade. Ao descrever o contexto em que se deu 

a promulgação da LGT Carlos Ari Sundfeld destaca: 

“Se a ordem jurídica cotidiana até então era formada pelas normas de origem estatal, 
a globalização criava novas fontes direta ou indiretamente normativas, como os 
organismos internacionais (a União Internacional de Telecomunicações, a 
Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional), os de 
integração regional (o Mercosul, a União Européia) e os de proteção dos direitos 
humanos. Chegara a era do estado globalizado. O enfraquecimento dos estados 
nacionais comprometeria seu papel de prestador de serviços públicos, muitas vezes 
monopolista (como a TELEBRÁS em relação às telecom no Brasil), levando à sua 
desregulação e privatização, e obrigando o estado a assumir um novo papel: o de 
regulador. Nesse movimento, o estado, antes bem distinto da sociedade, regido por 
um direito próprio (o direito público, oposto ao direito privado, o da sociedade), e 
enclausurado em estruturas hierárquicas bem marcadas, onde orbitam as autoridades 
públicas, exercendo solitárias o poder de modo incontestável, torna-se relativamente 
indefinido: a administração pública fragmenta-se em estruturas autônomas (como as 
agências reguladoras independentes), cresce a auto-regulação privada ou 
oficialmente consentida, o terceiro setor assume serviços de interesse público (como 
os de saúde, por meio de organizações sociais) e a administração se abre à 
participação popular (em audiências e consultas públicas, pela instituição de 
conselhos consultivos para controle de órgãos estatais pela sociedade civil, etc.).”26 

Na exposição de motivos da Lei, apresentada pelos membros do Poder Executivo da 

época ao Congresso Nacional, são enumerados cinco objetivos da reforma. Esses deixam 

claro qual é a proposta feita e onde se quer chegar com a reforma. Julgava-se haver uma 

incapacidade do sistema em vigor, Telebrás, em atender as demandas que o país tinha. Da 

mesma forma, não se conseguiu encontrar um caminho que pudesse fazer com que os 

objetivos de universalização e ampliação dos serviços fosse feito dentro do próprio sistema. 

Assim, optou-se por mudar a relação do estado com o mercado das telecomunicações. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Exposição de motivos no 231/MC. Ministério das Comunicações. Gabinete do Ministro 10/12/96 em 
http://www.wisetel.com.br/acoes_de_governo/leis_e_decretos_lei/em_231.htm - acesso em 21/1/2011 

26 SUNDFELD, C. A. Meu Depoimento e Avaliação Sobre a Lei Geral de Telecomunicações. 
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Concordando ou não com a escolha política de eliminar o Estado empresário das 

comunicações, não há como contestar que, na reforma planejada, esse era um objetivo chave 

para alcançar todos os outros. Os objetivos eram: 

“i) fortalecer o papel regulador do Estado e eliminar seu papel de empresário. 
Esse objetivo contempla a orientação de que o Estado promoverá um grau adequado 
de supervisão sobre o setor, de modo a assegurar que sejam alcançados os objetivos 
essenciais da reforma, a criação de um mercado de competição efetiva e a proteção 
dos consumidores contra comportamentos anticoncorrenciais. Adicionalmente, 
sintetiza a decisão de privatizar as empresas atualmente sob controle acionário da 
União, bem como de outorgar novas licenças para que operadores privados prestem 
serviços de telecomunicações no Brasil; 

ii) aumentar e melhorar a oferta de serviços. Três temas básicos decorrem desse 
objetivo: a promoção da diversidade dos serviços oferecidos à sociedade; o aumento 
significativo da oferta de serviços de telecomunicações no Brasil; e o alcance de 
padrões de qualidade compatíveis com as exigências do mercado; 

iii) em um ambiente competitivo, criar oportunidades atraentes de investimento 
e de desenvolvimento tecnológico e industrial. Nesse objetivo consolidam-se três 
intenções básicas. A primeira delas associa-se à necessidade de atração de capitais 
privados através da criação de oportunidades para investimento no setor. A segunda 
diz respeito à construção de um ambiente que propicie o desenvolvimento da 
competição justa no mercado e facilite a consolidação de novos participantes. 
Finalmente, a terceira refere-se à geração de condições que estimulem a pesquisa e o 
desenvolvimento tecnológico e industrial; 

iv) criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com as 
metas de desenvolvimento social do País. Quatro são as proposições básicas 
consolidadas nesse objetivo: propiciar condições para reduzir o diferencial de 
cobertura dos serviços de telecomunicações entre as diversas regiões do País e entre 
as diversas faixas de renda; criar condições para a prática de tarifas razoáveis e 
justas para os serviços de telecomunicações; promover serviços de telecomunicações 
que incentivem o desenvolvimento econômico e social do País; e alcançar metas 
específicas de serviço universal; 

v) maximizar o valor de venda das empresas estatais de telecomunicações sem 
prejudicar os objetivos anteriores. Esse objetivo expressa a intenção de que o 
processo de privatização das atuais operadoras estatais seja planejado de forma que 
os objetivos essenciais ligados à introdução da competição e à promoção do acesso 
universal aos serviços básicos sejam alcançados, sem, contudo, provocar impactos 
negativos importantes no valor dos ativos a serem vendidos.”27 

Estabelecidos os alvos da reforma foi necessário criar um diploma legal que colocasse 

em marcha a reforma. A LGT foi projetada com base em três questões fundamentais, a 

existência de um organismo regulador independente; as regras básicas para que a competição 

seja justa; e o mecanismo de financiamento das obrigações de serviço universal. Com esses 

tópicos em mente foi desenhado o sistema que está em prática em nosso país hoje. Assim 

podemos fazer uma análise mais detalhada da Lei em si. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Exposição de motivos no 231/MC. Ministério das Comunicações. Gabinete do Ministro. 10/12/96. em 
http://www.wisetel.com.br/acoes_de_governo/leis_e_decretos_lei/em_231.htm - acesso em 21/1/2011 
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A LGT se caracteriza por ter um alto grau de abertura, a preocupação do diploma legal 

não é classificar os serviços, mas sim as grandes decisões setoriais, delegando às autoridades 

administrativas a regulação técnica. O que a lei fez foi definir as ferramentas e processos de 

regulação das telecomunicações, e não o próprio serviço tão especificamente28. A ferramenta 

de maior destaque foi a criação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a 

determinação de como se daria a sua atuação. Uma lei muito específica tecnicamente se 

tornaria obsoleta facilmente, principalmente em um campo que tem uma constante renovação 

tecnológica. Dessa forma, os idealizadores do novo sistema deixaram a cargo da Anatel fazer 

a regulação técnica do mercado29, seguindo os preceitos definidos na lei. 

A criação da Anatel, pela LGT, trouxe à prática um novo instituto do direito 

administrativo nacional, a autarquia especial. Tendo um regime autárquico especial foi 

possível colocar em prática um órgão nos moldes desejados, que atendesse às necessidades do 

mercado. Esse tipo diferente de autarquia é dotado de algumas características que fazem com 

que ela possa agir de maneira a regular o mercado de forma imparcial e dotada de 

conhecimento técnico para embasar suas decisões. Ela foi concebida para atender a algumas 

demandas e preocupações do Governo Federal da época, principalmente uma insatisfação 

com os modelos tradicionais da administração indireta30. Ao desenhar o novo modelo foram 

colocados alguns fundamentos necessários ao órgão, que o faziam capaz de cumprir com a 

sua função.  

“O órgão regulador difere de outros organismos governamentais porque, em vez de 
simplesmente prestar um serviço ao público, tem de tomar decisões que pressupõem 
o exercício de poder discricionário. Para que ele seja eficiente e eficaz, portanto, é 
necessário que disponha de competência técnica; além disso, é fundamental que: 

a) desfrute de liberdade gerencial para atingir os objetivos determinados.  

b) desfrute de autonomia, isto é, não seja passível de influências de outros órgãos 
do governo ou de grupos de interesse.  

c) seja obrigado a prestar contas. O órgão regulador deve estar totalmente 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 A lei 9.472/97 não define em seus artigos categorias de serviços quais são os serviços prestados em qual 
regime. Em seu artigos essa define instrumentos jurídicos, como o PGO e o PGMU (art.18), com os quais os 
executivo define quais são os serviços prestados em cada regime. 

29 “Art. 8° Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública 
Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a 
função de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer unidades 
regionais.” LGT. 

30 NUNES, E. De O. et al. Agências Reguladoras e Reforma do Estado no Brasil: inovação e continuidade no 
sistema político-institucional. Rio de Janeiro: Garamond, 2007. pg 157 
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comprometido com objetivos pré-determinados e prestar contas de suas ações, tanto 
qualitativamente como sob o ponto de vista financeiro 

d) disponha de regras e controles internos para limitar o poder das pessoas 
individualmente, de maneira a dificultar o comportamento oportunista e inibir 
ações indesejáveis por parte de operadoras e grupos de interesse.” 31 

 Para entender a Anatel e a sua função é necessário levar em conta o que está por trás 

de sua criação. Os profissionais que desenharam essa instituição tinham a liberdade gerencial 

e a autonomia decisória como pilares da Agência, fundamentais para o sucesso de sua 

atividade. 

Cabe aqui analisar como a LGT construiu esse novo instituto em seus artigos, segundo 

Porto Neto, ter uma regime de autarquia especial significa: 

“Tal previsão tem por propósito sujeitar a Agência apenas às normas previstas na 
própria Lei Geral de Telecomunicações, de maneira que não lhe é aplicável o regime 
geral das autarquias, o qual está consagrado no Decreto-lei 200 de 1967. Por 
conseguinte, as normas que disciplinam a atuação da ANATEL estão contidas na 
própria Lei Geral de Telecomunicações e, também nos atos normativos que a 
regulamentam, isto é, no decreto do Presidente da Republica (Decreto 2.338, de 
1997) e no Regimento Interno da Agencia. Numa primeira aproximação, pode-se 
afirmar que o regime especial contrapõe-se ao regime especial, de forma a negar o 
tradicional figurino das autarquias.”32  

 O autor caracteriza o que de fato constitui esse regime especial trazido pela LGT. 

Cumpre-me, então, examinar o perfil desse regime especial. O § 2o do art. 8o da 
Lei Geral preconiza que a natureza conferida a Agência é caracterizada por 
independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo 
e estabilidade de seus dirigentes.33 

O regime sob o qual está a Anatel tem, portanto, suas peculiaridades e é de grande 

importância para o objeto desse trabalho. Todavia, antes de discutir as características 

específicas da Agencia como autarquia especial é necessário discutir quais são as 

competências que a LGT atribui para esse órgão e quais continuam no âmbito do poder 

executivo. Delimitar quais são as atribuições de cada um desses agentes é importante para que 

possamos entender em que medida o PNBL respeita o regime legal atual. Para tal serão 

apresentados os dois principais pontos de vista defendidos nessa discussão. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Exposição de motivos no 231/MC. Ministério das Comunicações. Gabinete do Ministro 10/12/96 em 
http://www.wisetel.com.br/acoes_de_governo/leis_e_decretos_lei/em_231.htm - acesso em 21/1/2011 

32 PORTO Neto, Benedicto. A Agência Nacional de Telecomunicações. In Sundfeld, C. A. (Coord.). Direito 
Público Econômico. São Paulo: Malheiros, 2000. pg 287 

33 Idem 
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5.1 SEPARAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

A LGT traz logo em seu 1o artigo uma definição bastante clara da separação das 

funções de estabelecer políticas públicas e a de regular. Enquanto Executivo e Legislativo 

ficam com a primeira a segunda fica a cargo do órgão regulador, no caso a Anatel. Dessa 

maneira, a lei tenta deixar a atuação do Executivo limitada a uma área especifica do setor, 

deixando a regulação totalmente para a Agência. Com isso, para compreender qual é o papel 

do executivo caberia agora tentar definir o que são políticas públicas no regime da LGT.  

Na lei, as funções que ficaram para o Executivo estão elencadas no artigo 18. Todavia, 

tal artigo deve ser lido e interpretado, levando em conta o artigo 19, que define as 

competências da Agência. Esses têm a seguinte redação: 

“Art. 18. Cabe ao Poder Executivo, observadas as disposições desta Lei, por meio de 
decreto: 

I - instituir ou eliminar a prestação de modalidade de serviço no regime público, 
concomitantemente ou não com sua prestação no regime privado; 

II - aprovar o plano geral de outorgas de serviço prestado no regime público; 

III - aprovar o plano geral de metas para a progressiva universalização de serviço 
prestado no regime público; 

 IV - autorizar a participação de empresa brasileira em organizações ou consórcios 
intergovernamentais destinados ao provimento de meios ou à prestação de serviços 
de telecomunicações. 

Parágrafo único. O Poder Executivo, levando em conta os interesses do País no 
contexto de suas relações com os demais países, poderá estabelecer limites à 
participação estrangeira no capital de prestadora de serviços de telecomunicações. 

Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do 
interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, 
atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e 
publicidade, e especialmente: 

(…) 

III - elaborar e propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de 
Estado das Comunicações, a adoção das medidas a que se referem os incisos I a IV 
do artigo anterior, submetendo previamente a consulta pública as relativas aos 
incisos I a III;” 

Assim, é em torno desses dispositivos que se dá a discussão de competência que é o 

objeto desse trabalho. As duas linhas que serão apresentadas aqui defendem pontos de vista 

antagônicos, a primeira defende um maior poder de controle dos órgãos Executivos sobre as 
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agências e o segundo uma limitação à atuação dos órgãos da administração direta sobre a 

Anatel. 

A linha de argumentação que defende que a função do Executivo não pode ser tão 

limitada, aparece em diferentes trabalhos e esteve bastante presente na época da criação das 

agências reguladoras. Para os que defendem essa linha, algumas funções pertencem ao 

Presidente da República e não podem ser afastadas desse, e entendem que os Ministérios, 

como parte do Executivo, também tem funções que não podem lhe ser tiradas. Assim, esse 

argumento não necessariamente se limita ao regime da LGT ou ao campo das 

Telecomunicações. Mais recentemente essa discussão reapareceu no parecer 51/06 da 

Advocacia Geral da União(AGU)34, que definiu admitiu a possibilidade de recurso 

hierárquico impróprio ao Ministério competente em face de Agencia reguladora. Os 

argumentos usados para sustentar a possibilidade de cabimento do recurso também se dão em 

torno das competências do Executivo e das agências, assim servirão de base para a exposição 

feita nesse trabalho. 

O principal argumento apresentado no parecer da AGU é trazido pelo artigo 84, inc. 

II, da Constituição Federal, que define e competência privativa do Presidente para exercer a 

“direção superior da administração federal” auxiliado pelos ministros de estado. Soma-se a 

esse ponto a definição do parágrafo único do artigo 87 da mesma Constituição Federal, que 

define o poder dos Ministros sobre os órgãos relacionados aos seus respectivos Ministérios. 

Esses dispositivos tem a seguinte redação: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:  

(...)  

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 
administração federal; (...).  

Art. 87. Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições 
estabelecidas nesta Constituição e na lei: 

 I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da 
administração federal na área de sua competência 

A interpretação dada pela AGU é de que o Presidente da República e seus Ministros 

tem competência para definir a direção superior de toda a administração pública federal, que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Parecer AGU 51/06 disponível em 
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=8453&ID_SIT
E (acesso em 20/5/2011) 



	   32	  

compreende as Agencias reguladoras. Com isso, o que essa linha traz é um papel diretivo do 

Executivo que se sobrepõe ás agências, claro ainda respeitando a autonomia definida em lei. 

O que essa linha defende, é que as autarquias especiais, exatamente por terem essa autonomia 

maior, não podem ser totalmente desvinculadas da Presidência da República e por 

consequência, dos seus respectivos Ministérios. Assim, para a AGU mesmo que não haja uma 

relação de hierarquia entre Ministério e Agência, ainda há uma relação de “controle 

administrativo (tutela)”35 do primeiro sobre o último. No parecer isso fica muito claro: 

“Em resumo, e no que importa para o presente estudo, deve-se analisar as autarquias 
de acordo com o princípio da legalidade, comum a toda a Administração Pública, 
conjugando-se este com o binômio autonomia administrativa, prevista em lei, e 
supervisão ministerial, decorrente da Constituição. Ou, como dito pela Professora 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro em relação às autarquias, -a capacidade de auto-
administrar-se é exercida nos limites da lei; da mesma forma, os atos de controle não 
podem ultrapassar os limites legais- (Direito Administrativo, Atlas, 2002, p. 369).   

A interpretação sistemática dessas duas características indissociáveis que compõem 
as autarquias, autonomia administrativa e supervisão ministerial, aparentemente 
conflitantes, leva à conclusão de que a necessária preservação de ambas somente é 
possível se delas se extrair apenas seu núcleo essencial, sem considerá-las de forma 
isolada e absoluta. Tanto é assim que, analisando a relação entre as autarquias e seus 
órgãos supervisores somente sob o manto da autonomia administrativa, alcança-se, 
como regra geral, a inexistência de hierarquia propriamente dita entre os ministérios 
e as autarquias por eles tuteladas.”36 

 Assim, a AGU estabelece que devem haver limites para a atuação das agências e 

também para o controle Ministerial. Com isso chegasse à conclusão de que na há uma relação 

de hierarquia, todavia essas duas características do nosso sistema tem que conviver em 

harmonia. No parecer apresenta-se como solução para o embate entre as competências e seus 

limites da seguinte maneira: 

“Ainda que não se possa falar em hierarquia propriamente dita entre os ministérios e 
as autarquias por eles supervisionadas, é certo que a supervisão ministerial 
pressupõe a existência de instrumentos específicos que garantam aos Ministros de 
Estado poderes de manter a observância dos princípios constitucionais regedores da 
atividade administrativa por essas entidades.   

Quando a Carta Política afirma que compete privativamente ao Presidente da 
República a direção superior da Administração Federal, tem-se que a lei não pode 
retirar-lhe essa atribuição e repassá-la a outro agente, podendo apenas estabelecer 
que os Ministros de Estado o auxiliarão, orientando, coordenando e supervisionando 
os órgãos e entidades da Administração na sua área de competência. E mesmo o 
Decreto-Lei nº 200/67 já previa que -o Presidente da República, por motivo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. São Paulo;Revista dos Tribunais, 2006. pp. 68-69 

36 Parecer AGU 51/06 disponível em 
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=8453&ID_SIT
E= (acesso em 20/5/2011) 
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relevante de interesse público, poderá avocar e decidir qualquer assunto na esfera da 
Administração Federal- (art. 170).”37 

 A discussão trazida no parecer se aplica a discussão desse trabalho, pois ela vai além 

dos artigos da LGT e acaba por definir uma competência Ministerial e das Agências em um 

âmbito geral, que extrapola a lei específica. Assim, para os que defendem essa linha, ainda 

que os artigos 18 e 19 da LGT definam claramente as funções do Executivo e da Agência 

exista uma função constitucional que é privativa do Presidente e deve ser auxiliada pelos 

Ministros. O argumento aqui é de que o Ministério das Comunicações tem que auxiliar o 

Presidente, que deve dirigir a administração federal mesmo que exista uma Agência 

reguladora específica para o setor. Em suma, para a AGU e os que seguem essa linha, o 

sistema define duas competências, que apesar de parecerem conflitantes na prática tem que 

conviver dentro do mesmo sistema, assim a competência privativa do Presidente de direção da 

administração não pode ser afastada pela lei. 

A argumentação defendida por essa linha também coloca as Agências como órgãos de 

expertise técnica, esses sim tendo a sua competência definida na lei. Com isso, cabe ao 

Ministério responsável fiscalizar a sua atividade, prezando pelos princípios constitucionais 

que regem a administração pública. Para a AGU a autonomia das agências reguladoras estaria 

restrita aos limites trazidos pelas respectivas leis e ao campo do conhecimento técnico. Assim, 

ainda que não tenham uma relação hierárquica ainda caberia ao Executivo uma fiscalização 

em um nível superior ao da atuação técnica da agências. 

“Como já afirmado, determina a Carta de 1988 que compete ao Presidente da 
República a direção superior da Administração Federal, que é exercida com o 
auxílio dos Ministros de Estado, os quais orientam, coordenam e supervisionam os 
órgãos e entidades de suas respectivas áreas, respeitados os princípios gerais da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A mesma Carta 
(art 174), conforme também já dito, autoriza o Estado a atuar como agente regulador 
da atividade econômica.   

A compatibilização dessas normas constitucionais, partindo do pressuposto de que 
essa atividade regulatória demanda conhecimentos técnicos específicos e, com isso, 
um maior grau de autonomia decisória para se garantir que os parâmetros técnicos 
sejam observados com primazia, ao mesmo tempo que autoriza conferir, 
excepcionalmente, autonomia decisória efetiva às agências reguladoras face à 
Administração direta, não permitindo, via de regra, a revisão de suas decisões em 
sua área fim através de recursos hierárquicos, exige também a limitação desse poder 
estritamente ao âmbito de suas competências finalísticas expressamente definidas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 idem. 
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em lei, exatamente com o objetivo de que estas sejam exercidas de forma adequada 
e efetiva.”38 

Em seu parecer a AGU também faz menção ao fato de que a Anatel, assim como a 

ANP, são previstas constitucionalmente. Segundo a linha defendida no estudo, o fato dessas 

Agências serem previstas na Constituição ,não confere a elas nenhuma autoridade especial, 

pois não seria admissível ter dois tipos diferentes de Agências, com diferentes graus de 

autonomia e de poder decisório. O argumento é completado pelo artigo 17439 da Constituição 

Federal, que segundo seus defensores estabelece uma função reguladora genérica do estado. 

Assim, haveria, além da competência privativa de direção da administração federal, uma 

função reguladora do Executivo que se sobrepõe a das Agências reguladoras.  

“Ainda que a exploração das telecomunicações e do petróleo necessariamente deva 
ser regulada por órgãos criados especificamente para esse fim, a Carta de 1988 
possui previsão genérica para que o Estado atue como agente regulador de outras 
atividades econômicas, definidas em lei, o que respalda a criação de órgãos 
reguladores em outros setores com a mesma finalidade e, inclusive, com as mesmas 
características daqueles.”40 

A previsão constitucional da Anatel, e da ANP, não é especifica ao formato de 

Agência reguladora. O artigo 21 da Constituição em seu inciso XI prevê um órgão regulador, 

de forma genérica mas função específica. Assim, para os defensores de uma atuação mais 

forte do Executivo a escolha do modelo de Agência para o setor é do legislador ordinário e 

não do constituinte. Com isso, a previsão constitucional de um órgão regulador para o setor 

não faria com que a Anatel tivesse uma autonomia maior do que as outras agências, ou 

pudesse ser contraposta à função reguladora genérica do estado ou à competência diretiva do 

Presidente da República. 

“Em outras palavras, o modelo das agências reguladoras decorre de opção do 
legislador ordinário, mas não da Constituição, e elas podem ser extintas por lei, 
inclusive a ANATEL e a ANP, sendo que, em relação a estas, desde que sejam 
substituídas por outro órgão regulador, sob qualquer modelo administrativo 
conhecido ou a ser especialmente criado para esse fim. E se nem mesmo as normas 
constitucionais podem justificar logicamente a existência de agências com maior 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Idem 

39 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado. CF/88 

40 Parecer AGU 51/2006 disponível em 
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=8453&ID_SIT
E= (acesso em 20/5/2011) 
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autonomia de decisão do que as demais, a regra deve ser a extensão dessa 
característica, dentro de limites excepcionais definidos, a todas elas.”41 

A linha de argumentação defendida pela AGU, portanto traz uma visão de que existem 

competências constitucionais atribuídas ao Presidente e ao Executivo em geral que não podem 

ser afastadas. Assim, ainda que a LGT defina, em seu artigo 18, limites claros para atuação do 

Executivo no setor, existe uma função maior do Executivo, dos Ministérios e da Presidência, 

de regular as atividades econômicas em geral, tendo assim, uma função que se sobrepõe a das 

Agências, mesmo que sejam previstas na Constituição. Para os partidários dessa linha, não 

existe a possibilidade de afastar do Presidente a função de dirigir a administração federal, que 

inclui a administração indireta da qual as Agências fazem parte. 

Segundo os defensores dessa linha dar às Agências e ao modelo de autarquia especial 

total autonomia, criaria dentro da própria administração pública áreas de completa 

independência que não responderiam para a Presidência. Assim, o modelo se tornaria 

incompatível com o nosso sistema presidencialista, que mantém a coordenação da máquina 

pública nas competências do chefe do Executivo. A criação de poderes isolados e 

independentes não seria boa para o sistema como um todo. Para isso, o modelo de autarquia 

especial já oferece recursos que protegem a sua autonomia, como o mandato fixo e as 

restrições nas possibilidades de exoneração dos diretores de agências.  

A linha contrária á exposta anteriormente, faz a sua argumentação de forma bastante 

diversa a essa. Enquanto o argumento da AGU é constitucional e geral para qualquer Agência 

reguladora os que defendem uma maior autonomia para a Anatel se baseiam na previsão feita 

no artigo 21 da Constituição, mas principalmente nas definições dos artigos 18 e 19 da LGT. 

Assim, para essa linha não se pode considerar que o Executivo tenha competência para 

determinar decisões da Agência, que estejam compreendidas na competência definida pela 

LGT. 

Para os que defendem essa linha, o artigo 21 da CF atribui a atividade reguladora das 

Telecomunicações à um órgão diferente da Presidência da República, tirando essa função do 

Presidente e do Ministério das Comunicações. Com isso, existiria uma clara determinação que 

a atividade reguladora das telecomunicações não esteja sob o escopo de competência do poder 

executivo diretamente. O dispositivo constitucional que prevê a criação de um órgão 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 idem 
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regulador específico precisa de uma forma, que é dada pelas determinações da LGT. Assim, 

para os que defendem essa linha, a definição de competência no campo das telecomunicações 

começa a ser desenhado na própria constituição, o que torna possível que a LGT separe as 

competências restringindo a atuação do Executivo na área. Nesse sentido relata Sundfeld: 

“Nem se imagine que, com base no art. 84-II e IV, da Constituição – que lhe dá 
competência para a “direção superior” da administração e para editar “decretos e 
regulamentos” –, o presidente da república poderia baixar normas gerais sobre 
questões regulatórias, impondo-as à observância da ANATEL. Evidentemente, não 
há tal possibilidade. A existência de uma agência para o setor de telecom foi decisão 
da própria Constituição, cujo art. 21-XI, na redação da emenda 8, de 1995, 
determinou que a lei dispusesse sobre a “criação de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais”. Cumprindo essa ordem, a LGT criou a ANATEL e dispôs 
com prudência e cuidado sobre esta delicada questão institucional: seu 
relacionamento com o Executivo.”42 

Apresenta-se, de tal maneira, a visão de que a atividade do Executivo é bastante 

restrita pela forma como se estruturou legalmente a reforma do setor. Assim, a mesma 

emenda constitucional que permitiu a quebra do monopólio da União sobre a exploração das 

telecomunicações, por prever a criação de um órgão regulador separado da Presidência da 

República, possibilitou a restrição da atuação dos órgãos políticos da administração pública. 

Afinal, um dos objetivos da reforma do setor foi a separação das decisões técnicas e das 

políticas para o setor. Para os que defendem essa linha de argumentação a LGT é a norma 

específica que regula com detalhe a separação de competência definida pelo artigo 21 da 

Constituição. 

A consequência de seguir a linha que defende uma menor atuação do Executivo, é 

buscar na própria LGT os parâmetros de divisão de competências entre Agência e poder 

central. A limitação da atuação do Executivo começaria então na própria escolha do modelo 

de autarquia, que por ter personalidade jurídica própria não estaria hierarquicamente 

vinculada ao Presidente ou ao Ministro. Com isso, a Anatel não estaria sujeita à 

determinações do Ministério, ainda que com o intuito de preservar os princípios diretores da 

administração pública previstos na Constituição. Isso se dá porque a própria LGT já traz esses 

mesmo princípios e a Agência já está sujeita ao regime constitucional por fazer parte da 

administração indireta, por efeito do artigo 38 da LGT43 e do próprio 37 da Constituição 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 SUNDFELD, C. A. Meu Depoimento e Avaliação Sobre a Lei Geral de Telecomunicações. Em 
http://www.ifhc.org.br/telecomunicacoes/portal/#/Depoimentos (acessado em 27/08/2010) 

43 “Art. 38. A atividade da Agência será juridicamente condicionada pelos princípios da legalidade, celeridade, 
finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, igualdade, devido processo legal, publicidade e 
moralidade.” 
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Federal44. De tal maneira, acredita-se que, não se possa justificar uma relação hierárquica sob 

esse pretexto, já que o regime ao qual a Anatel está submetida já garante e prevê o respeito 

aos princípios constitucionais da Administração. 

Seguindo essa linha de argumentação leva-se em conta que a LGT traz mecanismos 

que permitem que o chefe do Executivo possa exercer sua função constitucional de direção da 

administração sem invadir a competência da Agência. A Lei traz previsões de atuação e 

determinações de extrema importância que são de competência do Executivo, assim como 

situações de prestação de contas da Anatel perante esse. Nesse sentido Sundfeld enumera os 

dispositivos da LGT que prevêem essas situações: 

“A LGT assegura, sim, o poder de direção superior do presidente da república em 
relação à ANATEL: é ele quem aprova o regulamento da agência (art. 10); é ele 
quem nomeia e demite os membros do conselho diretor (art. 23), o presidente da 
agência, o ouvidor (art. 45) e os membros do conselho consultivo (art. 34); é ele 
quem aprova as políticas, expressas nos planos de outorgas e de metas (art. 18), etc. 

Também o poder de supervisão do ministro está preservado: a ANATEL está 
vinculada ao ministério das comunicações (art. 8o, caput) e deve encaminhar-lhe sua 
proposta de orçamento (art. 19-XXVI e 49), seu relatório anual (art. 19-XXIX), as 
propostas relativas às políticas governamentais (art. 19-III) e as propostas de 
declaração de utilidade pública (art. 19-XX).”45 

 Com isso, é defendido por essa linha que a própria LGT regula claramente e apresenta 

meios suficientes para que o Executivo atue e cumpra com as suas funções dentro do setor das 

telecomunicações. 

 Como já mencionado anteriormente, o artigo 1o da LGT traz uma clara separação entre 

fixação de políticas de Telecom e regulação. Assim, a atuação do Executivo e do Legislativo 

estaria limitada à primeira enquanto caberia à Anatel a segunda. Com isso, seria necessário 

definir o que seriam “políticas” à serem estabelecidas por esses poderes. Seguindo a linha que 

defende uma menor atuação do executivo o caminho seria argumentar que o próprio artigo 18 

da Lei serve para definir o que são essas políticas e quais as formas do Executivo defini-las. 

Assim, ao definir quais são os serviços prestados em qual regime, aprovar os Planos(PGMU e 

PGO) e autorizar ou não a participação de empresas estrangeiras no mercado o Presidente 

estaria definindo a política de Telecom que será implementada pela Agência. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:” 

45 SUNDFELD, C. A. Meu Depoimento e Avaliação Sobre a Lei Geral de Telecomunicações. Em 
http://www.ifhc.org.br/telecomunicacoes/portal/#/Depoimentos (acessado em 27/08/2010) 
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 Ao fazer essas definições o legislador teria separado as matérias que devem ser 

definidas por decisões políticas. Segundo Binenbojm e Cyrino: 

“Conforme se explicou, é evidente a dimensão política atribuída pelo Legislador às 
matérias constantes do artigo 18 da LGT, ela atribuição ao Poder Executivo da 
competência para sobre elas dispor, mediante decretos. 

(...) 

Em verdade, o legislador conferiu uma robusta competência ao Presidente da 
República, ontologicamente distinta das funções cometidas à Anatel, já que 
revestida de conteúdo político.” 46 

 Com isso, o legislador teria separado as decisões políticas, ou pelo menos aquelas em 

que a importância política se sobrepõe à técnica, e as reservado para os órgãos políticos que 

fazem parte do Executivo. Por outro lado todas as outras decisões relacionadas ao setor teriam 

sido colocadas dentro da competência da Anatel e seriam classificadas como técnicas. Assim, 

a LGT não traria um conceito de políticas de Telecom leigo, mas sim bastante técnico e 

restrito. A LGT definiu dessa maneira que as decisões políticas que definem de forma geral os 

rumos do setor seriam tomadas pelo Presidente da República, auxiliado por seus Ministros, 

enquanto a aplicação e a implementação dessas seria feita pela Agência, da maneira que a sua 

expertise técnica julgasse melhor. 

   É possível então entender qual é a lógica por trás da argumentação feita pelos que 

defendem uma atuação menor do Executivo no setor. Com base no artigo 21 da Constituição 

argumenta-se que a atividade regulatória foi afastada da competência da Presidência da 

Republica e por consequência, do poder Executivo. Assim, a LGT serviria como legislação 

específica para regular como será cumprida a determinação de separação do dispositivo 

constitucional. Dessa maneira, o poder diretivo do Presidente sobre a administração pública 

não poderia transpor as barreiras por ela definidas e assim se sobrepor a ela. Portanto, para os 

que defendem esse argumento não seria possível que o artigo 84 fosse lido e interpretado de 

forma isolada, dando competência para um poder diretivo geral e irrestrito ao Executivo. 

 Soma-se a esse argumento a lógica trazida dentro da própria Lei e as definições feitas 

pelos artigos 18 e19. A LGT foi formulada seguindo uma racionalidade clara de separação 

entre as decisões políticas e técnicas, limitando muito a influência do Executivo dentro do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 BINENBOJM, G.; CYRINO, A. R. Entre Política e Expertise: a repartição de competências entre o governo 
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campo. Cabe ao Presidente, influenciar as decisões da Agência de forma como a definição dos 

membros do conselho diretor e do presidente, mas não de maneira direta por meio decretos ou 

modificando decisões tomadas por esses, que envolvem matérias que não estão elencadas no 

artigo 18. Com isso, o que essa linha defende é que a atuação do executivo se restringe às 

situações previstas pela Lei. Assim, as restrições à autonomia da Agência seriam exatamente 

as matérias e situações específicas da LGT, ou seja a própria Lei define as maneiras como a 

Anatel se relacionará e será limitada pelo Executivo. 

 A exposição das linhas gerais feita nessa seção dos dois principais pontos de vista do 

assunto, teve como objetivo expor as possibilidades interpretativas para as normas vigentes. 

Com isso espera-se que seja possível avaliar sob diferentes prismas a atuação do Executivo no 

processo de elaboração e implementação do PNBL. Dessa maneira será possível analisar as 

ações já tomadas e as previstas dentro do Programa, para que seja possível avaliar o quanto 

esse se adéqua ao sistema em vigor atualmente.  

 Uma vez que foram expostos argumentos contrários e favoráveis à ação maior do 

Executivo no setor, passaremos a discutir a autonomia da Agência de forma mais específica, 

deixando de lado a divisão de competência e analisando a forma como se projetou e como o 

atuou a Anatel na prática durante os seus anos de atividade.  

5.2 AUTONOMIA DA AGÊNCIA 

Os artigo 8o e 9o da Lei trazem claramente a idéia de independência, seja 

administrativa ou decisória. A idéia de independência chega, para alguns, a ser um exagero, 

afinal a Agência sempre será parte da administração, mesmo que indireta, e por isso não pode 

ser totalmente desvinculada e independente. Nesse sentido Carlos Ari Sundfeld descreve as 

Agências reguladoras: 

“As agências vêm sendo dotadas de alguma independência, que a legislação 
menciona ser característica importante de varias delas. Independência é uma 
expressão certamente exagerada. No mudo jurídico, preferimos falar em autonomia. 
Mas garantir a independência é fazer uma afirmação retórica com o objetivo de 
acentuar o desejo de que a agência seja um ente autônomo em relação ao Poder 
Executivo, que atue de maneira imparcial e não flutue sua orientação de acordo com 
as oscilações que, por forca até do sistema democrático, são próprias do poder”47 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às agências reguladoras. in Sundfeld, C. A. (Coord.). Direito Público 
Econômico. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 23-24 
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 Assim, estamos discutindo o nível de autonomia que a Agência tem e não se ela é 

independente ou não. As menções feitas nos artigos citados são parte da retórica legislativa 

para criar um alto nível de autonomia.  

 O que faz da autonomia algo tão importante para as agências reguladoras, e em 

especial para a Anatel? Existem duas respostas para explicar a autonomia dos órgãos 

reguladores, a primeira, favorável, é a de que se a intervenção do estado na economia é 

inevitável, que seja feita de forma separada, para que não seja criado um Poder central que 

controle todas as atividades. A segunda, contrária à autonomia, seria uma forma de isolar a 

burocracia e colocar os núcleos decisórios longe das vias democráticas, tendo em vista a falta 

de accountability desse órgão junto à população48. Nos parece importante encontrar um meio 

termo entre as duas respostas, enquanto seria ingênuo achar que a fragmentação do poder 

regulatório é uma solução para todos os problemas da administração pública, também não é 

possível afirmar que as Agências são uma usurpação do processo democrático.  

 Importa a esse trabalho, mais do que concordar com uma ou outra dessas respostas, e 

sim, analisar qual é a idéia que foi colocada em prática. A partir daí, passaremos a analisar as 

mudanças, para que então, seja possível ver o quanto essas novas definições cabem ou não no 

sistema.  

As características do regime autárquico especial, descritas acima, são  o fator que 

possibilitou à ANATEL ser uma instituição singular, até aquele ponto, na organização do 

estado brasileiro. Dando à Agência essas características buscou-se criar um plano para o setor 

que estivesse acima das variações políticas, uma política de estado49 e não de governo. Para 

Floriano de Azevedo Marques a atividade regulatória da ANATEL tinha que ser protegida de 

influências políticas, a descrevendo assim: 

“Essa regulação, estaria claro, deveria ser blindada contra as ingerências casuísticas 
das políticas de governo. Não se tratava de uma “imunização à política”, mas de 
“institucionalização da intervenção estatal”. Enquanto se protegia a regulação da 
captura pelo voluntarismo do governo de turno ou do populismo regulatório, se 
criava uma sofisticada articulação entre política publica e a regulação setorial, de 
modo que a Agência teria autonomia para decidir como, quando e com ônus de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 NUNES, Edson de O. Agências Regulatórias: Gênese, contexto, perspectivas e controle. Revista de Direito 
Público da Economia. n 10,ano 3, 2005. 

49 ver: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agência Reguladoras independentes: fundamentos e seu 
regime jurídico. 1.ed. 1. reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 
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quem seriam implementadas as políticas publicas para o setor decididas pelo 
Congresso e pelo Executivo.” 50 

O distanciamento da Agência da política e do Poder Executivo foi de grande valia na 

viabilização do processo de privatização do sistema Telebrás. Ter um órgão regulador com o 

perfil técnico e fora da política confere ao setor uma estabilidade regulatória. A própria 

renovação do conselho diretor da Agência faz com que qualquer mudança seja gradual e, 

muito provavelmente, facilmente prevista. Dessa maneira, tornando o investimento na área 

muito mais seguro ou pelo menos com riscos mais claros e previsíveis, o que atraiu grandes 

investidores para o mercado. 

O processo de blindagem da Agência contra as mudanças políticas não foi e nem pode 

ser feito de maneira tão radical que a instituição se torne um feudo burocrático. Um órgão que 

se tornasse intocável pela administração sofreria um grande risco de captura, e pior, a 

impossibilidade de reversão se essa viesse a acontecer. Alguns mecanismos foram escolhidos 

para evitar esses problemas, como a definição de pautas para a Agência através de leis e a 

consulta pública obrigatória em todos os atos normativos do órgão51. Dessa forma, a 

ANATEL foi criada com proteções contra as flutuações políticas vindas de dentro da própria 

administração, mas também com formas de evitar a influência do poder econômico. O 

objetivo era, criar um órgão regulador que pudesse ser neutro e colocasse o Estado e os 

particulares em um campo de jogo nivelado. 

Ter nas telecomunicações uma Agência, que pudesse regular com expertise técnica e 

independência política foi um dos pilares sobre o qual se apoiou toda a reforma do setor, e em 

grande parte possibilitou a obtenção dos resultados até hoje alcançados. Não é possível, nem 

desejável, que a Anatel tenha total isolamento político e se torne inteiramente alheia ao resto 

da administração. Todavia, ter um certo grau de separação, dado, por exemplo, pelos 

mandatos fixos dos conselheiros, possibilita a Agência tomar decisões que desagradem os 

órgãos do Poder Executivo. Esse distanciamento que permite que a Agência tenha a 

neutralidade na sua função de regulador. Em sua obra Floriano de Azevedo Marques destaca, 

ao descrever as agências reguladoras, a importância da neutralidade do órgão regulador. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 MARQUES Neto, Floriano de A. Percurso Institucional de Uma Agência: a Anatel uma dúzia de anos 
depois. Em http://www.ifhc.org.br/telecomunicacoes/portal/#/Depoimentos (acessado em 27/08/2010) 

51 NUNES, E. De O. et al. Agências Reguladoras e Reforma do Estado no Brasil: inovação e continuidade no 
sistema político-institucional. Rio de Janeiro: Garamond, 2007. p.179 
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“Importa dizer que essa neutralidade não significa que o regulador atue contra os 
interesses dos regulados ou em contraposição aos desígnios do Poder Público. 
Significa , sim, que no exercício de suas atividades o ente regulador deve manter 
eqüidistância dos interesses verificados no setor regulado, de modo a exercer com 
prudência e proporcionalidade, suas competências de forma a melhor atingir aos 
objetivos visados.”52 

Na concepção do sistema das telecomunicações, portanto, houve uma preocupação em 

criar um órgão regulador que não estivesse em nenhum dos lados. A Anatel tem um papel 

para cumprir ante a sociedade, e para isso precisa ter a possibilidade de tomar as suas decisões 

com autonomia e neutralidade. Assim, pode-se ver como o que se buscou para esse setor tão 

estratégico foi uma separação entre função regulatória do estado e administração direta, para 

que assim houvesse a estabilidade necessária para propiciar o desenvolvimento. 

Mesmo com toda a sua autonomia, ou até mesmo por causa dela, a Anatel está 

submetida às definições constitucionais da administração indireta: sujeita aos princípios da 

administração (CF-art. 37, caput; LGT-art. 38), obrigada a licitar (CF-arts. 37, XXI e 175; 

LGT-arts. 54, 88, 119, 136, § 2o., 164, I, 172, § 3o.), obrigação da aprovação de seu 

orçamento pelo Legislativo, no bojo da lei orçamentária anual (CF-art. 165, § 5o., I; LGT-

arts. 15 e 49) e criada por lei específica, sendo exigida a mesma forma para sua extinção (CF-

art. 37- XIX; LGT-arts. 8 e 17)53. Dessa forma, fica clara a preocupação do diploma legal com 

a seriedade do cumprimento do papel da Agência. 

As caracterização do perfil jurídico projetado para a Anatel durante a sua criação é de 

extrema importância para que se possa juntar as peças e entender com será possível que 

Executivo e Agência convivem na nova fase que se inicia com o PNBL. Na caracterização do 

Programa, já feita nesse trabalho, é possível identificar que há, sem dúvida um movimento 

que vai na direção contrária da linha tomada na reforma das telecomunicações. O sistema da 

LGT serviu como base jurídica, não só para a reforma mas para a operação do setor nos anos 

seguintes, se mostrando um documento fundamental para a evolução que foi vista durante os 

anos que esteve em vigor. O PNBL é o reflexo de um Executivo que pretende ter um papel 

muito diferente dentro do setor, por esse motivo vale analisar com será a convivência das 

característica jurídicas do plano sendo colocado em prática hoje, com o modelo da LGT que 

acaba de ser descrito. 
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6. A ANATEL NO NOVO SISTEMA 

O presente trabalho procurou até aqui descrever como foram concebidos os dois 

sistemas citados, o da reforma das telecomunicações e o do PNBL. Analisou-se as 

características principais da Anatel em sua criação para que seja possível avaliar o quanto elas 

estão ou não sendo mantidas pelo PNBL. Além disso, procura-se entender como se desenhará 

o campo institucional das telecomunicações com as mudanças proporcionadas pelo Programa. 

Fica claro, com a promulgação do Decreto 7.175/10, que entram novos players no 

cenário institucional das telecomunicações. Desde a reforma e a criação da Anatel, à Agência 

foi passada a grande maioria das responsabilidades do setor. Segundo Carlos Ari Sundfeld, a 

influência da criação da Agência teve o seguinte efeito no desenho institucional do setor:  

“Ela (Anatel) absorveu quase inteiramente as competências do Poder Executivo, 
esvaziando em boa medida o ministério das comunicações. Também o presidente da 
república perdeu poder, pois passou à agência parte significativa da atribuição 
normativa que ele poderia exercer”54 

Dessa forma, o que houve no campo das telecomunicações foi uma transferência das 

atividades que eram do Poder Executivo para a Anatel, causando um esvaziamento de suas 

funções. A Agência se tornou o principal, senão o único, responsável pelas funções de 

regulação do mercado. Assim, no período que se seguiu a reforma, a Anatel, não só teve 

autonomia como foi, praticamente, a única a agir  nesse setor. O Poder Executivo abriu mão 

de suas funções e esse era o objetivo da reforma, como já foi colocado anteriormente. 

A privatização do sistema Telebrás contribuiu para o esvaziamento das funções do 

Ministério das Comunicações. Com o fim do papel de empresário do estado, o Ministério 

perdeu um de seus mais importantes setores, a Telebrás. Com a privatização das subsidiárias a 

holding estatal ficou completamente esvaziada e estava fadada a extinção. Com isso, houve a 

saída de uma das importantes instituições do setor, e o Ministério das Comunicações perdeu 

suas funções tanto como regulador quanto como empresário. Dessa forma, a reforma das 

telecomunicações causou uma grande mudança no cenário institucional. 

Desde a instalação da Anatel e da privatização da Telebrás o Ministérios das 
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Comunicações teve um papel muito discreto. Ainda que Agência e Ministério tenham operado 

com bastante proximidade nos primeiros anos, enquanto as mudanças promovidas pela 

reforma ainda eram assimiladas e se construía um cenário completamente diferente no setor, 

em geral o órgão do Executivo teve seu papel muito diminuído. Todavia, em 2003, foi editado 

o decreto 2.733, que definiu o que seriam políticas públicas de telecomunicações e qual seria 

a função do Ministério em sua formulação. Assim, o decreto tinha como objetivo definir o 

termo trazido pelo artigo 1o da LGT, e dar mais espaço para a atuação do Ministério. O 1o 

artigo do decreto tem a seguinte redação: 

“Art. 1o  As políticas públicas de telecomunicações, abrangendo a organização da 
exploração dos serviços de telecomunicações e, entre outros aspectos, a indústria e 
o desenvolvimento tecnológico, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 9.472, de 
16 de julho de 1997, obedecerão aos objetivos e às diretrizes estabelecidos neste 
Decreto.” 

Houve nessa ocasião, uma tentativa de mudança na organização institucional que 

vinha sendo praticada desde 1997. Todavia pouco foi mudado na prática, apesar da 

sinalização dada pela então nova administração federal. A Anatel continuou como a única 

agente a definir os rumos das telecomunicações no país e o Ministério continuou com o seu 

papel reduzido. 

Um dos únicos episódios em que o órgão se mostrou ativo foi na fusão da OI e da BR 

Telecom. Nessa ocasião o Ministério liderou o movimento que permitiu a operação, fazendo 

lobby pela mudança na redação do PGO, feita pela Agência e promulgada pelo Presidente. A 

empresa se tornou uma gigante do setor e o estado controla parte de suas ações por meio de 

fundos de pensão e por empréstimos feitos por bancos estatais. Houve, com a movimentação 

feita pelo Ministério, o temor de que haveria uma reestatização no mercado. Dessa maneira, 

no período de 1998 até 2007 o Ministério cumpriu com um papel muito pequeno dentro do 

setor, a não ser nos isolados casos que foram descritos aqui. Em suma, a Anatel tem ocupado, 

desde a sua criação um papel de muito destaque, enquanto o Ministério das Comunicações 

tem ficado de fora das grandes decisões do setor.  

Da mesma forma que o Ministério teve seu papel reduzido a Presidência da República 

também teve um papel bastante pequeno no setor. Durante o período em que a Anatel 

funcionou, a participação do Presidente se limitou a cumprir com as funções designadas pela 

LGT, principalmente nos primeiros anos, até 2003.  A indicação dos membros do Conselho 

Diretor da Agência, assim como a promulgação do PGO e do PGMU através de Decretos 

foram as principais medidas tomadas pelo Presidente no setor. O próprio Presidente da 
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Republica, portanto, se afastou do papel que um dia teve no setor e acabou deixando com que 

as decisões de maior relevância fossem tomadas na própria Agência, respeitando o objetivo da 

reforma de separar a regulação das telecomunicações do Executivo. 

A partir desse breve relato é possível perceber que o Poder Executivo passou um 

longo período sem ter um papel diretamente atuante nas telecomunicações. A Anatel absorveu 

muitas das funções que eram do Ministério das Comunicações e por todo esse período foi a 

autoridade reguladora ativa no setor. O PNBL traz mudanças bastante significativas para esse 

cenário. A criação do CGPID, o maior envolvimento do Ministério e as ações do próprio 

Programa pretendem trazer de volta essas instituições que estavam inativas no setor. Assim, 

há claramente uma mudança na forma de atuação do Executivo, bem como na sua atitude 

quanto ao setor. O Programa modifica a forma como, até hoje esses órgão se colocaram e traz 

de volta para a esfera política do Executivo a tomada de certas decisões-chave. Portanto,  o 

PNBL é no mínimo uma grande mudança na forma com que o Executivo se relaciona com o 

setor das Telecomunicações. 

O PNBL prevê uma grande parte de suas ações no campo regulatório. Como foi 

descrito essas ações são direcionadas à Anatel, tratando de assuntos desde as metas de 

universalização até definições técnicas de serviços. O Programa, assim como o órgão 

responsável pela sua elaboração, foram criados por Decretos Presidenciais. Portanto, a 

autoridade do CGPID foi totalmente delegada pela Presidência da República. Existe aqui um 

problema, a LGT limitou  a capacidade de determinar a regulação do setor do Poder 

Executivo. De tal maneira cabe aqui trazer novamente a discussão sobre a extensão dos 

poderes do Executivo nas telecomunicações, para então definir se ele pode ou não delegar ao 

Comitê, ou até ao Ministério, as atividades que esses desempenham hoje. 

A opção feita aqui por uma ou outra das linhas apresentadas anteriormente nesse 

trabalho faz uma grande diferença. Não se cogita em hipótese nenhuma, que o Executivo 

passe a regular o setor por meio de decretos, todavia, a discussão da subordinação da Agência 

às definições feitas por esse é algo bastante relevante. Por isso é de extrema importância 

entender qual é a abrangência do termo política de telecomunicações, para entender se o 

Executivo, ao elaborar um programa como o PNBL estaria ou não extrapolando a sua função 

legal. As respostas dadas pelas duas linhas deixam lacunas, por exemplo: se o Executivo tem 

poder para definir um programa como o PNBL o que acontece com a autonomia decisória da 

Agência? ou se não, o Executivo só pode definir de maneira geral que deve haver um 
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programa e seu formato deve ser escolhido pela Agência, qual é a função dos políticos eleitos 

e do Executivo? Passamos agora a analisar, com base no que já foi descrito por esse trabalho, 

como se dará a relação entre a Anatel e o Executivo no PNBL. 

A discussão sobre a relação que o Executivo e a Anatel terão a partir de agora passa 

necessariamente por uma discussão de suas competências. O PNBL é dotado de uma grande 

especificidade técnica e tem muitas de suas ações direcionadas à Agência, parecendo assim 

um plano elaborado por um órgão superior à Anatel. Assim, a visão adotada das 

responsabilidades do Executivo e dos limites para as suas ações do é essencial. Já que para 

alguns existe um papel diretivo do Presidente, que compreende tomar decisões como o 

investimento na expansão da banda larga e a elaboração de um programa como o PNBL. 

Todavia, para aqueles que defendem um papel menor para o executivo no setor, esse poderia 

estar extrapolando a sua competência e invadindo a competência da Agência nesse esforço 

pela universalização. 

Existem, como nós vimos, argumentos suficientes para justificar as duas visões. Por 

isso, esse trabalho não pretende escolher a melhor, mas analisar usando elementos 

importantes das duas, como de fato será a mudança causada pelo PNBL para a Anatel. A 

mudança percebida na maneira como o executivo se colocou até agora durante a elaboração e 

os primeiros passos de execução do programa é bastante relevante para que se possa entender 

qual será a situação da Agência. Com um Executivo mais ativo e tomando decisões 

importantes no campo das telecomunicações a Agência passa a ter um papel diferente do que 

desempenhou até hoje. Para o mercado um executivo mais participativo no campo traz 

algumas inseguranças, isso porque, enquanto houver uma convergência entre o comando da 

Agência e os órgãos políticos o Executivo provavelmente terá a Anatel como canal de 

execução dos seus planos. 

Atualmente o Programa se equilibra em um cenário de estabilidade política que 

permite que Executivo e Agência trabalhem juntos. Dentro da própria Anatel o PNBL nunca 

foi contestado, e os responsáveis pela direção da Agência nunca colocaram publicamente 

nenhuma restrição ao seu conteúdo. Isso pode se dar pelo fato de que todos os membros do 

conselho diretivo da Anatel foram indicados para os seus cargos durante o governo Lula, que 

idealizou o Programa. Com isso não pode-se dizer que o PNBL esteja indo, necessariamente 

além dos limites legais previstos pelo sistema da LGT, afinal nenhuma das ações do Programa 

está sendo imposta pelo Executivo. O que se vê, é exatamente o cenário que havia sido 
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descrito acima, a Anatel funcionando como um canal para a execução de um plano elaborado, 

inteiramente pelo executivo. Assim resta saber se isso se dá por uma real convergência de 

idéias ou por submissão da Agência perante o Presidente e o Ministério. 

Até o presente momento o que se viu foi uma grande sintonia entre o comando da 

Anatel e os órgãos do Executivo. O comportamento demonstrado pela Agência, atualmente, é 

de total acordo com a mudança de postura do Executivo e de convergência nas ações 

praticadas. Assim, por enquanto, o único conflito que surgiu durante todo o processo que 

colocou as concessionárias de um lado e Agência e Executivo do outro. Uma das grandes 

questões a serem respondidas é: o que acontecerá se houver divergência entre a Anatel e o 

Executivo? 

Um eventual desencontro entre os rumos tomados pela Agência e os planos do 

Executivo podem ter as mais distintas consequências. A questão das competências de cada um 

desses órgãos é bastante relevante nessa situação para que possamos saber qual é a autoridade 

que prevalece. Mesmo que o Presidente tenha a função de dirigir a administração pública, não 

me parece que seja possível colocar essa responsabilidade como suficiente para que ele 

regule, por meio de decretos, o campo das telecomunicações. Assim, havendo discordância 

entre o Executivo e a Agência, parece bastante claro que a prevalência deve ser da Agência na 

regulação do setor. Não se sabe se essa divergência irá acontecer ou não, mas essa é uma das 

grandes preocupações que o PNBL levanta, tendo em vista essa nova posição do Executivo 

nas Telecomunicações. 

O sistema da LGT foi concebido para evitar que o Executivo tome as decisões 

regulatórias no lugar da Agência, para isso foram incluídos recursos de “blindagem” da 

Anatel na Lei. O mandato fixo dos conselheiros por exemplo funciona como uma proteção. 

Assim, ainda que o Presidente seja o responsável pela sua indicação, uma vez empossados 

eles não podem ser destituídos por uma determinação do Presidente (Art. 8o, inc. II, LGT). O 

que esse dispositivo faz, é garantir que os conselheiros da Anatel não tenham se submeter aos 

comandos do Executivo, tendo assim um grau elevado de autonomia. Essa é uma 

característica de todas as agências reguladoras, garantida pela lei 9.986/00, que prevê as 

possíveis situações de demissão de dirigentes desses órgãos55. Portanto, houve, na concepção 

da Anatel, uma preocupação em proteger a autonomia da Agência contra uma possível 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 “Art. 9o Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em caso de renúncia, de condenação 
judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.” 
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investida do Executivo para dentro da sua esfera de regulação. 

Além dessa, há ainda uma outra característica importante do sistema decisório da 

Anatel que é capaz de limitar a influência do Executivo nas regulações editadas: o processo 

legal previsto na LGT. A lei obriga a Agência a submeter todos os atos normativos por ela 

editados à consulta pública antes de sua promulgação56. Assim o regime criado pela LGT faz 

com que os documentos normativos editados pela Anatel tem que ser disponibilizados para a 

sociedade, enfraquecendo a influência do Executivo na atividade regulatória. As consultas 

públicas exigidas pela Lei fazem com que os regulados tenham participação direta na 

propositura, na discussão e na decisão dos atos regulatórios57. A Anatel é assim protegida por 

sua permeabilidade à sociedade58, de maneira que a mesma legitimidade que permite ao 

Executivo fazer lobby para avançar seus interesses também permite aos regulados participar 

das consultas públicas e impedir que o Executivo defina as ações da Agência. Assim, a LGT 

criou várias barreiras que permitem que a Agência não perca a sua independência nem a sua 

autonomia regulatória. 

Ainda que a relação entre Anatel e Executivo não continue a se dar de maneira 

pacifica, A LGT traz proteções suficientes ao sistema em vigor. Um atrito entre Agência e 

Executivo traria, sem dúvida, problemas para ambas as partes, todavia, a legislação que regula 

o setor parece dar mais força à Agência, garantindo a sua autoridade regulatória no setor. 

Mesmo que não seja independente a Anatel, como foi descrito, tem um alto nível de 

autonomia, e precisa desse para funcionar. Pensando nisso a reforma feita nas 

telecomunicações foi projetada para dar à Agencia essa autonomia, garantido que ela seja a 

única autoridade reguladora do setor. 

O executivo tem desempenhado um papel bastante diferente do que vinha fazendo até 

aqui. Durante o processo de elaboração e os primeiros passos na execução do Programa a 

Presidência e o Ministério tem agido de maneira, que apesar de nova, é compatível com o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 “Art. 42. As minutas de atos normativos serão submetidas à consulta pública, formalizada por publicação no 
Diário Oficial da União, devendo as críticas e sugestões merecer exame e permanecer à disposição do público na 
Biblioteca.” Lei 9.742/97 

57 MENEZELLO, Maria D. Agências Reguladoras e o Direito Brasileiro. 1a ed. 1a reimpressão. São Paulo: 
Atlas, 2002. p. 130 

58 Ver MARQUES NETO, Floriano de A. Agência Reguladoras independentes: fundamentos e seu regime 
jurídico. 1a ed. 1a reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 
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atual desenho institucional. Pode-se considerar que ao editar o PNBL, divulgá-lo e incluir 

ações para a Anatel dentro desse programa o Executivo não está fazendo nada muito diferente 

do que o próprio lobby feito por empresas privadas do setor. Assim, por também ser um dos 

grandes interessados na atividade regulatória da Agência e seus efeitos o Governo Federal 

teria toda a legitimidade para tentar avançar os seus interesses no setor. Portanto, ao elaborar 

o Programa e usar a sua força política para alinhar os interesses da Anatel com os seus, o 

Executivo estaria dentro da sua função e não estaria invadindo a competência do órgão 

regulador. 

Alguns problemas surgem a partir da interpretação da atividade do Executivo como 

lobby. Ao se analisar a nova atitude do Governo Federal no setor das telecomunicações deve-

se levar em conta não só o que está sendo feito agora, mas também a relação que sempre 

existirá entre esses dois agentes. Nenhuma outra organização ou pessoa que está sujeita à 

regulação pela Agência tem a possibilidade de indicar os membros do conselho diretivo, o 

que é uma enorme diferença. Ainda que a maneira como o Executivo tem buscado avançar 

seus interesses nas telecomunicações seja possível dentro das restrições colocadas pela LGT, 

parece haver uma linha muito tênue entre fazer lobby e submeter a Agência às suas 

determinações. Assim, ainda que não esteja ultrapassando as vias legais o Executivo passa a 

ter um novo papel, que deve ser observado de perto. 

A estratégia jurídica escolhida para sustentar o Programa é um dos fatores que deve 

ser analisado para entender como se dará a relação entre Agência e Executivo. O PNBL tem 

como base legal uma série de decretos editados e promulgados pelo Presidente. O Programa, 

porém, traz mudanças significativas ao sistema em vigor e à organização atual do mercado 

das telecomunicações. Assim, ainda que não haja uma violação do sistema desenhado pela 

LGT, essas mudanças são suficientes para redesenhar o campo institucional das 

telecomunicações. Parece assim que o PNBL, por enquanto, apesar de estar próximo, não 

ultrapassou o limite legal para a atuação do Executivo dentro das telecomunicações. 

 Para fazer mudanças em áreas tão fundamentais do sistema é necessário passar pelo 

processo legal e não criar maneiras alternativas de impor essas mudanças. As mudanças 

trazidas pelo PNBL são bastante significativas e podem trazer grandes mudanças para as 

Telecomunicações. O meio escolhido pelo Executivo para implementá-las acabou por fazer 

com que não tivessem participações importantes na elaboração do Programa. A discussão do 

PNBL foi levada ao Congresso Nacional, por exemplo, após a edição do Programa, fazendo 
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com que não houvessem contribuições desse na sua elaboração. Além da pequena 

participação da classe política, a população e os mais influenciados por isso tiveram pouco 

espaço para contribuir, ficando à margem da processo de elaboração. Assim, houve um 

isolamento do Executivo no PNBL, como foi citado o regime da LGT  se preocupa com a 

participação da sociedade na atividade regulatória, o que não foi visto nesse processo todo. 

Portanto, o PNBL caminha numa linha contraria a algumas das conquistas e avanços do 

sistema implementado pela LGT. 

O Executivo parece ter atingido o seu limite de atuação dentro das telecomunicações, 

para ter mais influência ou se tornar o tomador de decisões diretas quanto á regulação, será 

necessário uma mudança legislativa. As ações que estão sendo tomadas, como a criação do 

CGPID ou a atuação do Ministério das Comunicações, trazem um grande risco e podem vir a 

implodir o sistema das telecomunicações como existe hoje. A função regulatória da Anatel 

tem que ser protegida, assim como a sua autonomia para desempenhá-la. A atuação do 

Executivo não pode ser suficiente para atrofiar a Agência, fazendo dessa uma extensão do 

primeiro.  

A questão da falta de conformidade não entrou em pauta por enquanto nas discussões 

sobre o Programa . Não houve, ainda, nenhum conflito e Executivo e Agência têm agido de 

forma conjunta para colocar em prática o plano. Essa é, porém, uma possibilidade dada pelo 

cenário político interno dessas instituições. O atual conselho diretor da Anatel é bastante 

próximo do Poder Executivo, o que possibilita que essas medidas entrem em prática com 

Agência e Governo Federal trabalhando juntos. Essa situação parece, todavia, não ser 

condizente com a própria idéia de ter uma agência reguladora para o setor. A Anatel foi criada 

para que o Executivo não tivesse uma relação tão direta com a regulação, das 

telecomunicações, mesmo que as intenções do PNBL sejam boas, a forma escolhida para 

executá-las parece fugir dos padrões desejados na época da edição da lei. 

Essa seção do trabalho buscou colocar como se dará a convivência entre o Executivo e 

a Anatel durante a execução do PNBL. O Executivo terá um novo papel dentro das 

telecomunicações, e como será o futuro das relações institucionais no campo ainda é uma 

incógnita. O que se sabe, sem dúvida nenhuma, é que o Programa mostra um passo na direção 

contrária da que o Executivo tomou desde a reforma das telecomunicações. Assim, todos os 

agentes do mercado das telecomunicações terão que se adaptar a uma nova organização e a ter 

um poder Executivo colocando a sua força política atrás das causas por ele defendidas. A 
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visão do papel do Executivo nesse campo também tem uma grande influência nos limites da 

atuação desse ao defender as suas causas.   

7. MUDANÇAS REGULATÓRIAS  

 Uma das questões mais importantes trazidas pelo PNBL é a regulação da estrutura de 

backhaul. Por isso, esse trabalho discutirá de maneira mais específica o assunto, fazendo uma 

caracterização da regulação feita pelo sistema da LGT e discutindo quais são as mudanças 

trazidas pelo Programa, assim como a maneira como elas serão implementadas. 

7.1 A REGULAÇÃO DA BANDA LARGA E DO BACKHAUL NA LGT 

Uma vez clara a intenção de criar um órgão regulador independente, dotado de 

autonomia decisória, passamos a descrever como foi prevista a exploração da banda larga na 

concepção do sistema e até hoje. O serviço de banda larga foi classificado pela LGT como 

Serviço de Comunicação Multimídia (SCM). Esse serviço é regulado pela própria Lei, que 

define a sua prestação em regime privado, e por resoluções da Agência. A LGT e o 

regulamento 73 da Anatel regulam de forma geral estabelecendo que essa é uma modalidade 

de serviço de telecomunicações, assim como o regime privado de sua prestação. Isso se dá, 

pois o SCM não está definido no PGO como um serviço sob o regime público, porém ainda é 

um serviço de interesse coletivo.  A resolução 272/01 é específica para esse serviço, e o 

define como: 

“Art. 3o O Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço fixo de 

telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, 

no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e 

recepção de informações multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro 

de uma área de prestação de serviço.” 

 A prestação do SCM depende de autorização da Anatel. Essa é uma das características 

da prestação em regime privado. Esse também é marcado por uma maior flexibilidade, sem 

ter por exemplo metas de universalização ou controle de preços. Com isso, não há, como no 

STFC, a determinação de tarifas pelas autoridades do setor. Dessa forma, o preço da banda 

larga é definido pelo mercado, fazendo com que o acesso se torne um problema.  

O serviço de SCM, que é o que chega ao usuário final, depende de uma estrutura 

física, que é a mesma usada para a operação da telefonia fixa (STFC). Assim, para que o 
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serviço seja prestado depende-se também da rede da telefonia fixa. O chamado backhaul, é 

uma parte da rede das concessionárias que serve para a transmissão de dados em larga escala, 

o que faz desse o veículo da internet de alta velocidade. A exploração dessa estrutura, como 

forma alternativa de renda para as concessionárias é o que se chama de exploração industrial 

da rede. Portanto, uma das formas de baratear a internet seria controlar o acesso a essa 

estrutura.  

Por esse motivo cabe aqui uma discussão sobre a relação entre a rede do STFC e a 

universalização da banda larga. Tanto o último PGMU, quanto o que está em processo de 

elaboração, contém metas relativas a ampliação da rede de backhaul. Essa determinação é 

uma parte chave da política de expansão da banda larga e daí aparece a controvérsia da 

inclusão de metas relacionadas a um serviço sob o regime privado em algo que só deveria 

envolver o regime público. 

A partir da inclusão das metas de backhaul no PGMU veio à tona a discussão sobre a 

tarifação da exploração do backhaul. O que começou a ser discutido e inclusive foi proposto 

no PGMU III, foi que a Anatel fixaria uma tarifa para ser cobrada pelas concessionárias pelo 

uso do seu excedente de rede. Essa proposta será tratada com mais detalhe em outra seção do 

presente trabalho. Todavia, ela serve aqui para que se analise como isso foi regulado pelo 

sistema da LGT. Para entender melhor o que é essa modalidade, cabe uma descrição dos 

regimes e formas de exploração da rede previstas no sistema das telecomunicações. 

A LGT rege os contratos de concessão das empresas de telecomunicações, e por isso 

prevê como deve ser feita a exploração dessa rede. Nos incisos do artigo 93, da Lei, onde está 

definido o conteúdo dos contratos de concessão, são definidas duas fontes de renda para as 

concessionárias. A primeira delas está no inciso VII, que define a cobrança de tarifas como 

forma de remuneração dos serviços públicos por elas prestados. Assim como, abre a 

possibilidade de receitas alternativas não provindas das tarifas nem da exploração dos 

serviços públicos. Essas duas receitas vem separadas na lei por um motivo bastante relevante, 

elas estão sujeitas a dois regimes diferentes.59 

O regime tarifário, que remunera a concessionária pelo serviço público, é muito 

controlado pelo estado, por meio da Anatel. A tarifa é fixada no próprio contrato de 

concessão, como definido na própria LGT, que trata da matéria em seus artigos 103 a 109. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 SUNDFELD, C. A.; CÂMARA, J. A. “Exploração Industrial das Redes de Concessões de Telefonia: preços 
livres ou tarifados?” 
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Por outro lado as receitas alternativas não estão sob o regime tarifário, mas sim sob o de 

liberdade de preços. Nesse regime a Anatel não tem autoridade para definir qual é o preço a 

ser cobrado pelos serviços, afinal não se trata de serviços públicos, mas sim da exploração do 

excedente de rede. Essas fontes alternativas de renda podem ser exploradas livremente pelas 

concessionárias estando sujeitas a controles gerais por parte da Anatel. A LGT deixa isso 

expresso no seu artigo 94: 

Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as 

condições e limites estabelecidos pela Agência: 

(...) 

II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. 

(...) 

§ 2.º Serão regidas pelo direito comum as relações da concessionária com os 

terceiros, que não terão direitos frente à Agência, observado o disposto no art. 117 

desta Lei. 

Dessa forma, fica evidente que a LGT criou dois regimes separados para essas receitas 

diferentes. Um para os serviços públicos, o tarifário, que se aplica ao serviço de telefonia fixa. 

E outro de liberdade de preços, aplicado as receitas alternativas, que não concernem a 

prestação direta do serviço público, estando mais próximas do regime de direito privado.60 

O Plano Geral de Outorgas, instituído por Decreto-presidencial, é o que define o que 

está ou não sob o regime público de prestação de serviço, como regula o artigo 18 de própria 

LGT. Somente pode ser submetido ao regime tarifário o serviço prestado em regime público. 

Assim sendo, a não ser que o PGO seja alterado de forma a incluir a exploração da rede de 

backhaul como serviço do regime público. Essa se encaixa no que está definido pelo artigo 2o 

do Decreto: 

 Art. 2.º São direitos das prestadoras do serviço a que se refere o art. 1.º a 

implantação, expansão e operação dos troncos, redes e centrais de comutação 

necessários à sua execução, bem assim sua exploração industrial 
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Houve, não só uma falta de inclusão da exploração da rede de backhaul como serviço 

sob o regime público, mas também, uma expressa definição da exploração industrial da rede 

como um direito da concessionária. Enquanto, a prestação das modalidades definidas do 

serviço telefônico configuram deveres do concessionário, a exploração industrial da rede não 

faz parte desse serviço, sendo assim, uma atividade alternativa, como visto na LGT, e 

configura um direito.  

A exploração industrial da rede aparece em outros regulamentos e diplomas editados 

depois da LGT. 

A resolução no 73/98 da Anatel define a exploração industrial como um serviço entre 

prestadoras, em que uma contrata a rede da outra para constituir prestar o seu próprio serviço. 

O artigo 61 dessa tem a seguinte redação: 

Art. 61. Quando uma prestadora de serviço de telecomunicações contratar a 

utilização de recursos integrantes da rede de outra prestadora, para constituição de 

sua rede de serviço, fica caracterizada situação de exploração industrial. 

 Nos próprios contratos de concessão, aparece uma cláusula que permite a exploração 

industrial da rede. Aqui, novamente a exploração é colocada como um direito da 

concessionária frente ao poder concedente, com a adição da expressão nos termos da 

regulação,  

Cláusula 1.4. A Concessionária tem direito à implantação, expansão e operação de 

redes de telecomunicações necessárias à execução do serviço, bem assim sua 

exploração industrial, nos termos da regulamentação. 

A regulação mencionada aqui, todavia, não abre espaço para uma mudança no regime 

tarifário, pois, como já mencionado, à Anatel não foi atribuída competência para fazê-lo. Essa 

regulação seria, portanto, limitada à questões técnicas. Não pode assim, a Anatel modificar o 

regime de preços, já que a exploração industrial da rede é uma atividade alternativa.61 

Pelo que esta definido na legislação e nos contratos das telecomunicações, fica claro o 

perfil de receita alternativa que tem a exploração industrial da rede. Se essa é a melhor forma 

ou não de se regular esse tipo de estrutura é uma questão diferente, que deve ser perguntada 

antes da formulação do sistema. Assim, pode-se definir que este trabalho não procura julgar 
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as escolhas feitas, mas sim constatar que elas foram feitas e a partir daí identificar o desenho 

do sistema. Nesse caso, o legislador fez uma opção de colocar a exploração do excedente de 

rede como uma receita alternativa que não está passível de tarifação por parte do órgão 

regulador. O que o legislador fez foi dar à Anatel o poder de obrigar o concessionário a 

contratar os recursos de suas redes, conforme a cláusula 16.14 do contratos. Todavia, não 

cabe a Agência definir os termos do contrato, a não ser quando há recusa injustificada de 

fornecimento dos recursos. 

A inclusão do backhaul no último PGMU trouxe o questionamento se a sua 

exploração, para oferecer a banda larga é ou não um serviço sob o regime público, já que 

somente esses podem fazer partes das metas de universalização. Deve-se levar em conta que o 

backhaul, apesar de definido como estrutura de suporte para banda larga, foi  incluído no 

PGMU II como parte da estrutura de prestação do STFC. Assim, o que aconteceu não foi uma 

inclusão da exploração da rede para o serviço de banda larga às modalidades de STFC, mas 

sim a definição de uma meta relacionada com a estrutura necessária para a prestação da 

telefonia fixa. A meta colocada para o backhaul foi estrutural, não compreendendo o 

provimento de internet em alta velocidade. Esse serviço não é nem enquadrado como serviço 

do regime público, como já foi colocado. O que as concessionárias fazem é uma exploração 

da capacidade de rede ociosa. A utilização dessa rede permite a prestação do Serviço de 

Comunicação Multimídia (SCM), regulamentado pela resolução no 272/01 da Anatel. 

Segundo o definido nesse documento as prestadoras do SCM têm o direito de acesso às redes: 

Art. 8o As prestadoras de SCM têm direito ao uso de redes ou de elementos de redes 

de outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, de 

forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis. 

Parágrafo único. As prestadoras de SCM devem possibilitar o uso de suas redes ou 

de elementos dessas redes a outras prestadoras de serviços de telecomunicações de 

interesse coletivo, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e 

razoáveis. 

Art. 9o  A remuneração pelo uso de redes deve ser livremente pactuada entre as 

prestadoras de SCM e as demais prestadoras de serviços de telecomunicações de 

interesse coletivo. 

Nessa resolução fica reafirmada a liberdade de contratar preços para o uso da rede de 

backhaul das concessionárias. Cabe à Anatel somente intervir para garantir o acesso dos 
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interessados ao serviço. Dessa maneira, podemos concluir que a exploração da rede de 

backhaul para o serviço de banda larga foi concebida para que houvesse liberdade na 

determinação dos preços. A preocupação do legislador foi com o acesso a rede diretamente, e 

não através da definição de uma tarifa fixa para o serviço. A exploração do backhaul é 

legalmente definida como um direito dos concessionários exatamente para que essa esteja 

protegida, assim, não pode ser definida como modalidade do STFC, e por consequência se 

encontrar sob o regime público. 

Por fim, o que se procurou fazer nessa seção do trabalho foi identificar pontos chave 

que foram inseridos no sistema das telecomunicações, para que seja possível avaliar se as 

mudanças trazidas pelo PNBL estão ou não em consonância com o regime. Buscou-se fazer 

isso em dois campos, primeiro em um mais amplo, analisando a Anatel e o seu papel, e depois 

mais especificamente na banda larga, analisando a sua exploração. 

7.2 O BACKHAUL DENTRO DO PNBL 

Uma das maiores controvérsias levantadas pela proposta do PNBL é a inclusão de 

metas maiores para a extensão da estrutura de backhaul, pertencente as concessionárias, no 

PGMU III. O novo plano de metas deveria ter sido editado no ano de 2010, porém, as 

negociações entre Executivo, Agência e empresas foram muito conflituosas. Pela demora na 

resolução dos pontos de conflito os contratos de concessão que tinham validade até o fim de 

2010, acabaram tendo que ser estendidos temporariamente de forma emergencial, para que o 

serviço não fosse interrompido. Um desses pontos de conflito, que é o aumento da estrutura 

de backhaul, está intimamente ligado ao PNBL. Assim, o Programa serviu como um dos 

impedimentos para o acordo, que foi elaborado quase seis meses depois da data original de 

vencimento dos contratos. 

As concessionárias se colocam contrárias às mudanças nas metas de backhaul, que já 

existem desde o chamado PGMU 2,5, o decreto 6.242/08 elaborado durante o governo Lula62. 

O principal motivo da oposição das empresas é que as metas de backhaul não serviriam ao 

serviço de telefonia fixa, do qual elas obtiveram a concessão, mas sim, ao de banda larga que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 “Art. 13.  A concessionária deverá instalar backhaul nas sedes dos municípios e localidades ainda não 
atendidos, em suas respectivas áreas geográficas de concessão, observadas as seguintes disposições: 

I - quarenta por cento das sedes dos municípios, até 31 de dezembro de 2008; 
II - oitenta por cento das sedes dos municípios, até 31 de dezembro 2009; e 
III - cem por cento das sedes dos municípios, até 31 de dezembro 2010.” 
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não é prestado em regime público. Dessa maneira, na visão das concessionárias, a inclusão 

dessas metas no PGMU anterior foi feita pois as empresas se voluntariaram e concordaram 

com elas. Assim, as empresas sentem que se a estrutura de backhaul passar a fazer parte das 

metas de universalização pode haver um aumento na regulação, com medidas como por 

exemplo a definição de tarifas para o compartilhamento da rede pela Anatel. Essa idéia 

chegou a ser discutida mas logo sofreu a forte oposição das concessionárias. Isso porque, 

mesmo que a tarifa proposta não representasse uma ameaça aos lucros dessas empresas há a 

preocupação de que uma vez que se comece a tarifação a Agência venha a definir preços 

menores no futuro.  

Como foi descrito na caracterização do sistema da LGT a utilização da rede de 

telefonia fixa foi, até hoje, considerada como exploração industrial. Tanto a Anatel quanto o 

executivo não demonstraram, até a edição do PNBL, nenhuma iniciativa para modificar a 

forma como as concessionárias exploram a capacidade excedente da rede do STFC. As 

empresas, ao se oporem a mudança na tarifação e na expansão do backhaul, estão protegendo 

a forma como elas tem operado desde a obtenção de suas concessões para o serviço de 

telefonia fixa. 

O governo federal, por sua vez, considera que uma das chaves para a universalização 

da banda larga é aumentar a competição. Para conseguir isso os idealizadores do PNBL 

consideram que é necessário dar acesso à infraestrutura da rede do STFC a outras empresas 

que possam oferecer o serviço e aumentar a competição. Assim, vai ser difícil conseguir 

avançar no aumento da competição, sem um confronto direto com as empresas detentoras das 

redes, por esse caminho. Isso pôde ser conferido com as ações judiciais que foram propostas 

contra a Anatel quando se encerrou o período de consulta pública do PGMU III pelo 

Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Pessoal (SindiTelebrasil). 

O que se tem então é uma briga de mercado, as concessionárias tentando manter a sua posição 

dominante na banda larga e o governo tentando incentivar a competição pela quebra da 

possibilidade de ajuste de preço pelas empresas. 

A disputa que se colocou por enquanto foi resolvida pois a Agência e o Executivo 

recuaram e acabaram deixando de incluir no novo PGMU tanto novas metas de expansão do 

backhaul quanto a tarifação do compartilhamento. As concessionárias tiveram que negociar e 

acabaram por aceitar algumas das exigências que o Executivo fez para colocar em prática o 

Programa. Pontos importantes como o compartilhamento da rede foram mencionados no 
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decreto promulgado em 30/6/2011. Um capítulo do documento é dedicado às “metas de 

implementação da infraestrutura de rede de suporte do STFC para conexão em banda larga”63. 

O novo decreto, de numero 7.512, manteve as metas que já existiam no PGMU anterior, 

assim como colocou a obrigação de acesso, ou compartilhamento, da estrutura de backhaul. 

Ficando a redação final desses artigos da seguinte forma: 

“Art. 21.  Nas sedes de município atendidas por força do Decreto no 6.424, de 4 de 
abril de 2008, a capacidade de Backhaul fixada até 31 de dezembro de 2010 deve 
ser mantida pela concessionária.  

Art. 22.  As concessionárias do STFC na modalidade Local têm por obrigação 
disponibilizar o acesso à infraestrutura de Backhaul, nos termos da 
regulamentação aplicável, atendendo, preferencialmente, a implementação de 
políticas públicas para as telecomunicações.” 

 Uma das questões que envolve o PGMU é que o decreto passa a integrar os contratos 

de concessão, como anexo, o que aumenta ainda mais a resistência das concessionárias a 

aceitarem metas que envolvam a banda larga. Assim, como ficou demonstrado pelo tempo 

gasto nas negociações, é muito difícil que o Executivo seja capaz de colocar os seus planos 

em prática sem adaptá-los à realidade do mercado das telecomunicações. 

O executivo tinha dois objetivos muito claros para o serviço de banda larga durante as 

negociações com as concessionárias: o preço de R$35,00 e a expansão da área de cobertura do 

serviço. Para atender esses objetivos foram usados dois instrumentos jurídicos diferentes. As 

concessionárias assinaram um termo de compromisso que envolveu o Ministério das 

Comunicações, a Anatel e as empresas. Nesse foram incluídos os objetivos do Executivo, mas 

também sem deixar de atender às reivindicações das concessionárias, que apresentaram 

restrições ao plano do governo federal. As negociações foram bastante extensas e difíceis, o 

ministro Paulo Bernardo representou o Executivo e teve que trabalhar muito para conseguir 

chegar ao acordo firmado. A maior restrição foi colocada pela OI, que atende à áreas mais 

pobres e menos populosas do país e não queria assumir um compromisso que pudesse trazer 

grandes prejuízos a suas operações. 

Uma das grandes demandas do Executivo era que o preço de R$35,00 fosse oferecido 

pelo serviço de banda larga sozinho, sem a exigência de compra do serviço de telefone. Os 

preços acessíveis oferecidos pelas operadoras do serviço só eram disponíveis nos pacotes que 

incluíam outros serviços, assim, os usuários não tinham a opção de acesso somente à internet 

com preços baixos. Com essa mudança o Governo Federal acredita que será possível que mais 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Decreto 7.512 publicado no D.O.U. de 30/6/2011. 
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pessoas tenham a possibilidade de ter acesso à banda larga em suas casas. Para que fosse 

possível alcançar os objetivos colocados Executivo e Anatel conseguiram com que as 

concessionárias concordassem em assinar um termo de compromisso, que incluísse o preço 

máximo para o serviço e metas de cobertura para a disponibilidade desse. 

No compromisso assinado as concessionárias fizeram concessões frente aos objetivos 

do Executivo. As empresas terão que oferecer o serviço de banda larga no varejo, para o 

consumidor final, respeitando o preço e a velocidade definidos64. Para facilitar a entrada de 

pequenos provedores no mercado e as administrações municipais também será ofertado o 

serviço no atacado, com limite de preço e previsões de velocidade65. Os termos de cada uma 

das concessionárias também definem cronogramas de oferta do serviço, que garantem a 

extensão da cobertura. Os termos também prevêem que a Anatel servirá como fiscalizador das 

obrigações previstas para as concessionárias e aplicará as multas previstas no caso de 

descumprimento. Alguns ajustes e concessões tiveram que ser feitas pelo Executivo, por 

exemplo, a OI poderá oferecer o serviço de banda larga por satélite quando não houver 

estrutura disponível para oferecer a banda larga pela estrutura do STFC.  

A assinatura de um termo de compromisso, separado do PGMU, foi a melhor solução 

encontrada para que os interesses das concessionárias e os do Executivo pudessem se 

aproximar. A assinatura de um termo separado, fez com que os objetivos do Executivo 

pudessem ser colocados de forma específica para que as grandes prestadoras do serviço 

passassem a oferecer os baixos preços. Ao mesmo tempo, porém, a assinatura de um termo 

separado fez com que esses compromissos não fossem incluídos no contrato de concessão, 

atendendo aos interesses das concessionárias, fazendo com que essas voluntariamente 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Cláusula exemplo, retirada do termo de compromisso assinado pela OI:  “A Oi, por meio de quaisquer das 
pessoas jurídicas indicadas ou de suas sucessoras, compromete-se a ofertar, em regime privado, plano de serviço 
de acesso à internet em banda larga destinado a pessoas físicas (“Oferta de Varejo”), por meio do Serviço de 
Comunicação Multimídia (“SCM”), em meio físico confinado ou com uso de tecnologia que ofereça condições 
técnicas de qualidade equivalentes, em todas as localidades sedes de municípios dotadas de infraestrutura 
terrestre de rede de transporte de telecomunicações, na Região I e II, exceto setores 3, 20, 22, 25, do Plano Geral 
de Outorgas – PGO (Decreto 6.654, de 20 de novembro de 2008), com velocidade de 1Mbps estatístico para 
download e 128Kbps estatístico para upload, ao preço mensal máximo de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), com 
tributos, conforme condições e cronograma estabelecidos neste instrumento e seus anexos.” 

65 Cláusula exemplo, retirada do termo de compromisso assinado pela Telefônica: “O Grupo compromete-se a 
ofertar, para prestadores de SCM autorizados pela Anatel e inscritos no SIMPLES (“Prestadores SIMPLES”), 
nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e para municípios, autorizados a prestar 
serviços de telecomunicações (“Municípios”) (conjuntamente denominados “Prestadores”), serviço de 
telecomunicações de transmissão para suporte à oferta de acesso à Internet em banda larga (“Oferta de 
Atacado”), em todas as localidades constantes no Anexo II em que houver capacidade disponível.” 
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colaborem com o Programa. Dessa maneira, o termo de compromisso é uma forma bastante 

eficiente para atender às necessidades de ambos os lados e evitar disputas judiciais que 

pareciam ser inevitáveis. As ações que podem ser incluídas no PGMU são restritas ao 

serviços prestados em regime público, daí a resistência das concessionárias em aceitar incluir 

metas relacionadas a outros serviços no documento. 

 As mudanças regulatórias trazidas pelo PNBL, portanto, tiveram que ser adaptadas às 

exigências da concessionárias. O plano do Executivo de usar o PGMU para alavancar a 

expansão do backhaul e assim aumentar a cobertura da estrutura da banda larga teve que ser 

adiada. A forte resistência oferecida pelas concessionárias em ampliar as metas relacionadas 

ao backhaul foi suficiente para forçar o Executivo a adotar uma nova estratégia. A assinatura 

do termo de compromisso para o oferecimento de banda larga popular acabou sendo a 

resposta para o impasse entre as partes. Assim, as empresas concessionárias do STFC passam 

a fazer parte do PNBL e vão ser responsáveis por oferecer banda larga pelo preço definido. 

Porém para que esse preço seja comercialmente viável em regiões de baixa demanda, o 

Executivo teve que flexibilizar alguns de seus critérios. Com isso, as mudança regulatória 

mais controversa do Programa acabou sendo deixada de lado e foi escolhido um caminho que 

conciliasse da melhor forma o plano do executivo e as possibilidades comerciais das 

concessionárias. 

8. A TELEBRÁS 

 A sociedade de economia mista Telecomunicações Brasileiras S/A(Telebrás), foi 

fundada pela lei 5.792 de 11 de julho de 1972 para servir como peça chave do Sistema 

Nacional de Telecomunicações. A primeira função da empresa foi estabelecer empresas-polo 

em cada um dos estados e promover a incorporação das companhias telefônicas já existentes, 

com a aquisição do respectivo controle acionário de cada uma delas66. A empresa foi 

constituída para funcionar como uma holding, que integraria as companhias telefônicas 

regionais e serviria como controladora de todo um sistema67. Assim, criou-se o chamado 

sistema Telebrás, que foi responsável pelos serviços de telecomunicações em todo o país 

durante mais de duas décadas. Dessa forma, a Telebrás ocupou um importante papel na 

modernização e expansão do serviço de telecomunicações por um longo período. A lei 5.792, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66 http://www.telebras.com.br/inst/?page_id=41 
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define a Telebrás e a sua atividade da seguinte maneira: 

“Art. 3o Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma sociedade de 
economia mista denominada Telecomunicações Brasileiras S/A. - TELEBRÁS, 
vinculada ao Ministério das Comunicações, com a finalidade de:  

I - planejar os serviços públicos de telecomunicações, de conformidade com as 
diretrizes do Ministério das Comunicações; 

II - gerir a participação acionária do Governo Federal nas empresas de serviços 
públicos telecomunicações do país; 

III - promover medidas de coordenação e de assistência administrativa e técnica às 
empresas de serviços públicos de telecomunicações e aquelas que exerçam 
atividades de pesquisas ou industriais, objetivando a redução de custos operativos, 
a eliminação de duplicações e, em geral a maior produtividade dos investimentos 
realizados; 

IV - promover a captação em fontes internas e externas, de recursos a serem 
aplicados pela Sociedade ou pelas empresas de serviços públicos de 
telecomunicações, na execução de planos e projetos aprovados pelo Ministério das 
Comunicações; 

V - promover, através de subsidiárias ou associadas, a implantação e exploração de 
serviços públicos de telecomunicações, no território nacional e no exterior. 

VI - promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal especializado, 
necessário às atividades das telecomunicações nacionais; 

VII - executar outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pelo Ministério das 
Comunicações.”  

 Dessa maneira, a própria Lei que criou a empresa a definiu como responsável pela 

coordenação técnica administrativa das empresas públicas de telecomunicações, assim como a 

define como responsável pela promoção e instalação dos serviços através de suas subsidiarias 

e associadas. 

 A reforma das telecomunicações mudou completamente o setor e desmontou o sistema 

Telebrás. Nos anos 90 a telefonia ainda representava um grande problema para o Brasil, como 

foi descrito anteriormente nesse mesmo trabalho. Uma das etapas da reforma promovida no 

setor consistiu na privatização das companhias telefônicas que pertenciam e eram controladas 

pela empresa. Ao término do processo de privatização comandado pelo Executivo da época a 

Telebrás passou a ser uma holding que não tinha subsidiárias. Assim, a reforma das 

telecomunicações foi responsável pelo esvaziamento da estatal e a redução do seu papel. 

Porém, apesar de ter promovido a privatização a reforma das telecomunicações não extinguiu 

a holding. 

 A partir do ano de 1998 a Telebrás teve como função, administrar o passivo que restou 

após a privatização de suas subsidiárias. Com o serviço de telefonia sendo prestado pela 

concessionárias privadas, o papel da Telebrás foi concentrar a herança indesejada na 
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privatização. Essa foi a maneira encontrada pelos idealizadores da reforma para que a União 

não tivesse que absorver os prejuízos provenientes das subsidiárias da estatal durante o 

processo de privatização. Assim, uma boa parte do passivo dessas empresas, que diminuía o 

seu valor no mercado, foi passado diretamente para a Telebrás. A empresa por sua vez não foi 

extinta por esse motivo, para administrar o passivo deixado pelas companhias estatais, já que 

não era uma empresa operacional e sim uma holding. Portanto a empresa perdeu 

completamente a sua função, e só foi mantida em funcionamento na teoria, já que quase não 

exercia atividade prática. 

 A LGT assegurou, ao regular a reestruturação do setor, que a Telebrás não fosse re-

criada. A Lei 9.472 não deixa dúvida sobre a maneira como deveria ser conduzida a reforma 

das telecomunicações. A lei em seu artigo 186 define que deve ser feita a reestruturação e 

desestatização do setor68. Já em seu artigo 187 a lei enumerou, começando pela própria 

Telebrás quais seriam as empresas envolvidas no processo de reforma69. Porém, o mais 

importante é o artigo 189, que apresenta as maneiras como o executivo pode escolher fazer a 

reestruturação. Esse tem a seguinte redação: 

“Art. 189. Para a reestruturação das empresas enumeradas no art. 187, fica o Poder 
Executivo autorizado a adotar as seguintes medidas: 

I - cisão, fusão e incorporação; 

II - dissolução de sociedade ou desativação parcial de seus empreendimentos; 

III - redução de capital social.” 

 O dispositivo citado descreve quais são as possibilidades de ferramentas jurídicas que 

podem ser usadas pelo executivo para organizar o novo sistema, regido pela LGT. Com isso, a 

uma restrição legal a criação de novas subsidiárias da Telebrás, mesmo que ela não tenha sido 

extinta. Dessa maneira, o objetivo da reforma foi esvaziar a Telebrás e depois “engessá-la”, 

para que não houvesse a possibilidade de recriar o sistema que estava sendo extinto. O artigo 

é muito claro ao enumerar quais são as possibilidades, ou seja qual é o espaço de manobra do 

executivo, com essas empresas. Com esse desenho legal, não era necessário extinguir a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 “Art. 186. A reestruturação e a desestatização das empresas federais de telecomunicações têm como objetivo 
conduzir ao cumprimento dos deveres constantes do art. 2º desta Lei.” 

69 “Art. 187. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reestruturação e a desestatização das seguintes 
empresas controladas, direta ou indiretamente, pela União, e supervisionadas pelo Ministério das Comunicações: 

        I - Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS;” (…) 
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empresa, já que ela não poderia ser reerguida depois da privatização. 

 A reforma das telecomunicações portanto, pretendia e conseguiu desmontar o sistema 

Telebrás e a própria empresa. Após a privatização das subsidiarias a Telebrás praticamente 

parou de operar e acabou cedendo boa parte de seu pessoal para a própria Anatel, já que a 

agência precisava preencher seus quadros com funcionários que tivessem expertise técnica. 

Com isso a estatal ficou até mesmo sem capacidade operacional por não ter pessoal para 

operar qualquer atividade que essa pudesse ter. Assim, fica demonstrado que a reforma das 

telecomunicações desmontou completamente a Telebrás, seja essa uma medida correta ou 

equivocada. Houve, como vimos, o objetivo de tirar o estado do papel de empresário das 

telecomunicações, e a forma encontrada para fazê-lo foi desconstruir a operação que mantinha 

o serviço, esvaziando a Telebrás. 

 O PNBL tem como uma de suas principais ações a instalação e operação de uma Rede 

Nacional, a ser operada pela Telebrás., como já foi descrito nesse trabalho. Assim, o mesmo 

decreto no 7.175 que cria o PNBL também determinou a reativação da Telebrás. Segundo o 

artigo 4o do referido decreto a Telebrás será responsável por diferentes tarefas do PNBL, que 

serão atribuídas à empresa com base no inciso VII do artigo 3o da lei 5.792/72, transcrito 

anteriormente. O dispositivo tem a seguinte redação: 

“Art. 4o  Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1o, nos termos do inciso 
VII do art. 3o da Lei no 5.792, de 11 de julho de 1972, caberá à Telecomunicações 
Brasileiras S.A. - TELEBRÁS: 

I - implementar a rede privativa de comunicação da administração pública federal; 

II - prestar apoio e suporte a políticas públicas de conexão à Internet em banda 
larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de 
atendimento, telecentros comunitários e outros pontos de interesse público; 

III - prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações 
prestados por empresas privadas, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades 
sem fins lucrativos; e 

IV - prestar serviço de conexão à Internet em banda larga para usuários finais, apenas e 
tão somente em localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços.”  

 A Telebrás terá, portanto, um papel bastante importante no PNBL, como vimos na 

descrição das ações do Programa. Porém, a empresa ganhou uma grande vantagem, os incisos 

I e II transcrito acima garante à estatal a exclusividade na prestação do serviço de banda larga 

da administração federal. Assim a Telebrás já retoma a suas atividades, não só cumprindo 

uma função diferente da que sempre teve mas também tendo a garantia de ser a prestadora do 

serviço de banda larga para um dos maiores clientes do país, a administração federal. Além 
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disso, o decreto prevê que a Telebrás seja a provedora de infraestrutura para outras 

prestadoras do serviço, desde empresas privadas até as diferentes esferas da administração 

pública. Por fim o documento dispõe, em seu inciso IV que a empresa poderá prestar o 

serviço de banda larga para o usuário final, ou seja a Telebrás fará concorrência às empresas 

que estão no mercado atualmente. 

 Desde a edição do programa o papel da Telebrás no PNBL já mudou algumas vezes. Na 

concepção do Programa e na fase inicial, logo após a edição do decreto no 7.175, a Telebrás 

seria uma peça de grande importância para a execução do projeto. Muitas das principais ações 

que fazem parte do estão baseadas na Rede Nacional, que seria operada pela estatal. O que 

pode ser visto, um ano após o início do Programa, é uma realidade bastante distinta do projeto 

que havia sido feito. Motivada por um novo cenário de corte de gastos do governo federal a 

Telebrás não foi capaz de chegar à meta prevista para a implantação da Rede e por isso teve 

que rever os objetivos colocados no Programa. A contenção de gastos da administração 

federal acabou por mudar o foco do Programa que passou da atividade da estatal para a 

parceria com as concessionárias do STFC. A meta inicial prevista era de que a Rede Nacional 

chegasse à cerca de 1.163 municípios em 2011, todavia, foi diminuída para 80070. O 

orçamento liberado para a estatal no ano 2010 foi de pouco mais da metade do que era 

previsto, desacelerando os planos feitos originalmente. 

 O corte de gastos acabou gerando algumas indisposições entre os idealizadores do 

Programa, e acabou resultando na demissão de Rogério Santana, que ocupou a presidência da 

estatal durante o primeiro ano do Programa. A demissão de Santana, um dos primeiros lideres 

do projeto de criação de um programa de banda larga de maior abrangência acabou 

fortalecendo o atual Ministro das Comunicações Paulo Bernardo, que é favorável a uma maior 

aproximação com as empresas privadas. Assim, atualmente o papel que a estatal de fato 

exercerá no Programa ainda está bastante em aberto. A Telebrás já assinou alguns contratos, 

tanto para a utilização das redes pertencentes à Eletrobrás e Petrobras, quanto para o 

provimento de infraestrutura para alguns prestadores de banda larga de menor porte. Por 

enquanto a empresa tem se mantido distante da prestação do serviço de banda larga ao 

consumidor final, só não se sabe se esse cenário mudará se o governo federal decidir voltar a 

injetar fundos na empresa. Assim, não se sabe ainda ao certo o quão relevante será a atividade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 MENDES, Karla. Telebrás reduz meta de banda larga para 800 municípios. O Estado de São Paulo, São 
Paulo, 27/04/2011. Economia. p. E6. 
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da Telebrás dentro do PNBL. 

 Para os idealizadores do Programa, as atividades colocadas sob responsabilidade da 

empresa se encaixariam na definição de “atividades afins” que podem ser atribuídas à 

empresa pelo Ministério das Comunicações. Ou seja, com base no inciso  que permite ao 

Ministro das Comunicações ampliar a atividade da empresa o PNBL criou atribuições 

completamente novas para a Telebrás. Daí então vem mais uma das discussões levantadas 

pelo PNBL, qual seria o limite para a autoridade do Ministério de definir as “atividades afins” 

a que se refere o inciso?  Seria esse poder do Executivo suficiente para alterar tão 

significativamente a atividade da empresa prevista pela lei? Afinal a mesma lei que da ao 

Ministério das Comunicações a autoridade para aumentar as possibilidades de atividade 

também define que a empresa deve usar suas subsidiárias para operar nas telecomunicações. 

 A mudança de atividade da Telebrás também pode causar um conflito com  própria 

LGT. Como foi descrito o artigo 189 da LGT autorizou as medidas que o Executivo poderia 

tomar quanto às empresas citadas, entre elas a Telebrás. Com isso, poderia se defender que as 

definições do executivo que concernem essas estatais estão completamente limitadas pelas 

ações previstas pelos incisos. Seguindo essa linha seria impossível alterar as atividades 

previstas originalmente para a Telebrás. Haveria, então, um claro conflito entre o decreto e a 

LGT, já que o primeiro extrapolaria os limites definidos pelo segundo diploma. O que se tem 

portanto é mais um ponto do Programa que pode levantar questionamentos.  

 As opiniões sobre a atividade da Telebrás no âmbito do PNBL são divergentes. De um 

lado alguns se mostram contrários a reativação da estatal, principalmente executando uma 

nova atividade. Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, Floriano de Azevedo 

Marques defendeu a ilegalidade da reativação da companhia com os seguintes argumentos: 

“A recriação da Telebrás é uma ilegalidade com patrocínio oficial. A estatal só não 
foi extinta pela LGT porque, como uma empresa não operacional (uma holding), 
ela deveria administrar o passivo gerado por anos de descalabro das teles estatais, 
evitando que a União arcasse com todo o prejuízo. Ela não tem autorização legal 
para prestar serviços de telecomunicações. Mas o PNBL prevê para a Telebrás um 
regime de duplo privilégio. Reserva-lhe a exclusividade da prestação de serviços 
de telecomunicações aos órgãos públicos, impedindo que as empresas privadas 
disputem esse mercado. A estatal tem assegurado o acesso privilegiado a redes de 
outras estatais (Petrobrás, Eletrobrás) sem permitir condições isonômicas de 
acesso às outras prestadoras.”71 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 Marques, Floriano Azevedo.  Banda larga - entre o puxadinho e a lei. O Estado de São Paulo 
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 Por outro lado muitos criticaram as mudanças feitas no Programa e a diminuição no 

papel da Telebrás. Integrantes de alguns movimentos sociais que brigam pela universalização 

da banda larga consideram que o governo federal está falhando ao integrar as concessionárias 

ao PNBL e não dar à Telebrás o devido papel dentro do Programa72. Com isso fica claro, o 

grande espaço para discussão que existe na execução do Programa e no papel da Telebrás 

dentro desse. 

 Não é possível ainda determinar totalmente qual será o papel da Telebrás no PNBL. 

Como pode ser visto na discussão apresentada durante o trabalho, o decreto que reativou a 

estatal abriu muitas possibilidades para  a nova atuação da empresa, porém a realidade se 

mostrou mais difícil do que os idealizadores do Programa projetaram. Atualmente a Telebrás 

ocupa um papel secundário dentro do PNBL, todavia essa situação não é permanente e está 

sujeita a reorganizações a qualquer momento. Os limites legais para a atuação da empresa são 

bastante relevantes para a discussão da organização institucional do setor, ainda que essa 

ocupe um papel secundário dentro do programa. Assim, não se pode ignorar as novas 

atribuições previstas para a empresa nem os limites para o poder do ministro de definir novas 

atividades para essa. Portanto o cenário e a convivência entre Anatel e Telebrás ainda são uma 

grande interrogação dentro das telecomunicações.  

9. CONCLUSÃO 

Esse trabalhou buscou apresentar e analisar o PNBL bem como os efeitos e mudanças que 

serão gerados por esse. Fez-se uma descrição da situação da banda larga no país atualmente, 

para que seja possível identificar qual é o problema que o Programa pretende atacar. Na 

sequência, foi feita uma descrição e crítica das principais ações previstas no Programa, para 

que seja possível entender exatamente como está projetado o PNBL e qual será o seu impacto. 

Uma descrição do sistema trazido pela LGT, colocando as funções da Anatel e do Executivo, 

assim como características fundamentais do direito de telecomunicações estabelecido no 

Brasil após a reforma do setor, foi feita em seguida. Com as seções do trabalho que 

pretendiam apresentar os fatores e agentes nas telecomunicações feitas, foi possível passar a 

analisar quais seriam os efeitos e como se organizará o campo institucional com essas 

mudanças. As descrições feitas também possibilitaram que fosse feita uma análise das 

mudanças regulatórias e das escolhas feitas para implementá-las. Por fim, fez-se uma análise 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 LEFÈVRE, Flávia. A privatização do Serviço de Comunicação de Dados e o PT. disponível em 
http://www.wirelessbrasil.org/bloco/2011/maio/mai_03b.html (acessado em 5/6/2011) 
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da nova condição de operação da Telebrás e da conformidade dessa com a legislação do setor. 

Com isso foi possível ter uma visão geral de como o Programa impactara as telecomunicações 

do país. 

 O PNBL ainda é, em muitos aspectos, um programa em formação, que toma forma na 

medida que os mais variados fatos se concretizam ou mudam. Dessa maneira, é praticamente 

impossível analisar e prever todas as suas ações e os efeitos de cada uma delas. Porém, alguns 

aspectos do Programa são muito claros e podem ser identificados na maioria das ações do 

Programa. Assim, é possível apontar características do Programa e seus possíveis efeitos na 

organização dos sistema que está em vigor no Brasil desde a promulgação da LGT, em 1997. 

Esse trabalho buscou identificar essas características e principalmente mostrar as mudanças 

que viriam como consequência. 

 A maior mudança que pode ser identificada no PNBL é a mudança de postura do 

Executivo com o setor das Telecomunicações. O Programa, assim como a estratégia jurídica 

escolhida para colocá-lo em prática, são sinais claros de que o Poder Executivo pretende 

ocupar um papel diferente do que vinha ocupando desde a reforma das telecomunicações. 

Seja por Comitês de assistência ao Presidente, ou através do próprio Ministério das 

Comunicações, o PNBL é uma medida prática e de grande impacto, que traz um papel 

bastante diferente para o Executivo. Através do Programa nos temos um Executivo que 

pretende diretamente influenciar a organização do mercado de Telecomunicações e toma um 

papel ativo na edição de medidas regulatórias, tanto através de lobby junto a Anatel quanto 

liderando negociações com as concessionárias do STFC. Portanto, o PNBL traz às 

telecomunicações uma nova organização, envolvendo um agente de grande relevância no 

processo decisório do setor. 

 Como será a convivência entre o Executivo e Anatel ainda é uma incógnita. Mesmo que 

até agora não tenha havido nenhum choque entre as instituições a Agência é um órgão 

regulador independente, e como vimos se apóia nessa característica para que consiga operar. 

Assim, não é possível se identificar se a Anatel está executando as medidas previstas no 

PNBL por concordar com essas ou por estar se submetendo ao poder central. As duas 

premissas podem trazer levantar questionamentos interessantes. Afinal, se a Agência tomaria 

as medidas por si mesma, pra que serve o Programa? ou se a Anatel vai ser uma cumpridora 

de ordens do Executivo, para que serve a Agência? Assim, ainda existem grandes dúvidas de 

como será a convivência da Anatel com o novo Executivo que participa ativamente da 
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regulação das telecomunicações. 

 A análise das mudanças regulatórias feitas pelo PNBL traz questionamentos sobre a 

estratégia escolhida e a efetividade das medidas do Programa. O Executivo escolheu tentar 

colocar as mudanças pretendidas para o backhaul e a estrutura de banda larga dentro do 

PGMU, como vimos, isso não se concretizou. Assim foi feito um termo de compromisso entre 

Executivo, Agência e concessionárias, especificando medidas a serem tomadas e serviços a 

serem oferecidos pelas empresas. O termo assinado trouxe as  concessionárias, 

voluntariamente, para dentro do Programa e acabou por atender aos objetivos de todos os 

envolvidos, ainda que não completamente. O objetivo do Executivo acabou sendo atendido, 

porém a estratégia imaginada para tal não pôde ser executada. O que levanta algumas 

questões sobre as alternativas que se apresentavam no começo do Programa e o caminho de 

fato trilhado. A tentativa de incluir no PGMU metas que não envolvem serviços prestados em 

regime público foi falha e daí surgem questões como se a mudança do regime de prestação do 

serviço de banda larga não seria uma medida mais eficaz para atingir os objetivos traçados? 

Essa, obviamente, não é um resposta simples, e foge do objeto desse trabalho, porém, é 

interessante pensar nas escolhas feitas e nos efeitos que essas têm dentro do processo de 

execução do Programa. Se os termos de compromisso assinados serão uma medida suficiente 

para colocar em prática, o PNBL ainda é uma pergunta sem resposta. Somente se saberá isso 

de fato, quando as medidas previstas forem cumpridas ou descumpridas. 

 O papel da Telebrás em todo o Programa já sofreu mudanças e ainda está indefinido. 

Após a fase inicial, quando parecia que a estatal cumpriria um papel de protagonista no 

PNBL, o cenário mudou e a empresa passou a um ser secundaria na execução. Atualmente a 

Telebrás assina contratos e fecha acordos para o serviço de banda larga, porém, ainda não se 

sabe a extensão da área de atuação da empresa. Com o corte de gastos feito pelo governo 

federal as possibilidades para a estatal parecem diminuir cada vez mais e o seu papal se torna 

menos relevante. Com isso, ainda é difícil determinar qual será o impacto real da reativação 

da estatal. As discussões que pode-se ter sobre essa, porém, não dependem da sua relevância, 

mas sim da mera reativação como prestadora de serviço. Assim, se tem uma forte 

discordância sobre quais são os limites da atuação da Telebrás e como essa pode ser uma 

ferramenta para a universalização da banda larga dentro do PNBL. 

 O PNBL se mostra como um programa bastante abrangente e complexo, que pode se 

tornar um marco histórico nas telecomunicações do país. Como vimos o Brasil ainda está 
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bastante atrasado no campo da banda larga e precisa de medidas que possibilitem a expansão 

desse serviço para que possa se modernizar. O Programa, com certeza não é uma resposta 

para todos os aspectos desse problema, porém é um passo importante na direção de uma 

mudança. As opções e escolhas feitas pelos idealizadores do PNBL são, em muitas situações, 

questionáveis e bastante controversas. Não obstante, o Programa pode vir a causar um grande 

impacto na organização do sistema instituído pela reforma feita nos anos 90. Apesar de 

levantar mais questões do que responder esse trabalho buscou identificar como poderá ser 

esse impacto e como se organizará o campo das telecomunicações, identificando se essa nova 

organização é compatível com o sistema em vigor. 
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1. Introdução 

O foco central da pesquisa é a teoria utilitarista de Peter Singer, que foi escolhida por ser a 

teoria moral que melhor dialoga com a problemática em estudo, nos seus diversos pontos de 

questionamento. Cabe listar as palavras-chave da teoria que fizeram com que ela fosse a 

teoria da moral central do projeto: “utilidade”, “igualdade”, “interesses”, “preferências”, 

“valor”, “especismo”, “preconceito”, “consciência”, “autoconsciência”, “contrato social”, 

“direitos”, “respeito”, “The Golden Rule”,  “ consequencialismo”, “bem-estar”, 

“universalismo”, “informação”, “maximização”, “eficiência”,  “distribuição/redistribuição” e 

“hedonismo”. A teoria utilitarista está sendo profundamente estudada para que sirva de 

ferramenta na busca das respostas às perguntas propostas pelo projeto de pesquisa. Desta 

forma, o diálogo com a teoria de Bernard Williams (crítica a de Singer) serve de instrumento 

para a delimitação da teoria utilitarista, assim como a abordagem aos outros autores que 

concernem o debate. Esta escolha se deu pela divergência da doutrina em determinar o 

Utilitarismo em si. Havendo diversos autores utilitaristas e diversos críticos ao Utilitarismo em 

si, optou-se pela visão utilitarista de Singer, como ponto de partida, e a crítica ao Utilitarismo 

feita por Williams, como matriz da crítica à teoria que possibilita o desenho mais nítido da 

teoria. A conclusão se dará pelo estabelecimento de determinadas regras morais ditadas pelo 

Utilitarismo de Peter Singer. 

 Os direitos dos animais têm sido matéria em pauta dos debates atuais. Fala-se em direitos dos 

animais em diversas áreas: pecuária, doméstica, experimentos científicos, direito ambiental, 

ética, filosofia, direito privado, direito civil, entre outras. Por um motivo peculiar1, a situação 

dos animais e nosso tratamento moral com relação a eles despertou interesse de uma parte 

significativa da sociedade. Este interesse, por sua vez, gera o debate e a polêmica, trazendo 

para si a atenção do resto da sociedade. É o que se constatou com a Declaração dos Direitos 

dos Animais, proposta por ativistas à UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura2), em 1978, em Paris. A propositura tratava-se de uma tentativa de 

criar parâmetros jurídicos sobre os direitos dos animais, de modo que fossem aplicáveis a 

todos os países membros da ONU (Organização das Nações Unidas3). O mesmo se verifica com 

organizações independentes, da iniciativa privada, que se predispõem a realizar uma atividade 

sem fins lucrativos com a simples finalidade de proteger os direitos dos animais, como uma 

espécie de guardiões. Aqui podemos mencionar a PETA (People for the Ethical Treatments of 

Animals4), organização que logrou reconhecimento mundial nas suas atividades. A entidade 

sem fins lucrativos realiza denúncias de maus tratos, organiza eventos, incentiva debates e 

propaga uma verdadeira cultura de tratamento ético aos animais. A atividade da entidade é 

notória. A grande colaboração de pessoas públicas, a sua presença em diversos países do 

mundo, a sua produção e participação em documentários e obras relacionadas em geral 

demonstram a sua notoriedade. Além da PETA, também temos a WSPA (World Society for the 

                                                           
1
 Que se analisa e justifica de formas diferentes nas obras de Ronald Dworkin, Peter Singer e Bernard 

Williams (assim como os demais críticos de Singer). 
2
 UNESCO. Sítio da internet: http://www.unesco.org/new/en/unesco/ 

3
 UNITED NATIONS. Sítio da internet: http://www.un.org/ 

4
 PETA. Sítio da internet: http://www.peta.org/ 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/
http://www.un.org/
http://www.peta.org/


Protection of Animals5), que, pelo próprio nome, já se pode ver a sua presença mundial. 

Organizações como essas, ao lado de ativistas independentes, são responsáveis por grandes 

atos de protestos que tem se realizado cada vez mais freqüentemente. 

A sociedade se mobiliza por algo que acredita ser o correto. A sociedade de manifesta pela 

defesa de um valor que acredita estar sendo violado. Aí temos a importância do debate em 

questão, assim como a sua atualidade. É evidente que, pelo simples fato de estarmos tratando 

de um “debate”, e, sobretudo, por ter este “debate” um caráter moral, há aqueles que 

apresentam argumentos contrários. A análise dos argumentos contrários é fundamental – um 

debate não é feito somente de argumentos de uma das partes. O debate garante, até onde 

pode, uma análise mais neutra da questão dos direitos dos animais e do tratamento moral a 

eles. 

Estamos testemunhando uma verdadeira revolução no direito tal qual conhecemos. O braço 

do direito ambiental nada mais é que uma prova e resultado desta revolução: uma vertente 

jurídica que surgiu no fim do século passado, que pretendia de forma eficiente internalizar as 

externalidades vividas pela sociedade. E com a insurgência do direito ambiental, muitas 

perguntas o acompanharam: afinal, quem e o que é considerado “parte” num litígio, num 

processo, numa relação jurídica? Quem e o que pode ser detentor de direitos, e por quê? 

Como deve ser a postura da sociedade? Como internalizar as externalidades? Devemos 

internalizá-las de maneira eficiente? Devemos nos preocupar com gerações futuras? Qual o 

custo marginal desta preocupação? Qual o custo geral dessa revolução – ele ainda é menor 

que o benefício? As respostas a essas perguntas são promissoras a uma revolução no direito. 

Além disso, essas indagações são fundamentais a esse projeto de pesquisa, uma vez que 

andam lado a lado com a questão do moral standing dos animais, ao qual se propõe debater.  

A escolha do Utilitarismo e de sua crítica, ensejando o debate teórico, também se justifica na 

medida em que diversos dos argumentos utilizados como críticas filosóficas também se 

estenderão a outros debates, para além do debate específico dos direitos dos animais. É dizer, 

conforme as críticas se desenvolvem no debate teórico, estas também apontam para os limites 

e para a justificação de uma teoria de justiça, não se limitando ao debate teórico específico. A 

teoria de justiça, encontrada em cada autor e desenhada através das críticas a ela 

direcionadas, será a base de toda política pública. Destarte, pode-se desenhar uma linha lógica 

entre os estudos: em primeiro lugar, partimos do debate teórico específico, para, por meio de 

suas críticas e argumentos, lograr o patamar da justificação da teoria de justiça, em que se 

encontra, finalmente, a relação com as políticas públicas. Em outras palavras, a teoria da 

justiça é assunto do debate teórico em questão – sendo também abordada pelos autores em 

estudo – bem como é assunto das políticas públicas e sua formulação, estando na base, 

inclusive, do conceito direito. O que vemos é uma larga base, uma fundamentação de 

princípios larga, extensa, poderosa – capaz de abarcar todos os debates que se mostrem 

relevantes à sociedade, ao direito e ao desenvolvimento. É a base da pirâmide, que justifica, 

conecta e sustenta os demais membros. Assim, mais adiante, chega-se a constatação de que o 

debate é importante, nas outras instâncias, para a justificação de uma teoria de justiça em 

geral.  

                                                           
5
 WSPA INTERNATIONAL. Sitio da internet: http://www.wspa-international.org/ 

http://www.wspa-international.org/


A partir das conclusões deste debate teórico a cerca do tratamento moral frente aos seres 

não-humanos (sejam pessoas ou não), retomamos no próprio Utilitarismo de Singer a 

importância de um comportamento ético na sociedade atual (o que é um comportamento 

moral e porque ele é importante e em que medida). A partir desse momento, é possível 

compreender como a fundamentação moral e de justiça pode influenciar a formulação de 

políticas públicas6. A obra de Singer é vasta e reconhecida neste sentido, sendo a mais indicada 

para ser analisada em conjunto com outros autores (Williams, Dworkin, Kymlicka, entre outros 

da bibliografia) com o foco na fundamentação da teoria da justiça em geral e nos direitos dos 

animais em particular. 

Assim, fica evidente que, no primeiro momento, a pergunta “a capacidade de sofrimento 

confere direito à igual consideração aos animais?” é essencial, na medida em que é central e 

específica à atividade de quem deseja desenhar o a teoria utilitarista e debater a questão dos 

direitos dos animais. Não obstante, as perguntas que seguem desta primeira são fundamentais 

para o desenvolvimento do trabalho e a conclusão deste. Com elas, chegaremos às críticas à 

teoria utilitarista, até a fundamentação da teoria de justiça, que por sua vez permeia o próprio 

conceito do Direito e sua relação com o desenvolvimento, e, finalmente, concluindo a 

realização e finalização da pesquisa com dados oficiais. Destarte, é fundamental também, 

juntamente com o estudo da teoria utilitarista, estudar o comportamento moral, sua definição 

e importância, na medida em que será a conexão em si entre teoria e prática. 

2. Apresentação da teoria Utilitarista 

a. História do Utilitarismo 

O Utilitarismo é um tipo de abordagem à ética normativa. De uma forma geral, pode-se dizer 

que o Utilitarismo é uma visão de que toda ação moralmente correta é a ação que produz mais 

bem. Assim, podemos considerar o Utilitarismo como uma forma de Consequencialismo: a 

ação correta é entendida inteiramente em termos das conseqüências que gera.  

O que distingue a teoria utilitarista do egoísmo tem a ver com o “escopo” de conseqüências  

relevantes. Na visão utilitarista, alguém pode maximizar o bem geral – isto é, considerar o bem 

de outros além do bem próprio.  

Utilitaristas clássicos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill identificavam o bem com o 

prazer – eram hedonistas quanto ao valor – e também sustentavam que nós devemos 

maximizar o bem: trazer a maior quantidade de bem ao maior número. 

O Utilitarismo também é determinado pela “impessoalidade” e a neutralidade dos agentes. 

Neste sentido, a felicidade de todos deverá ser considerada da mesma maneira. Quando 

alguém maximiza o bem, é o bem imparcialmente considerado. O meu bem conta de maneira 

igual que o bem de qualquer outra pessoa. Além disso, a razão que eu tenho para promover o 

bem geral é a mesma razão que qualquer outra pessoa tem para promover o bem – não é uma 

peculiaridade que me cabe. 

                                                           
6
 O que se verificou , na questão específica do direito dos animais, na Áustria 

SINGER 2006, Pp. 157 - 167 



b. Precursores da Abordagem Clássica 

Antes dos utilitaristas clássicos tivemos como precursores do movimento os moralistas 

ingleses, Cumberland, Shaftesbury, Hutcheson, Gay e Hume. Pode-se dizer que o primeiro 

passo utilitarista foi dado por Jeremy Bentham (1748 – 1832), mas que o “cerne” da teoria 

surgiu mais adiante de Bentham. O “cerne” a que se refere corresponde ao comportamento 

moralmente apropriado, que não faça mal a outros – e, sim, aumente felicidade e utilidade. 

Alguns dos primeiros filósofos utilitaristas eram “teológicos”, como Richard Cumberland (1631 

– 1718) e John Gay (1699 – 1745). Eles acreditavam que promover a felicidade humana era 

uma incumbência nossa dada e aprovada por Deus. John Gay pensava que nossas obrigações 

advinham da autoridade de Deus, porque somente Deus poderia fazer um homem feliz ou 

miserável, e, portanto, como nós somos sempre obrigados a essa conformidade chamada 

“virtude”, é evidente que sua regra imediata e seu critério são a vontade de Deus. Assim, Gay 

pensava que, como Deus desejava a felicidade da humanidade, e como Deus nos deu o critério 

da virtude, a salvação individual de uma pessoa, sua felicidade eterna, depende da vontade de 

Deus, assim como a própria virtude dependia. 

As ideias de Gay influenciaram outros autores como Hume. Assim como Gay levantou 

questões sobre a natureza da virtude, Hume também demonstrou alguma preocupação nesta 

área. Gay estava curioso em explicar nossa prática de aprovação e “desaprovação” de ações e 

caráter – quando vemos uma ação que é viciosa, nós a desaprovamos. Assim, associamos 

certas coisas e seus efeitos, para que possamos construir associações positivas e negativas que 

determinem nossos julgamentos morais. Evidentemente, neste ponto, se nós vemos a 

felicidade, inclusive a dos outros, como algo bom, isso é obra do desenho de Deus. Esse é um 

traço importante da abordagem teológica do Utilitarismo, que será rejeitada por Hume devido 

a sua visão naturalista da natureza humana. 

David Hume (1711 – 1776) ofereceu uma conexão entre discriminação moral e percepção de 

qualidades secundárias – como, por exemplo, a cor. Numa linguagem moderna, dá-se o nome 

de “response-dependent properties” e carecem de objetividade no sentido de que elas não 

existem independentemente de nossas respostas. Se um ato é vicioso, esse caráter vicioso é 

uma questão da resposta humana ao ato (ou os seus efeitos percebidos) e, portanto têm uma 

espécie de contingência que parece inquietante, sobretudo àqueles que optam pela visão 

teleológica. 

Destarte, a visão de que é parte da nossa natureza realizar discriminações é encontrada em 

Hume. Mais adiante, se constata a visão de Shaftesbury, pela qual uma pessoa virtuosa 

contribui para o bem de um todo – ideia que também terá espaço nas escritas de Hume. É a 

virtude que contribui para o bem de todo um sistema. 

Shaftesbury, por sua vez, sustentou que ao julgar alguém como virtuoso ou bom num sentido 

moral, nós temos que perceber o impacto que a pessoa tem nos sistemas em que ela faz parte. 

Aqui encontramos uma dificuldade em segregar o egoísmo do Utilitarismo. O problema se 

encontra: alguém deve ajudar os outros porque essa ação suporta o sistema em que a 

felicidade desta pessoa está mais garantida (o que se assemelha mais ao egoísmo); e alguém 

deve ajudar os outros porque isso é a coisa certa a fazer, o que felizmente promoverá seus 



próprios interesses (o que se assemelha mais ao Utilitarismo). Neste último, a promoção do 

interesse próprio é bem vinda como efeito, porém não justifica, por si só, as ações de alguém. 

De acordo com este pensamento, uma criatura digna ou virtuosa seria aquela com noção de 

interesse público, que pudesse conter especulação e ciência do que é moralmente bom ou 

ruim, admirável ou culpável, certo ou errado. 

Assim, os animais não estão contemplados nesta visão, uma vez que sentem falta de 

capacidades reflexivas. Animais também sentem falta de capacidade de discriminação moral, 

e, portanto iriam sentir falta de senso moral.  

A pessoa virtuosa é aquela cujas afeições, motivos e disposições são do tipo certo, e não 

aquela cujo comportamento é simplesmente do tipo certo e que é capaz de refletir em 

bondade. De forma semelhante, a pessoa viciosa é aquela que exemplifica os tipos ruins de 

estados mentais, afeições, etc. A pessoa que prejudica as outras sem qualquer culpa dela 

mesma não seria viciosa nesta visão, uma vez que não tem nenhum desejo de prejudicar. 

Shaftesbury abordou a avaliação moral por meio de virtudes e vícios. Suas inclinações 

utilitaristas eram distintas da sua abordagem do senso moral. Porém, sua abordagem exalta 

um movimento que se distancia da visão egoísta da natureza humana – uma tendência 

levantada por Hutcheson e Hume, e posteriormente adotada por Mill em sua crítica a versão 

utilitarista de Bentham. 

Hutcheson, por sua vez, parecia estar mais comprometido com a maximização – porém, 

insistia que a dignidade ou importância moral de pessoas poderia compensar números. Ele 

adicionou um constrangimento deontológico, de que nós temos o dever a outros em virtude 

de suas personalidades para conferi-los dignidade fundamental independente do número de 

outros cuja felicidade pode ser afetada pela ação em questão. 

Hume foi fortemente influenciado por Hutcheson. Em termos de colocação na história do 

Utilitarismo, podemos distinguir dois efeitos que seu sistema produziu: suas considerações 

sobre utilidade social das virtudes artificiais influenciaram o pensamento de Bentham sobre 

utilidade; e suas considerações sobre o papel que o sentimento representa em julgamento 

moral e comprometimento às normas morais influenciaram os pensamentos de Mill sobre as 

sanções internas da moralidade. Mill iria divergir de Bentham, então, desenvolvendo a 

abordagem “altruísta” do Utilitarismo, representando a filial egoísta – sua teoria da natureza 

humana refletiu o egoísmo psicológico de Hobbes. 

c. A abordagem clássica 

Os utilitaristas clássicos (Bentham e Mill) se preocupavam com reforma legal e social. Se 

alguma coisa poderia ser identificada como motivação fundamental por trás do 

desenvolvimento do Utilitarismo clássico, seria o desejo de ver leis e práticas sociais corruptas 

e inúteis serem mudadas. Para alcançar este objetivo, seria necessária aplicação de uma teoria 

ética normativa como ferramenta crítica. Neste sentido, se uma lei ou ação não promove bem 

algum, então ela não é boa. 

d. Utilitaristas e seus argumentos 



i. Peter Singer 

Peter Singer, em Ética Prática, apresenta argumentos a favor da teoria utilitarista, que 

levantarão uma série de questionamentos de outros autores não utilitaristas. Singer apresenta 

uma definição do termo “pessoa”, de forma a quebrar com os parâmetros sociais vigentes até 

então, uma vez que não irá compreender como pessoa a simples forma de ser humano, mas 

sim a forma de vida animal (humana ou não humana) que seja racional e autoconsciente 

(enquanto entidade distinta que tem um passado e um futuro – uma noção de tempo). Com 

esse tipo de argumentos, o autor também apresenta uma série de argumentos em favor dos 

animais, fazendo um levantamento de valores morais como, por exemplo, a igualdade. Como 

veremos, muitos dos argumentos em favor do tratamento moral com os animais são 

argumentos que se encaixam perfeitamente na teoria defendida pelo autor – isto é, em 

primeiro lugar o autor situa a teoria utilitarista (que, por sua vez, aponta para fundamentos de 

uma teoria de justiça) para depois passar a aplicá-la a discussões morais como o aborto, a 

defesa dos animais, a questão de ricos e pobres, entre outras.  

O autor apresenta sua tese de que o princípio fundamental da igualdade se fundamenta no 

princípio da igual consideração de interesses – base do princípio que, de acordo com sua tese, 

não pode ficar restrita aos seres humanos, mas sim àqueles seres que têm algum interesse. 

Singer acredita que a nossa preocupação com os outros não deve variar proporcionalmente 

com relação à aparência ou aptidão, e que o fato de outros seres não pertencerem a nossa 

espécie não justifica que os exploremos ou deixemos de levar seus interesses em conta. O 

utilitarista critica a indústria de alimentos e a produção de carne de animais, fazendo um 

cálculo de utilidade e levantando a questão da igualdade entre animais humanos e não 

humanos, bem como a consideração do sofrimento engajada como caractere de igual 

consideração de interesses.  

Assim, Singer é favorável ao Utilitarismo como um critério de moralidade a ser seguido tanto 

pela sociedade como individualmente. Nesta linha de pensamento, o autor acredita na igual 

consideração de interesses e na maximização do bem estar como bases da teoria a ser 

aplicada.  

Para que possa ir adiante em sua tese, Singer toma o passo importante na definição de pessoa: 

um ser racional e autoconsciente enquanto entidade distinta, que tenha noção de tempo. Essa 

definição será importante na medida em que será o critério para consideração de interesses e 

bem-estar, de modo que não haja preconceito relativo à espécie (o chamado especismo, 

fenômeno ao qual Singer é contrário). 

Ainda neste tocante ao especismo, o autor ressalta o fato de que linguagem não é um ponto 

central da distinção entre animais (há filósofos que acreditam que não é possível pensar sem 

formular estes pensamentos em forma de linguagem – pensar exigiria linguagem). Para Peter 

Singer, a inexistência de linguagem não é o mesmo que inexistência de pensamento ou 

intenção (exemplo: bebês humanos e animais). Há diferentes linguagens que nem sempre 

podemos compreender. Assim, seria impossível colocar a linguagem como critério de 

distinção. 



Dessas importantes conclusões, o autor sugere que animais não humanos podem ser pessoas. 

Desta forma, se a vida humana tem um valor especial a ser protegido, ela o tem porque grande 

parte dos humanos são pessoas, e se alguns animais não humanos também são pessoas, as 

suas vidas também tem o mesmo valor especial a ser protegido. Estaríamos falando aqui, de 

fato, sobre rejeição ao especismo (colocar a vida de membros da nossa espécie acima de vida 

de membros de outras espécies). Não há provas suficientes de que Homo sapiens são em 

alguma medida superiores às demais espécies, portanto, não há provas que confirmem a 

importância moral de ser um Homo sapiens.  

Conforme ressaltado pelo autor, há uma linha de pensamento contrário ao seu que tende a 

questionar o contrato social como critério no tratamento moral: animais não podem fazer 

parte deste contrato, portanto, para alguns, nós não devemos um comportamento moral 

frente eles. O argumento do contrato social, porém, não se aplica para Singer. Se pensarmos 

em crianças pequenas e gerações ainda não nascidas, também não há contrato social – o que 

não significa que não lhes devemos um comportamento moral. 

Na questão da definição da “pessoa”, o autor ainda assinala a importância do benefício da 

dúvida: se é errado matarmos uma pessoa quando há dúvidas sobre a sua existência ou não 

como pessoa, devemos dar a esse ser o benefício da dúvida. Os indivíduos, neste sentido, 

seriam seres racionais e autoconscientes, que levam suas próprias vidas e não podem ser 

vistos como meros receptáculos capazes de conter uma certa quantidade de felicidade. Seres 

apenas conscientes, mas não de si mesmos, podem ser compreendidos como meros 

receptáculos de prazer e dor (preferências imediatas). Quando há uma vida não consciente de 

si, o nascimento e a morte se anulam, podendo caber a substituição nestes casos específicos.  

Mais adiante, no pensamento de Singer, poderia haver quem levantasse a bandeira da morte 

sem dor e perdas para os outros. Para responder a esse levantamento, o autor propõe dois 

pontos de vista: 

a. Ponto de vista da existência prévia: é errado matar algum ser cuja vida tenha 

sido ou poderia ser mais prazerosa do que dolorosa. É errado matar animais   

para comê-los porque poderíamos fazer com que eles pudessem viver mais 

alguns meses ou anos agradáveis antes de morrerem – e o prazer de comê-los 

jamais chegará a tanto.  

b. Ponto de vista total: as condições impostas pelas indústrias aos animais não 

são um benefício a eles, mas sim uma aflição. Assim, Singer vai contra o 

argumento da substituibilidade (qual seria, de substituirmos um animal por 

outro – um porco irá morrer, mas é graças a sua morte que outro porco será 

criado), agregando ao seu posicionamento o fato de que ao se partir do 

princípio de que é bom criar vidas felizes, supondo-se também bom que exista 

o maior número possível de seres felizes – isso nos levaria a eliminar quase 

todos os seres humanos e deixar no planeta somente animaizinhos pequenos 

e felizes (no maior número possível). As vidas que criamos na substituição não 

são exatamente felizes, e o resultado do pensamento de maximizar  o número 

de seres felizes não é o que se espera quando se levanta o argumento da 

substituibilidade. O argumento da substituibilidade, para Singer, só se aplica 



nos casos em que a morte é anulada pelo nascimento (como dito 

anteriormente). 

Além de todos esses argumentos, Singer lembra que “animal” é um termo abrangente e 

precisa ser especificado a cada pergunta que se faz com relação a ele. Além disso, para ele, os 

animais têm interesses similares aos dos seres humanos: evitar dor física, por exemplo. Podem 

não ter um peso igual aos dos seres humanos, mas eles devem ser contados como iguais. 

Em Rethinking Life And Death7, Singer apresenta um exemplo de uma comunidade, sem dizer a 

que espécie pertence. Descreve a comunidade de forma que alguns leitores podem pensar ser 

uma comunidade de macacos, outros podem pensar ser uma comunidade de seres humanos 

com deficiências. Isto se deve ao fato de que as diferenças são mínimas. O susto vem quando o 

autor afirma que alguns indivíduos desta comunidade eram usados em experimentos 

científicos: aquele que acreditava tratar-se de uma comunidade de animais humanos com 

deficiência ficaria revoltado. Daí vem a ironia do exemplo usado por Singer, que desmarcara 

completamente o pensamento especista de nossa sociedade. 

Essa visão especista retoma a idéia presente no Genesis, uma criação hebraica, no qual o ser 

humano é a imagem de Deus e deverá governar, entre outras coisas, os animais. A igreja 

católia, posteriormente, contribuiu fortemente para o desenvolvimento deste pensamento: 

Santo Agostinho afirmou “there are no common rights between us and the beasts and trees”. 

Tomás de Aquino encaixou as idéias de Aristoteles à visão cristã do status especial dos seres 

humanos, dado que Aristoteles pensava que tudo na natureza existia por uma razão, e a razão 

dos menos racionais era servir as necessidades dos mais racionais. Ainda mais recentemente, o 

Papa Pio IX recusou o estabelecimento da Society for the Prevention of Cruelty to Animals em 

Roma, justificando que isso implicaria que os seres humanos tem deveres para com os animais.  

A vida humana nesta mentalidade tinha valor sacrosanto. Em termos mais filosóficos, matar 

um ser humano era matar autoconsciência, um ser autônomo, que é respeitado como um fim 

em si mesmo (em lembrança a Kant). Por outro lado, matar um animal não humano era o 

mesmo que matar um ser cujo domínio Deus conferiu a nós. Matar um animal não humano era 

matar uma coisa material, um ser que nem é consciente. 

O termo “especismo” foi definido pelo Oxford English Dictionary como: discriminação contra 

ou exploração de certas espécies animais por seres humanos, baseado na pressuposição da 

superioridade da humanidade. Há um paralelo entre nossas atitudes em relação a animais não 

humanos e as atitudes de racistas àqueles que eles consideram inferiores em raça. Nos dois 

casos há um grupo interno que justifica a exploração fazendo referência a uma distinção que 

não tem significância moral.  

A barreira da linguagem, antigamente considerada distintiva, foi superada por cientistas e 

animais como chimpanzés e gorilas (o exemplo de Koko é um exemplo emocionante e 

recomendável, pelo qual se descobre que os gorilas tem capacidade de linguagem, 

comunicação, e sentimentos semelhantes aos nossos). 

                                                           
7
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A questão da definição da pessoa é importante na questão do especismo, mas não é tão 

central quando a questão do interesse. Ainda assim, vale reforçar: há animais que 

eventualmente demonstram que tem ciência de sua existência no tempo e capacidade de 

raciocínio. 

Assevera Singer que “For once we remove the assumption that an animal must be human in 

order to have some kind of right to life, then we will have to start looking at the characteristics 

and capacities that an animal must possess in order to have that right.”8  

 Utilitarismo preferencial (HART) é uma forma de maximização do Utilitarismo: 

maximiza a satisfação das preferências 

Na introdução de seu outro livro, In Defense of Animals, Singer apresenta argumentos 

utilitaristas ainda mais específicos à questão do tratamento moral aos animais. Nele, o autor 

traz novamente a questão do especismo, determinado por ele, resumidamente, como uma 

idéia de que é justificável dar preferência a seres simplesmente porque eles são membros da 

espécie Homo sapiens. Para Singer, o único argumento bom a favor do especismo corresponde 

à obrigação dos pais em cuidar dos seus filhos em preferência dos filhos dos outros: nós 

teríamos uma obrigação especial a membros da nossa espécie em relação a membros de 

outras espécies. No entanto, ainda não há estudos e comprovações satisfatórias que 

confirmem a importância moral de sermos de nossa espécie, Homo sapiens. 

Esclarecimentos do autor em relação ao que a rejeição ao especismo não se refere: “It does 

not mean that animals have all the same rights as you and I have (...)That doesn’t mean that 

we should give less weight to the interests that two-year-old humans do have, like the interests 

in being fed (...)” 

O autor retoma o argumento do contrato social, mencionado anteriormente, sugerido por 

adeptos da ética advinda do contrato social: “Those Who think that morality is based on a 

social contract argue that it is the lack of a capacity to reciprocate. Ethics, they say, rises out of 

an agreement that if I do not harm you, you will not harm me. Since animals cannot take part 

in this agreement, we have no direct duties to them.” Mas essa justificativa não se aplicaria 

quando pensamos em crianças pequenas ou gerações ainda não nascidas. 

Singer ainda nos lembra do ato de tirar a vida: se é errado tirar a vida de uma criança com 

dano cerebral severo, então deve ser pelo menos tão errado quanto, tirar a vida de um cão ou 

um porco num nível mental comparável.  

O atentado de 11 de setembro de 2001, em New York, Estados Unidos, é uma possível 

comparação com o ato de tirar a vida de animais. Em ambos os casos (vítimas dos atentados e 

animais), o que ocorre é que tiramos as vidas de seres que: 

1. Tinham expectativas para o futuro. 

                                                           
8
 Singer 1994, P. 183 



2. Eram considerados por outros seres – seres estes que contavam com a presença 

daqueles em suas vidas, e cujos sentimentos foram perturbados com as mortes 

ocorridas. 

“The rejection to speciesism therefore does not require us to say that all lives are of equal 

worth, or that all interests of humans and animals must be given equal weight (...) where 

animals and humans have similar interests – we might take the interest in avoiding physical 

pain as an example – those interests are to be counted equally (…) We must not disregard or 

discount interests of another being merely because that being is not human” 

Na visão de Singer, a rejeição ao especismo, portanto, não requer que digamos que todas as 

vidas têm peso igual, ou que todos os interesses de humanos e animais merecem o mesmo 

peso. Mas quando animais e humanos têm interesses similares – evitar a dor física, por 

exemplo --, estes interesses devem ser contados igualmente. Finalmente, nós não devemos 

deixar de lado ou ignorar os interesses de outros seres simplesmente porque estes seres não 

são humanos. Conclui-se, portanto, que não são interesses iguais, mas se são similares podem 

ser considerados como iguais. 

Neste mesmo livro de Peter Singer, Gaverick Matheny escreve um capítulo, Utilitarianism and 

Animals, a favor das regras utilitaristas e da igual consideração de interesses com relação aos 

animais, sustentando outra vez os argumentos de Singer. Nele, Matheny descreve como uma 

vida ética aquela que respeita virtudes como o “fairness”, a justiça e a benevolência, tendo 

como princípio básico o seguinte: eu não posso razoavelmente reclamar que meus interesses 

importam mais que os seus simplesmente porque os meus são meus. Do ponto de vista ético, 

os interesses de todos merecem igual consideração (Golden Rule: o princípio da igual 

consideração de interesses). 

Para Matheny, a regra matriz do Utilitarismo se reflete numa frase: “Act in such a way as to 

maximize the expected satisfaction of interests in the world, equally considered.” Neste 

sentido, o Utilitarismo apresenta quatro características fundamentais: 

1. Universalista: leva em consideração os interesses de todos aqueles que são afetados 

por uma ação.  

2. Welfarist (proteção do bem-estar): define o que é eticamente “bom” em termos do 

bem-estar das pessoas – satisfação dos interesses das pessoas.  

3. Consequencialista: avalia o certo e o errado das conseqüências esperadas de uma 

ação: o grau com o qual uma ação satisfaz interesses. O traço consequencialista nos 

encoraja a usar de forma completa toda informação sobre o mundo como ele é.  

4. Aggregative: a teoria segue adicionando ao “cálculo” os interesses de todos que são 

afetados por uma ação.  

Assim, pelo princípio da igual consideração de interesses, os interesses importam, 

independentemente de a quem pertençam. Prazer e dor importam para todos nós que os 

sentimos. Portanto, nós somos obrigados a considerar, de forma mínima, os interesses de 

todos aqueles que são capazes de sentir dor ou prazer. O fato de um ser ser senciente é uma 

condição suficiente para ter interesses e, além disso, ter seus interesses considerados de 

forma igual.  



De acordo com Matheny, não podemos saber com absoluta certeza se os não-humanos podem 

ser sencientes. Há o senso comum (do qual partilham ainda mais aqueles que convivem com 

gatos e cães), mas o senso comum não é suficiente. Porém, quando meu amigo se machuca, 

seu comportamento é similar ao meu próprio comportamento quando estou com dor – assim 

como os animais. Aqui vale resgatar o argumento da linguagem comportamental: ela pode 

variar de espécie para espécie, o que não significa que espécies distintas da nossa, cuja 

linguagem comportamental seja tão distinta que por ora desconhecemos, não tenham 

linguagem ou não se comuniquem. Assim, também cabe lembrarmos o argumento levantado 

anteriormente por Singer, relativo ao benefício da dúvida – se há dúvida de um animal ser 

pessoa ou não, o mais ético a fazer é conferir-lhe o benefício da dúvida. 

Como se não bastasse, continua Matheny com uma justificativa biológica para que não 

humanos também possam ser sencientes: as partes do cérebro que estão envolvidas em 

prazer e dor são mais antigas que os próprios seres humanos, sendo comuns aos mamíferos e 

pássaros, e provavelmente também aos peixes, répteis e anfíbios. Para muitos animais, a 

atenção à dor (awareness of pain) serve de funções importantes, incluindo aprender com os 

erros do passado (v. argumento da noção de tempo, mencionado anteriormente).  

Uma falta de níveis de racionalidade, inteligência ou linguagem humana num animal não nos 

dá licença para ignorar sua dor. Muitos adultos mamíferos e pássaros exibem mais 

racionalidade e inteligência que as crianças humanas. Desta constatação, segue a pergunta: 

devem as crianças humanas, juntamente com os severamente “retardados” e humanos com 

danos cerebrais, serem excluídos de consideração moral, enquanto golfinhos, cães, porcos e 

papagaios e outros não-humanos são incluídos? 

Por fim, Matheny afirma que, se não-humanos podem sentir prazer e dor, então estes animais 

possuem interesses (detém capacidade de interesse). O triunfo da ética moderna, na visão de 

Matheny, é o reconhecimento de que um indivíduo pertencer a um grupo, sozinho, não é 

moralmente relevante. Esta constatação é importante no que diz respeito ao especismo de 

Singer. 

No tocante à comida, cabe mencionarmos algumas das idéias principais de Matheny neste 

campo em específico. As fazendas industriais (factory farms) são vistas por muitos como tão 

não-humanas que seria melhor que os animais que vivem nestes locais nem chegassem a 

existir. Além disso, lembra Matheny, nós não temos necessidades nutricionais por produtos 

animais – vegetarianos são, na média, mais saudáveis que outros que comem carne. Dados 

estes dois argumentos prévios, e de acordo com a visão utilitarista do comportamento ético, 

para justificar comer animais nós deveríamos demonstrar que o prazer obtido no ato de comê-

los menos o prazer obtido no ato de comer uma refeição vegetariana ainda é maior que toda a 

dor causada no ato de comer animais.  

ii. Jeremy Bentham 

Jeremy Bentham (1748-1832) foi influenciado tanto pelas considerações da natureza humana 

de Hobbes como pelas considerações da utilidade social de Hume. Ele dizia que os humanos 

são dirigidos por dois mestres soberanos - prazer e dor. Nós procuramos prazer e evitamos a 

dor, eles "…nos governam em tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos…" 



Ações são aprovadas quando são para promover a felicidade, ou prazer, e desaprovadas 

quando tem a tendência de causar infelicidade ou dor. Combine esse critério do que é certo e 

a visão de que devemos ativamente tentar promover felicidade de uma maneira geral, e terá 

uma séria incompatibilidade com egoísmo psicológico. 

Assim, esta aparente aprovação de egoísmo psicológico Hobbesiana criou problemas em 

entender a teoria moral, desde que o egoísmo psicológico comanda a ação de promover o 

bem estar quando é incompatível com a do próprio. 

Então, dado que "dever implica em poder", isso seria seguido de que nós não somos obrigados 

a atuar para promover o bem-estar geral quando ele é incompatível com o nosso próprio bem 

estar. 

Algumas vezes ele parecia pensar que podia reconciliar dois comprometimentos, que é, notar 

que as pessoas agem para promover o bem, estão também ajudando a si mesmas. 

Assim, o entendimento do egoísmo psicológico aponta motivos de ação que são para 

interesses pessoais. 

Bentham também se beneficiou com o trabalho de Hume, mas em vários sentidos suas 

aproximações para a filosofia moral foram completamente diferentes. Hume rejeitava a visão 

egoísta da natureza humana. Ações são significantes como evidencia de caráter, mas apenas 

tem esta diferença. Na avaliação moral, a principal preocupação é sobre o caráter. Bentham 

focou na avaliação de atos. 

Bentham era extremamente interessado em reforma social. Reflexão no que era moralmente 

problemático sobre leis e políticas influenciaram seus pensamentos sobre utilidade. Quando 

alguém legisla, legisla a favor de certas ações. Caráter, é conhecido, somente por aquela 

pessoa. 

Passou-se a ter maior foco no caráter, o que poderia na verdade ser problemático, 

socialmente, particularmente se o ponto de vista fosse que a outra pessoa que não concorda 

com suas questões morais fosse defeituosa nos termos de seu caráter, ao contrário de 

simplesmente causar um erro refletido numa ação. 

Bentham parte do ponto de Hume, no que diz respeito ao ponto de vista de que a utilidade é a 

medida da virtude. Utilidade, neste ponto, está mais largamente interpretada do que o uso do 

termo por Hume. Distinção entre prazer e utilidade social, que consiste na característica de ter 

benefícios tangíveis para a sociedade, qualquer exemplo que pode ou não gerar prazer ao 

observador. Bentham foi meramente influenciado pelos argumentos de Hume que viam prazer 

como uma medida de valor moral. 

Na visão de Hume, acredita-se que a resposta determina a característica como virtude ou vício. 

Já na visão de Bentham, a característica é moralmente boa, certa, virtuosa na visão de 

consequências que gera, o prazer ou utilidade que produz, que pode ser completamente 

independente das nossas respostas para as características. 



Enquanto existirem bons efeitos, que são melhores que os efeitos de qualquer ação 

alternativa, então a ação é a correta. Ele era um reformista social. Sentia que as pessoas 

freqüentemente respondiam a certas ações que não refletiam nada moralmente significante.  

Antipatia, para o filósofo, não era um motivo suficiente para legislar contra a prática. Bentham 

notou que as pessoas são inclinadas a usar suas antipatias físicas como um pretexto de 

transição para a antipatia moral – isto é, punir pessoas que não agradam. Se dor pode ser 

baseada em falsas crenças, então ele acredita que pode ser alterada ou ao menos aliviada e 

reduzida. Isso é diferente da visão de que dor ou prazer baseados em falsas crenças devem ser 

ignorados. 

Assim, o hedonismo de Bentham é um hedonismo bem descomplicado. O bem intrínseco é 

prazer, o mal é a dor. Devemos, a partir de sua teoria, promover prazer e agir para reduzir a 

dor. 

Isto posto, falamos em intensidade (a força que o bem ou o mal podem ter), duração (quanto 

dura), certeza (a probabilidade do prazer ou a dor serem resultado da ação), proximidade (o 

quão perto a sensação estará pra a execução da ação), fecundidade (a probabilidade de gerar 

prazeres ou dores adicionais) e pureza (quanta mistura terá com outras sensações). Também 

considera-se a extensão (o número de pessoas afetadas pela ação). 

A visão de Bentham surpreendeu a muitos. Ele observou que a qualidade moral de uma ação 

pode ser medida com instrumentos. Não é que exista particularmente um tipo de ação 

intrinsecamente errado; ações que são erradas são erradas simplesmente na virtude de seus 

efeitos – sendo assim, instrumentalmente erradas. Isto vai contra o ponto de vista que diz que 

existem ações que pela sua própria natureza, são erradas, independente de seus efeitos. Há o 

bem instrumentalmente, não intrinsecamente. Assim, qualquer ação considerada errada por 

uma violação de autonomia é também instrumentalmente errada. 

Ainda de acordo com Bentham,  a lei não é monolítica e imutável. Pela razão de que efeitos de 

dada política podem mudar, a qualidade moral da política também pode. Uma lei que é boa 

em determinado momento, pode ser ruim num outro. Assim, legisladores precisam ser 

sensíveis às mudanças das circunstâncias sociais. 

iii. John Stuart Mill 

John Stuart Mill (1806-1873) era seguidor de Bentham, sobretudo na questão da natureza da 

“felicidade”. Bentham sustentou que não havia diferenças qualitativas entre prazeres, 

somente quantitativas. Assim, uma das críticas que Mill faria para Bentham seria dizer que o 

seu hedonismo era muito igualitário. Além disso, a visão de Bentham de que não havia 

diferenças qualitativas em prazeres também fez com que Mill concluísse que os prazeres 

humanos não eram mais valiosos que os prazeres animais, e, portanto, levou-o a concluir que 

haveria um status moral dos animais, atado a sua senciência, que seria o mesmo que o dos 

humanos. Porém, ao mesmo tempo que fazer mal a um filhotinho e a uma pessoa são ações 

ruins, a maioria das pessoas acreditaria que fazer mal a uma pessoa é pior.  

Neste âmbito, o hedonismo de Mill era influenciado por intuições perfeccionistas. Há prazeres 

que são mais “adequados” que outros. Prazeres intelectuais são de um tipo maior e melhor 



que prazeres que são meramente sensoriais. A visão do autor do bem se distanciou 

significativamente da visão de Bentham. Porém, assim como em Bentham, um bem ainda 

consiste num prazer, ainda é um estado psicológico.  A estrutura básica das teorias de cada um 

é similar. Para Mill, as pessoas buscam a felicidade, e a felicidade geral é um bem que agrega 

pessoas. 

Mill apresentava uma visão alternativa à Bentham. Portanto, o que Mill chamava de prazeres 

intelectuais irá contar mais que os sensoriais em diversos parâmetros, e isso poderia nos fazer 

escolher esses prazeres – porém, esta é uma razão quantitativa e não qualitativa, na visão de 

Bentham. Quando um estudante decide estudar para um exame em vez de ir a uma festa, por 

exemplo, ela está fazendo a melhor decisão – mesmo se ela sacrifica um prazer de curto prazo. 

Para Bentham, estudar para um exame é conseguir mais pontos em prazeres de longo prazo, 

no caso de ir bem na escola. 

A versão de Mill do Utilitarismo também difere da versão de Bentham na questão da 

importância (peso) da efetividade das sanções internas – emoções como culpa e remorso que 

servem para regular nossas ações. Nós somos os tipos de seres que têm sentimentos sociais – 

sentimentos por outros, além de nós mesmos – nós sentimos por eles, e quando nós 

percebemos que um mal está sendo feito ou foi feito a eles, essa experiência nos causa uma 

espécie de dor. Quando alguém percebe por si que ele mesmo é o agente do mal, as emoções 

negativas se centram nele mesmo. A pessoa se sente culpada pelo que fez, e não por ver 

alguém fazer o mal. As sanções internas são instrumentalmente importantes para ações 

apropriadas. Mill afirmava que traços naturais da psicologia humana, como consciência e 

senso de justiça, subscrevem a motivação. O senso de justiça, por exemplo, resulta de 

impulsos naturais – desejo de punir aquele que causou um mal a outro, por exemplo; um 

impulso de defesa própria, e um impulso de simpatia.  Este sentimento está naturalmente 

posto, porém é o nosso senso na forma mais ampla, nossa capacidade de incluir o bem estar 

de outros em nossas considerações, e realizar decisões inteligentes, que dá a ele a força 

normativa correta. Aqui podemos ver que, assim como Bentham, Mill também procurava 

utilizar o Utilitarismo para informar a lei e a política social. 

Bentham e Mill atacaram as tradições sociais que eram justificadas pelas apelações à ordem 

natural. A apelação correta é à utilitadade ela mesma.  

iv. Ronald Dworkin (não como utilitarista, mas como pai de uma tese ao 

mesmo tempo amiga e inimiga do Utilitarismo) 

 A tese de Dworkin em Domínio da Vida (particularmente no capítulo “O que é sagrado?”) 

pode ser compreendida como a ideia de que alguns fatos e objetos são valiosos em si e por si 

próprios – os reverenciamos não porque eles nos atendem aos nossos desejos ou interesses, 

mas pelo que eles são intrinsecamente. 

 Para Dworkin, a ideia de valor intrínseco é um lugar-comum e ocupa posição central em nosso 

esquema comum de valores e opiniões. Há duas categorias de coisas intrinsecamente valiosas: 

incrementalmente valiosas (quanto mais, melhor – exemplo, o conhecimento) e as de valores 

sagrados / invioláveis. 



Uma coisa é instrumentalmente importante se seu valor depender de sua utilidade, de sua 

capacidade de ajudar as pessoas a conseguir algo mais que desejam – dinheiro e remédios são 

instrumentalmente valiosos. Uma coisa é subjetivamente valiosa somente para aqueles que a 

desejam. 

Uma coisa é intrinsecamente valiosa se seu valor for independente daquilo que as pessoas 

apreciam, desejam ou necessitam – ou do que é bom para elas. Obras de arte são um exemplo 

de coisas intrinsecamente valiosas. Neste caso, a preservação de tal coisa não dependerá do 

desejo ou apreço que temos por ela, mas da importância que ela tem em si mesma 

Valores sagrados se verificam apenas quando as coisas já existem, justamente pelo fato de 

existirem. Elas são invioláveis pelo que representam, ou incorporam, e como exemplo deste 

caso podemos mencionar a própria vida humana. Tanto as espécies da natureza quanto obras 

de arte têm um valor intrínseco por serem valiosas em si mesmas, independente de qualquer 

serventia que possam ter na obtenção de algum outro fim desejado. 

Vida humana pode ser subjetiva, instrumental ou intrinsecamente valiosa.  Ela é instrumental 

quando a avaliamos em termos de quanto o fato de ela estar viva serve aos interesses de 

outros (a vida de Mozart, por exemplo). Ela é subjetiva (pessoal), quando avaliamos o seu valor 

para ela própria, em termos de quanto ela quer estar viva. E ela pode ser intrínsecamente 

valiosa, independente de ter valor instrumental ou pessoal. 

Aquilo que valorizamos incrementalmente (que queremos mais) é aquilo que valorizamos 

quando já existe. O traço distintivo entre o sagrado e o incrementalmente valioso é o fato de o 

sagrado ser intrinsecamente valioso porque – e apenas quando – existe.  

Vida humana e o valor incremental: não é importante que existam mais pessoas, mas uma vez 

que uma vida humana já tenha começado, é muito importante que floresça e não se perca 

(outro valor). O que achamos importante não é que exista um número particular de espécies, 

mas que uma espécie já existente não seja extinta por nós: não se deve destruir o que a 

natureza (entendida como instância divina ou secular) criou. 

Sem duvida, não podemos explicar nossa preocupação com o futuro da humanidade como 

uma preocupação com os direitos e interesses de determinadas pessoas. Na verdade, nossa 

preocupação com a humanidade dos séculos vindouros só faz sentido se considerarmos 

intrinsecamente que a raça humana continue a existir ainda que isso não seja importante para 

os interesses de determinadas pessoas. 

Há um sentimento instintivo de que tanto o florescimento quanto a sobrevivência do ser 

humano tem importância sagrada (daí vem a nossa preocupação com gerações futuras). Essa 

importância sagrada explica a discussão do aborto. 

Processos naturais de evolução e desenvolvimento têm importância normativa para nós 

porque consideramos um erro, uma profanação do inviolável, que uma espécie produzida pela 

evolução venha a desaparecer por nossos atos. Existem graus do sagrado, porém. 

Nossa preocupação com o futuro da humanidade baseia-se na consideração de que é 

intrinsecamente importante que a raça humana continue a existir, não fazendo sentido, 



portanto, entender essa preocupação como sendo uma preocupação com direitos e interesses 

de pessoas determinadas, que estariam em um mundo místico à espera de sua própria 

concepção e nascimento. 

Neste sentido, pessoas atuais não têm obrigação de serem justas para com indivíduos 

hipotéticos. Afinal, faria muito pouco sentido a ideia de que devemos a algum indivíduo em 

particular a obrigação de fazermos ou deixarmos de fazer algo, dado que este indivíduo só virá 

a existir se nós realmente agirmos desta forma.    

v. Conclusão da teoria utilitarista 

É comum chamarmos o Utilitarismo de “consequencialista”, dado que pouquíssimos filósofos 

concordam inteiramente com a visão proposta pelos utilitaristas clássicos – particularmente 

tendo em vista a teoria do valor hedonista. Mas se reconhece a grande influência dos 

utilitaristas clássicos – não só na filosofia moral como também na filosofia política e na política 

social. A questão levantada por Bentham, a saber “Qual a utilidade?” é um ângulo da 

formulação das políticas atuais. 

3. Apresentação da teoria anti-utilitarista 

a. Anti-utilitaristas e seus argumentos 

i. Bernard Williams 

Bernard Williams apresenta em sua obra quatro principais críticas ao Utilitarismo de Peter 

Singer: 

A. Crítica ao sistema de moralidade como um todo, sendo o Utilitarismo uma tentativa de 

sistematização da moral; 

B. A questão da impessoalidade do sistema utilitarista (o foco está na conseqüência e não 

no agente), trazendo juntamente a questão da inexistência de distinção de ações no 

Utilitarismo; 

C. A inexistência e impossibilidade de um ponto de vista imparcial (Observador Imparcial, 

e a pressuposição de que os agentes atuam com base em razões externas); e 

D. A não observação com relação à integridade (relação entre os projetos dos agentes e 

suas ações). 

Williams justifica suas principais críticas por uma série de argumentos que apresenta em sua 

obra. O primeiro dos argumentos que justificará as suas críticas se entende na descrição de 

nove teses que estruturam o sistema de moralidade e, com base nelas, realiza críticas pontuais 

ao sistema a que o Utilitarismo se propõe. 

i. Praticidade: o sistema de moralidade propõe que minhas obrigações morais são 

sempre coisas que eu posso fazer (“ought implies can”)9.  

ii. Obrigações morais não podem conflitar entre si10. 
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 A crítica que se refere a estas duas primeiras teses do sistema de moralidade 

se encaixa na constatação da possibilidade de conflito entre obrigações 

morais. Para Williams, estes conflitos podem não ser eliminados na forma que 

o sistema de moralidade requer que sejam. O autor usa o exemplo do barco 

que está naufragando e os botes salva vidas que não suportam mais pessoas: 

algumas pessoas tiveram que ser deixadas para trás e isso trás um sentimento 

de arrependimento ao capitão. Os utilitaristas e kantianos poderiam 

responder que o capitão fez o que era moralmente certo e esse sentimento 

atual é algo irracional. Mas Williams não acha irracional – acreditando ser, 

inclusive, um sentimento justificado. Assim, existe sim conflito entre 

obrigações morais (salvar as pessoas do bote e ter que deixar que as outras 

morram para isso) e a praticidade fica longe desta visão. Neste ponto, o autor 

expõe: ought implies can (se tenho uma obrigação genuína de agir de tal 

forma, então está na minha capacidade realizar a ação) e agglomeration 

principle (se tenho uma obrigação a fazer X e uma obrigação a fazer Y, eu sou 

obrigado a realizar as duas ações). Para ele, essa exposição simplesmente não 

condiz com a realidade dos fatos da vida. A vida humana, segundo sua 

concepção, é fundamentalmente sobre conflitos e escolhas trágicas. 

iii. O sistema inclui uma pressão em relação a uma generalização (obligation out 

obligation in principle). Nesta base da teoria, a crítica que se faz encontra-se nas 

atitudes neutras, moralmente indiferentes. Assim, uma obrigação geral ou específica 

poderá “confrontar” com a outra. Não está claro como uma obrigação geral pode 

explicar uma particular. Exemplo do salvamento da esposa do agente: o sistema de 

moralidade não explica como um agente prefere salvar sua própria esposa (e não 

apenas a esposa de alguém). A insistência com o “geral” obscurece a forma particular 

realmente justificada pelo agente. Para Williams, o “significado da vida” é sempre mais 

profundo que apenas uma obrigação moral.  

iv. Para o sistema de moralidade, a obrigação moral é inescapável11 – o fato de que um 

agente preferia não fazer parte de um sistema de moralidade não o “isenta”, pois 

qualquer comparação entre obrigação moral e qualquer outra consideração faz com 

que a obrigação moral ganhe sempre. O problema nesta base para Williams está na 

diferença entre considerações morais e considerações sobre “importância”: uma vida 
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ética é importante, mas ela pode reconhecer que outras coisas além de si também são 

importantes. Essa noção de importância se justifica no fato de que cada pessoa tem 

uma vida para levar. O que é importante então, é o que os humanos precisam para ser 

possível levar o que pode ser razoavelmente reconhecido como uma vida significativa. 

A noção de importância é de uso ético porque reflete fatos sobre o que podemos 

entender que homens precisam e querem.  Além disso, a noção de que obrigação 

moral é inescapável é “minada” por essa atenção especial a esse conceito de 

importância, simplesmente porque a reflexão mostra que a noção de obrigação moral 

deve estar fundamentada na noção de importância (se ela deve estar fundada em 

qualquer coisa que não seja simplesmente ilusória). Mas se ela tem essa 

fundamentação, ela não pode ser simplesmente a única coisa que importa. Portanto, a 

obrigação moral não pode ser inescapável.  A obrigação moral é escapável – e esse 

argumento se estende à crítica aos próximos fundamentos – porque não é o mais 

profundo interesse humano que ela seja inescapável. 

v. Dado um sistema de moralidade, a única coisa que pode triunfar sobre uma obrigação 

é outra obrigação. Aqui a crítica que Williams faz é que outras considerações podem 

triunfar sobre uma obrigação sem serem obrigações. 

vi. Todas as considerações que nós julgamos importantes têm que ser representadas por 

obrigações morais – as que não puderem ser representadas não são realmente 

importantes. Williams refuta este fundamento afirmando que pode não haver ponto 

algum em tentar representar toda consideração importante como obrigação moral. 

vii. Há uma visão relativa à impossibilidade de “sorte moral” – “purity of morality”. 

Williams apresenta uma obra completa acerca da questão de “moral luck”, e logra 

discutir a questão da “purity of morality”. Para exemplificar melhor a discussão, há 

uma comparação dos fatos legais: tentativa de homicídio e homicídio em si. Os que 

não habitam o sistema de moralidade têm dificuldade para compreender essa 

diferença: como pode ser certo conferir níveis diferentes de culpa, e diferentes 

punições, para dois agentes que tinham a mesma “mens rea”? O Utilitarismo e até o 

kantianismo respondem à questão de maneiras distintas da de Williams, que 

responde: apesar do que o sistema de moralidade nos diga, nossa prática da “culpa” 

não está amarrada exclusivamente com controle voluntário. Nós culpamos pessoas 

não só pelo que elas fazem voluntariamente, mas também pelo que elas fazem como 

uma questão de sorte; também é dizer, a “sorte moral” (“moral luck”). Ademais, além 

da noção de “culpa” também há o arrependimento e a angustia da ação de alguém – 

retomando o exemplo do capitão do barco, só porque é esperado que ele faça muito 

melhor do que ele fez na situação problemática, não é razoável tirar a angústia dele 

dizendo “Não pense duas vezes”. Ainda cabe lembrar o exemplo do motorista que 

atropela involuntariamente uma criança – usando o exemplo dos gregos 

(acontecimentos terríveis deixam marcas nos agentes) – seria estranho dizer a ele que 

ele não deveria se sentir mal porque não foi culpa dele. Essa crítica se encontra 

também com o oitavo e próximo fundamento do sistema moral a que se refere 

Williams.  



viii. Blame is the reaction of the morality system. Aqui resgatamos a crítica anterior do 

autor, concluindo que a noção mais ampla de elogio (praise) e culpa (blame) é 

defensável de uma forma que a noção mais específica (narrower) não é por causa da 

sua dependência com o questionável “puro” do voluntário12. Aqui ele volta ao caráter 

“central” que se dá à culpa no sistema de moralidade. 

ix. É um sistema impessoal. Esta base do sistema de moralidade é criticada em particular 

por Williams, uma vez que também é um traço notável na teoria utilitarista.  

A questão da impessoalidade, também encontrada em sua crítica ao sistema de moralidade, 

levanta o problema sério observado no pensamento utilitarista em que a preocupação está na 

conseqüência e não nos agentes ou nas ações. Neste sentido, a impessoalidade abrirá caminho 

para uma série de falhas na teoria utilitarista, visto que não está preocupada com quem fez o 

que, mas sim com o resultado gerado a partir desta ação. A partir disso insurge o problema da 

inexistência de distinção de ações, uma vez que é conseqüência inevitável de um sistema que 

se preocupa apenas com resultados e não com agentes ou ações. 

Em seu livro de dupla autoria com Amartya Sen, encontramos reflexões dos argumentos mais 

específicos do autor com relação à teoria utilitarista. Em Utilitarianism and Beyond, os autores 

discutem as linhas utilitaristas, apresentando um raciocínio lógico que desconstrói a lógica 

utilitarista. Cabe entrarmos em alguns pontos da obra. 

Na introdução, já nos deparamos com a afirmação de que as questões que o Utilitarismo se 

predispõe a responder não são questões apropriadas, nem questões que requerem o tipo de 

resposta que o Utilitarismo apresenta.   

Para Williams, o Utilitarismo é discutido com base em dois papéis: 

1. Como teoria de moralidade pessoal. 

2. Como teoria de escolha pública – um critério aplicável à escolha pública (racionalidade 

pública)  

Tendo essa visão em mente, é necessário um argumento para mostrar como um agente 

racional deve realizar suas decisões de uma forma “intuitiva”.  

No caso “público”, supor que deve haver, ou deveria haver, uma decisão central soberana para 

determinar o que é certo (mesmo num determinado período) para toda uma sociedade já é 

realizar uma suposição política substantiva.  

Além disso, há no livro uma crítica direta ao argumento utilitarista, oportunamente levantado 

por Matheny em In Defense of Animals, referente à teoria utilitarista como uma teoria do 

“welfarism”. Para os autores do livro, o Utilitarismo é mais que um sistema welfarista; é um 
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uma inverdade. A idéia em si de voluntariedade é essencialmente superficial, do seu ponto de vista, e 
portanto ele rejeita qualquer forma de voluntariedade. Para ele, nossas escolhas são sempre rodeadas e 
suportadas por forças além de nosso controle. 



sistema que oferece não só uma forma de responder questionamentos como “como a 

sociedade está indo?”, mas também oferece um critério de ação pública – o que assume, 

portanto, um agente público13. 

A noção de racionalidade pública14, aplicada a uma sociedade complexa, moderna e aberta, 

demanda plausivelmente regras gerais e explicáveis, de forma que a racionalidade pessoal, ela 

mesma, não demanda. 

Ainda insiste Williams que as teorias primitivas da soberania supõem que seja necessário que o 

Estado tenha um centro de decisão. Assim o autor se pergunta se no caso público deve haver 

agente supremo. Conclui-se que, em oposição ao monismo do Utilitarismo, pode haver 

pluralismo (não somente de valores, como também de agentes). 

Alguns utilitaristas propõem que não há necessidade de assumir um agente público. “It may 

rather be that the utilitarian criterion will itself justify pluralist, decentralised, perhaps even 

traditionalist, social arrangements.“ 

Com relação à problemática dos agentes públicos, levantada pelos autores, apresenta-se a 

noção de Utilitarismo Público e Pessoal: o Utilitarismo indireto, familiar na conexão com a 

moralidade pessoal, pode ser usado nos casos públicos. Neste ponto, as questões levantadas 

pelas duas vertentes do Utilitarismo (publico e pessoal), tendem a convergir, uma vez que a 

questão que pressiona fortemente o Utilitarismo indireto como moralidade pessoal aplicada 

(“namely the questiono of the location of the ultimately utilitarian justification of non-

utilitarian moral rules or dispositions”) já é uma questão da própria sociedade. 

Já no tocante específico ao “welfarism” e ao consequencialismo, os autores realizam 

constatações especiais. Neste sentido, entendem o Utilitarismo como uma intersecção entre 

dois tipos diferentes de teoria:  

1. Uma teoria relativa à forma correta de avaliar ou conferir valor a “states of affairs”, 

que reclama que a base correta de avaliação é o bem-estar, a satisfação, ou as pessoas 

conseguindo o que preferem (a esta teoria se dá o nome de “Welfarism”). 

2. Uma teoria da ação correta, que afirma que ações devem ser escolhidas na base dos 

“states of affairs” que sejam as suas consequencias (a esta teoria se dá o nome de 

Consequencialismo).  

o Sum-ranking 

A visão dos autores sobre a definição de princípio moral é: requisite para excluir certos tipos 

de informação na realização de um julgamento moral. Assim, o Utilitarismo impõe uma 

restrição severa da informação. Além disso, o Utilitarismo vê as pessoas como locações de suas 
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 Noções de “racionalidade” são usadas pelos utilitaristas para suportar suas demandas por uma teoria 
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respectivas utilidades. Depois que se determina a utilidade da pessoa, não se fala mais sobre 

ela. Pessoas não interessam como indivíduos. 

Portanto, o Utilitarismo é visto pelos autores como uma combinação entre “welfarism”, sum-

ranking e Consequencialismo. Como dito anteriormente, o WELFARISM é entendido da 

seguinte maneira: “state of affairs” julgado exclusivamente na base de utilidade de informação 

relacionada a esse “state”. O SUM-RANKING, por sua vez, combina os pedacinhos de utilidade 

num grande monte, perdendo neste processo tanto a identidade dos indivíduos como a sua 

separação. Por fim, o CONSEQUENCIALISMO é visto como uma tendência que carrega essa 

restrição informacional nos julgamentos de valoração e avaliação das variáveis (“carries this 

informational constraint from judgements of states to moral assessment of all variables since 

everything ultimately by the goodness of states of affairs.”). Um exemplo disso, é “In judging 

an action there is no intrinsic interest at all in the non-utility characteristics either of those 

who take the action, or of those who are affected by it. In judging an action there is no need to 

know who is doing what to whom so long as the impact of these action – direct and indirect – 

on the impersonal sum of utilities is known.” 

Além desses pontos de crítica, os autores ainda levantam outro ponto de crítica significativo:  a 

teoria utilitarista negligencia a autonomia das pessoas15: é indiferente à separação e 

identidade dos indivíduos, e, consequentemente, aos seus objetivos, planos e ambições, e à 

importância de suas ações (agency and actions), o que contribui para a negligência. 

No tocante à utilidade e importância moral, os referidos autores também abordaram a 

questão com alguns argumentos dignos de serem representados neste trabalho. Assim, em 

primeiro lugar, há duas objeções podem ser feitas sobre medir a importância pela utilidade: 

1. Mesmo se aceitarmos que algo importante deve ser desejado por alguém, devemos 

questionar se o “sistema métrico” da utilidade é apropriado para a sua medida.  

“Difference: Its being a necessary condition for something to be valuable that it be 

desired by someone x equating the importance of a thing with the extent of the desire 

for it or with the pleasure generated by it.” 

A conclusão é de que algo pode permanecer de grande valor independente do 

tamanho de sua utilidade associado a este “algo”, desde que a utilidade seja positive. 

Mas se o valor da utilidade cai para zero, então essa coisa supostamente deixa de ter 

um valor alto para não ter valor algum. Assim, algo pode ser altamente valioso mesmo 

se ninguém desejar – algo pode ser altamente valioso independente do tamanho da 

utilidade associada – desde que a UTILIDADE seja POSITIVA. 

2. Algo pode ser valioso mesmo se ninguém o deseja (ex.: a liberdade num regime 

opressivo). 
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Não importa o individuo, mas o conjunto (no contexto moral). 
Para Williams é uma questão específica do Utilitarismo. Porém não sei se o Utilitarismo realmente é 
indiferente à autonomia da pessoa. Pelo contrário, é um ponto central da discussão utilitarista, muitas 
vezes tratada inclusive como critério. 



Por outro lado, no que tange aos direitos, afirma-se que é a área em que a medida da 

importância moral pela utilidade é especialmente questionável. Um exemplo dessa afirmação: 

A não quer ler um livro, mas deseja ainda mais que B não o leia. “The former desire relates to 

A’s own reading activity on which He may be taken to have a right, while the latter desire deals 

with a Field outside it, viz., B’s reading activity, and furthermore it may go counter to B’s 

exercising her rights.” Esse tipo de consideração baseada nos direitos pode ir contra o 

Utilitarismo, o bem estar (welfarism) e, inclusive, é inconsistente com o ÓTIMO DE PARETO (o 

critério de bem estar baseado em utilidade mais usado na economia). 

Há duas questões relacionadas a essa “impossibilidade do ótimo de pareto liberal” que figura 

nas contribuições do livro: 

1. Se às pessoas é dado o direito de decidir certas coisas sobre suas vidas, então o 

resultado não precisa ser ótimo de pareto nestes casos.  

2. A importância moral do ótimo de pareto. Se utilidade é a única coisa de valor e a única 

escala de valor, então claramente o ótimo de pareto deve ser importante. Porém, 

ressaltam os autores, se os direitos são valiosos em si mesmos (ou influenciam no 

valor moral da utilidade), então o ótimo de pareto, que lida somente com o cálculo de 

utilidade bruto, pode requerer rejeição.  

Em certa parte do livro, os autores levantam outros questionamentos importantes, a serem 

identificados como: 

1. Quanto seria razoável revisar a definição do Utilitarismo? (Exemplo: redefinir utilidade). 

Utilitarismo mudou substancialmente desde o seu início. 

2. Utilidades são tratadas por teorias distintas que têm determinados entendimentos do 

termo “utilitarista”. 

3. A forma como os utilitaristas entendem “o que o povo quer” não é simples. 

Para tratar esses questionamentos levantados, há três dispositivos que, em vários graus, são 

característicos do tratamento de desejos e preferências (em teorias utilitaristas). 

i. REDUCIONISMO: é uma característica essencial para todas as teorias encontradas 

como utilitaristas. É um dispositivo de considerar todos os interesses, ideais, 

aspirações e desejos no mesmo nível, e todas as preferências “representáveis”, de 

diferentes graus de intensidade, talvez, tratadas de maneira igual. Neste ponto 

cita-se a idéia de Hare, na qual a igual consideração de interesses se estende para 

preferências em geral, incluindo ideais entre essas preferências.  

“There may be some purposes of psychological explanation or interpretation to 

which this degree of assimilation is appropriation, but it is a matter of profound 

disagreement between utilitarians and their critics whether it is appropriate to the 

context of justification, criticism and practical deliberation. This is for at least two 

reasons: 

 



1. One is to be found in the moral and other concepts to which interests, desires, etc., 

are variously linked. A moral outlook which uses the notion of rights, for instance, 

will relate these differently to some at least of the person’s interests than it will to 

what are merely his or her desires. (…) 

2. The agent’s own critical and practical reason to motivations of different kinds or 

types is itself different.” 

Daqui, podemos concluir que a recomendação mais intuitiva sobre o approach 

utilitarista presume-se que é o pensamento de que isso tem que ser sensível para 

trazer o que as pessoas desejam. 

 

ii. IDEALIZAÇÃO 

O Utilitarismo pode ser demandante sobre as preferências que ele permite 

considerar. Portanto, na visão de Hare, o princípio correto deve ser baseado não 

nas próprias preferências dos agentes, mas nas suas preferências perfeitamente 

prudentes – o que alguém iria desejar se estivesse completamente informado e 

sem confusão. Assim, falamos de “autonomia da preferência”: na decisão do que é 

bom e o que é ruim para alguém, o último critério deve ser somente o que esta 

pessoa quer dentro de suas próprias preferências.  

Neste ponto, os autores mencionam as notas de Harsanyi, para quem tudo que 

devemos fazer é distinguir entre as preferências manifestas de uma pessoa e suas 

verdadeiras preferências, onde suas verdadeiras preferências são aquelas que a 

pessoa TERIA se ele tivesse informação relevante e num estado mental suficiente 

que conduza a uma escolha racional. Assim, o quadro importante que se monta 

com respeito às preferências é perfeitamente desenhado por uma dicotomia: 

Preferência Atual x Preferência Informada Perfeita. 

Para Williams, há um problema substancial matemático em ter uma escala de 

utilidade com relação a preferências antisociais (conforme menciona Harsanyi e 

sua “correction of preferences”, que pretende excluir as preferências anti-sociais 

como sadismo, inveja, rancor e malícia) que têm surgido, uma vez que a escala 

procede em consistência, o que não pode ser facilmente retido quando um 

conjunto de preferências integrado está purgado de elementos de malícia, rancor, 

etc. Portanto, demonstram-se neste ponto as dificuldades de se ter preferências 

egoístas no cálculo utilitarista – anti-sociais.  

Adiante, é apresentada a razão das exclusões nos cálculos: a motivação para as 

exclusões é uma motivação moral simples,   que resta na consideração de que a 

base fundamental para todos os nossos comprometimentos morais para com 

outras pessoas é em geral a boa vontade e a simpatia humana.  

“The conception that all that matters to morality is impartial benevolence 

determines not only the form of the moral theory, but also, to some extent, the 



preferences that it is prepared even to count. “(Obs: the conception X determines 

Y). 

Salientam os autores que, uma preferência verdadeira não é necessariamente uma 

preferência. Se as pessoas não vão atrás de querer o que de fato seria racional 

para elas quererem, essas pessoas podem estar sempre insatisfeitas pelos 

resultados da política correta, e esse é um passo grande do que foi prometido na 

justificativa intuitiva do Utilitarismo.  

Entre a Redução e a Idealização, porém, há um conflito: as simplificações da 

redução são produto de um desejo teimoso “to take as they come the world and 

the wants that it contains”, enquanto a Idealização já começa a ajustá-los no 

sentido do que eles podem ser de forma melhor. 

Harsanyi16 ainda é citado por sua afirmação relativa as “moral preferences”: têm o 

mesmo peso que todas os interesses individuais (inclusive o nosso próprio), em 

que interesses é igual a preferências. 

a. Preferências17: contrastes com diferentes visões de utilidade nas 

vertentes do Utilitarismo. Hare: tradição utilitarista em termos de 

desejos e “satisfação/preenchimento”. É diferente de Bentham 

(pleasure-pain, desire-based approaches). 

b. Choice and valuation18:  neste ponto se fala em utilidade em termos 

de escolha – uma caracterização “dupla”. A visão dupla é importante 

no que diz respeito a análise da força moral do Utilitarismo. De acordo 

com Williams, Mirrlees diz que é conveniente deixar que o termo 

“utilidade” descreva o bem-estar em vez da sua concepção, e não é 

certo deixar a utilidade restar inteiramente em gostos individuais. A 

visão de Mirlees de utilidade reflete tanto em escolha com 

compreensão total como em bem-estar da pessoa de que se trata.  

c. Há uma tradição na economia moderna em definir a utilidade em 

termos de escolha – e isso também deve ter, na visão dos autores, um 

conteúdo particular em termos de o que deve ser maximizado.  

d. Outra crítica resta na ambigüidade do termo “preferência”, que facilita 

a dualidade da UTILIDADE. 

 

iii. ABSTRAÇÃO 
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 Harsanyi e Mirrlees se afastam da visão tradicional do Utilitarismo, definem utilidade com base na 
ESCOLHA (possibilidade de escolher = utilidade). “Dual characterisation of utility”: refleting choice 
characteristics and content characteristics. 
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 A visão mais tradicional do UT é voltada para as preferências, com Bentham e Hare, por exemplo. 
18

 A visão mais contemporânea do UT é voltada para a “escolha” e “avaliação”, com Harsanyi e Mirrlees. 



A Redução e a Idealização concernem ao conteúdo de informação que 

supostamente forma o “input” à avaliação de bem estar. A abstração, por sua vez, 

concerne à locação da informação. Haveria, de acordo com Williams, uma forte 

tendência na tradição utilitarista de transcender a informação ao mundo social ao 

qual se refere, e isso não está exatamente presente no mundo – é uma ficção, na 

visão de Williams. “Abstraction is the use of the assumption that the preferences 

on which utilitarianism operates are given – at least for all important purposes – 

independently of the processes of the utilitarian running of society itself. This 

assumption seems LESS plausible as soon as one is prepared to be reminded that 

utilitarianism needs some embodiment, and that a utilitarian society is not simply a 

society which happens to satisfy utilitarian requirements, but a society which is run 

in accordance with their requirements.” 

Com relação ao ponto específico da rejeição ao especismo, na teoria de Singer, Bernard 

Williams apresenta um estudo mais específico em “The Human Prejudice”, visto 

anteriormente. Nestas reflexões de Williams, os valores humanos são valores que expressam a 

humanidade de um ser e seu estudo é estudar o que se valoriza enquanto ser humano. 

Para Williams, há uma valorização dos seres humanos em pensamentos éticos: reivindicação 

da importância absoluta do ser humano. É necessária uma razão para a preferência com os 

seres humanos – sem essa razão, a preferência será apenas um preconceito, como o racismo, 

sexismo – será “especismo”. Não há obscuridades na relação entre a consideração moral de 

“ser humano” e as características que distinguem os seres humanos de outras criaturas. 

Porém, ressalta-se, se há especismo, ele tem uma estrutura distinta dos demais preconceitos – 

mas não deixa de ser um tipo de preconceito.  

Os outros animais são bons em muitas coisas, mas não em questionar por justificativas para 

essa diferenciação (linguagem articulada, acúmulo de tecnologias, etc.) ou entendê-las. 

Também nunca lutarão contra a opressão que sofrem, sendo que os seres humanos sempre 

agirão de forma a controlá-los. Assim, a única questão moral é como os seres humanos devem 

tratar os outros animais. O argumento de Williams neste ponto é insuficiente: Singer também 

reconhece que há características especiais e que damos valor a elas, porém não encontra nelas 

uma justificativa para discriminação de tratamento moral. Há outras características, mais 

relevantes, que fazem com que seja injustificável, do ponto de vista de Singer, o nosso 

comportamento superior, controlador, absolutista e até mesmo predatório de outras espécies 

de animais.   

O autor apresenta em suas reflexões as idéias de Peter Singer, o utilitarista para quem deve-se 

levar em conta a quantidade de sofrimento. Williams se pergunta até que ponto a visão 

utilitarista faz sentido segundo nossa preocupação com o sofrimento. Finalmente, Williams 

trata de analisar o Modelo de Observador Ideal / Imparcial (OI) disposto no Utilitarismo. Trata-

se de um observador onisciente, desinteressado, imparcial e normal, que se coloca contra o 

sofrimento e quer que haja o mínimo possível dele. O observador suportaria todo o sofrimento 

de maneira indiscriminada e de forma igual. Se fossemos capazes de suportar todo o 

sofrimento, como o modelo pretende, não seríamos sujeitos a preconceitos e nos sentiríamos 



e agiríamos melhor. Para o autor, cabe lembrar que temos um sentimento chamado de 

compaixão, que se pode interpretar como uma crença de que o sofrimento é algo ruim. 

 

Assim, chegamos à inviabilidade do modelo de OI: não se pode suportar toda dor e todo 

sofrimento de todas as criaturas. Seria um horror, seria insuportável. E, afinal, como o modelo 

é apenas de observador, ele não seria capaz de realizar ação alguma. Não é da natureza 

humana solidarizar-se com a dor alheia. O artifício heurístico é contrário à natureza humana. 

Ao passo que, para Singer, deve-se dar atenção especial ao ser humano (pessoas) por elas 

poderem sofrer de uma forma particular.  

Portanto, para Williams, há basicamente dois problemas nesta visão do modelo: 

1. O primeiro deles diz respeito à relação entre o modelo e a ação humana, isto é, em 

que medida aquele deve guiar a ação humana. Aplicando a questão ao problema 

concreto do sofrimento dos animais, temos a dúvida quanto ao controle humano da 

natureza, de uma forma que impeça o sofrimento dos animais, ainda que em razão das 

ações de outros animais (além dos humanos). Essa questão não recebe solução pelo 

argumento utilitarista que apresenta um uso mais eficiente de tempo e energia como 

razão para a não interferência na natureza. O argumento utilitarista seria apenas uma 

tentativa de racionalizar a reação que esta idéia traz da nossa real relação com a 

natureza. 

2. O segundo problema é o real significado da idéia de guiarmos nossas ações pelas 

considerações do esquema. Uma vez que ele analisa igualmente todo sofrimento, 

fazer o mesmo que ele seria um completo horror que levaria a um aniquilamento do 

planeta. 

Para Williams, não é um preconceito não sermos capazes de nos importar igualmente com 

todo o sofrimento do mundo – é um pressuposto de nossa sanidade e existência. Assim, vamos 

até onde podemos na compaixão com os demais animais. Para ele, os seres humanos não 

lidam com animais que conseguem responder em termos de argumento, princípio, etc. Se 

lidassem, as criaturas poderiam responder a altura dos humanos, e o tratamento que damos a 

eles não seria ético nem prudente.  

É válido ressaltar que, apesar de Williams apresentar uma série concisa de argumentos contra 

a teoria moral e o Utilitarismo de Singer em específico, ele não consegue responder a algumas 

questões que Singer apresenta minuciosamente e com grande liberdade em diversos livros de 

sua obra. Singer consegue explorar completamente o campo da discussão moral em defesa de 

seu argumento utilitarista, ultrapassando os limites da discussão teórica e aplicando estes 

valores e “regras” à prática, em perfeita harmonia com a natureza moral humana e os 

elementos além desta fronteira: economia, sociedade, ambientalismo, entre outras.  

Vale também identificar outro problema na argumentação de Williams, que se refere à reação 

humana frente o sofrimento: temos disposição natural de evitar o sofrimento. Assim, está 

correto o pensamento de Williams de que o sofrimento é natural; porém equivoca-se o autor 

quando atesta essa realidade como forma de justificar uma ausência de tratamento moral 



perante o sofrimento alheio. O sofrimento físico ou psicológico tem grande significado ao ser 

humano, uma vez que passa uma mensagem ao indivíduo. É natural que evitemos o 

sofrimento, e não somente o nosso próprio sofrimento. Evitamos o sofrimento de semelhantes 

seres humanos, é claro, porém também evitamos o sofrimento de nossos animais de 

estimação, por exemplo19. Portanto, é uma atitude completamente natural20 do ser humano e 

é certamente justificável que nos coloquemos contra o sofrimento alheio quando podemos 

evitá-lo (sem causar danos a ninguém). Seguindo a teoria Utilitarista, pode-se dizer que além 

de natural e justificável, é recomendável evitar o sofrimento, uma vez que o cálculo dos 

interesses igualmente considerados tem resultado, digamos, negativo – o sofrimento é 

contrário aos interesses de todos os indivíduos igualmente considerados, seja lá de quem for o 

sofrimento.  

O autor ainda nos lembra de Nozick: se essas criaturas realmente se mostrassem diferentes, 

teríamos que permitir que elas nos comessem – caso fossem mais inteligentes que nós – como 

nós somos em relação aos animais. 

O especismo (preconceito humano) é, portanto, inescapável na visão de Williams. Para ele, as 

razões de Singer não são suficientes ou aceitáveis. Os pressupostos não são aceitáveis.  Seria 

um erro considerar que animais têm direitos morais para com os humanos. 

“Ser um ser humano” parece uma razão para a diferenciação entre as criaturas, já que todos 

estão cientes das diferenças entre as criaturas (articulação etc). Porém há casos em que, 

apesar da criatura ser “ser humano”, essas diferenças não se apresentam como justificativa 

para o especismo. Daí surge a justificativa de que é melhor que um tipo dessas criaturas se 

sobreponha às demais. 

Além da questão do especismo, Williams apresenta outras ideias mais amplas em “Must a 

concern for the environment be centred on human beings?”. 

Nestas complexas reflexões, Williams começa considerando: se perguntarmos sobre as 

relações entre questões ambientais e valores humanos, há uma importante distinção a ser 

feita. Trata-se: 

1. De quem são essas perguntas?  

Conservação é uma questão humana; somente seres humanos podem discutir eles mesmos e 

adotar políticas que vão afetar a eles mesmos. As respostas devem ser respostas humanas, 

baseadas em valores humanos – valores que os seres humanos fazem com que façam parte de 

suas vidas. 

2. Qual o conteúdo desses valores? E como nossas respostas se relacionarão com nossas 

vidas? 
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 É evidente que há comportamentos contrários a estes, em que “donos” mantêm uma relação cruel 
com seus animais. Porém, de modo geral, estes comportamentos são rechaçados, rejeitados e 
vividamente condenados em nossa sociedade, dadas as leis que hoje vemos em vigor como:  
20

 O uso da palavra “natural” é feito no sentido de apontar ao fato de que na situação em questão não 
há pressões externas para esse acontecimento ou cenários artificiais que provoquem essa realidade. O 
contrário do que veremos adiante com os viveiros de animais e os comportamentos “não-naturais”.  



Poucos dos que estão preocupados com conservar o meio ambiente supõem que as respostas 

têm que ser exclusivamente humanas, no sentido de que as políticas que elas recomendam 

irão favorecer unicamente os seres humanos. 

Para ilustrar essa idéia, o autor propõe uma situação: atividade de A é benéfica a ele e outros, 

mas pode não ser a B. Assim, indagamos: B deve ser compensado? Quanto? Por quem? Quais 

princípios? Mas também pode não haver um B específico, fenômeno a que o autor chama de 

UNALLOCATED EFFECTS (efeitos em gerações futuras são assim). Mais questões surgem se 

perguntamos se B é afetado de maneira que essencialmente envolve o conhecimento e estado 

de percepção de B. Assim, B pode ser afetado pelo desaparecimento de “pássaros cantantes”. 

No entanto, estes são efeitos de “experiência”. É importante que um efeito tenha a forma de 

privação, de que B (por causa da privação) nunca está ciente (nunca teve tem conhecimento). 

Um exemplo disso é viver com poluição e tentar ver as estrelas. 

Há efeitos em animais, os chamados efeitos não-humanos. Mas pode não ter efeito num 

humano nem num animal, ao que chamamos NON ANIMAL EFFECTS (em, por exemplo, árvores 

e montanhas). 

A preocupação com estes outros efeitos, na visão de Williams, é em si mesma um fenômeno 

humano. Nossas atitudes perante os outros tipos de efeitos não se relacionam diretamente 

com o interesse humano – não são antropocêntricas. Mas ainda são nossas atitudes, que 

expressam nossos valores. 

Uma questão de experiência se relaciona mais com animais individuais que com a 

sobrevivência de espécies, diferentemente do que foi dito anteriormente – é improvável uma 

preocupação ambiental (que também nada tem a ver com os “non-living”). 

Além disso, afirma Williams, há uma corrente que afirma que as nossas atitudes são 

antropocêntricas mesmo quando não direcionadas a interesses humanos. Nossas atitudes 

podem ser compreendidas da seguinte maneira: tratar os efeitos não-animais e também os 

não-humanos (que não envolvam experiências de outros animais) como simples efeitos 

experienciais (empíricos) em seres humanos, como tipos de estados em que seres humanos 

prefeririam não estar (ou sim, dependendo de efeitos bons). Assim, a o caráter ruim dos 

efeitos ambientais então seria a medida em termos do efeito em experiências humanas 

(basicamente se gostamos ou não de algo). Explorando a teoria econômica existente, esta 

maneira de pensar poderia gerar preços para a poluição, por exemplo. 

Essa forma de pensar reduz o problema da consciência humana dos efeitos, mas as 

preferências das pessoas contra serem conscientes de alguns efeitos não-humanos e não-vivos 

“are in the first preferences against the effect itself”. 

A preferência de ser consciente sobre efeitos não-humanos e não-vivos envolve um valor. Uma 

preferência em não ver uma paisagem “destruída” está baseada na idéia de que ela está 

“destruída”. Conforme a tese de Williams neste texto, não posso acessar esta preferência (dar 

peso a ela) se não entendo este pensamento e dou valor a ele. 

Propõe-se estender a lista de coisas que nos preocupam para além de nós mesmos e o 

sofrimento de outros animais – até os não-animais (supondo que eles têm INTERESSES, apesar 



de não terem experiência). Dizer que uma coisa tem INTERESSE nos ajuda se este “interesse” 

nos importa de alguma forma. Nós temos que permitir que essa importância possa ser 

sobrepesada por outras, mas nós mesmos temos que concordar que estes interesses das 

“coisas” importam para nós se a noção de interesse ‘is required to work’.  Um exemplo dado 

pelo autor que ilustra essa situação é o de uma árvore que está doente e tem interesse de 

melhorar; mas isso simplesmente não nos importa. Assim, mesmo se aceitássemos que uma 

espécie tenha interesses, eles certamente não teriam importância para nós (exemplo: a 

sobrevivência do vírus HIV). 

Estas objeções parecem ser suficientes, na visão do autor, para desencorajar essa abordagem, 

mesmo se nós deixarmos de lado as dificuldades de fazer sentido a ideia de uma coisa ter 

interesses se ela não pode ter experiências. 

Aqui vale lembrar ao final que o autor mencionou diversas preocupações a que o Utilitarismo 

se dedica: preferências, interesses, auto-consciência e efeitos.   

Para o autor, a ideia de conferir interesses a espécies é uma forma de fazer sentido para a 

nossa preocupação por essas coisas.  Isso faz parte de um projeto de tentar estender ao 

natural as nossas preocupações por cada um ao moralizarmos nossas relações com a natureza.  

Na opinião do autor não é assim que ocorre – não se pode conferir interesses a espécies só 

para que nossos sentimentos façam sentido. 

Há ainda quatro pontos críticos levantados pelo autor que são válidos de apresentação em 

separado: 

a. Preocupação auto-consciente por preservar a natureza não é ela mesma um pedaço 

da natureza: é uma expressão da cultura. 

b. O desaparecimento de espécies é natural. 

c. Muitas das coisas que queremos preservar sob um interesse ambiental são produtos 

culturais (e muito óbvios como parques, paisagens etc). 

d. É parte da natureza que diferentes criaturas tenham diferentes naturezas, e nós não 

podemos excluir a ideia de que nós podemos ter uma. E se podemos ter uma, ela pode 

ser predatória. 

Em conclusão, o autor afirma: um dos paradoxos das atitudes das pessoas neste assunto é 

que, enquanto elas rejeitam as figuras tradicionais dos seres humanos como descontinuidade 

da natureza em virtude da RAZÃO, elas se levam a outra figura em que temos humanos como 

uma transcendência moral sobre o resto da natureza (o que nos faz singularmente capazes e, 

portanto, singularmente obrigados a nos separarmos de qualquer determinação natural em 

nosso comportamento). 

Ainda, aduz que seres humanos têm dois tipos de relações emocionais básicas com a natureza: 

gratidão/senso de paz e terror/estimulação. Se pensarmos assim, nosso senso de restrição 

com relação à natureza (um senso básico com relação à conservação) se fundamentará numa 

forma de medo: medo do poder da natureza e o Promethean fear – medo de não levar a sério 



ou não considerar as relações com a natureza. Neste sentido, os fundamentos para as nossas 

atitudes serão bem diferentes daqueles sugeridos por apelações aos interesses de coisas 

naturais. Não será uma extensão da benevolência ou do altruísmo (como no vegetarianismo), 

nem será senso de comunidade (apesar de ser senso de envolvimento). Os fundamentos das 

nossas atitudes estarão na oposição entre nós mesmos e natureza, como um velho e 

conectado e poderoso inimigo, que merece respeito. Inclusive, “respeito” é a noção que 

precisa de atenção. 

Por fim, não há uma forma fácil de colocar os valores envolvidos nesse debate numa soma 

política.  O paradoxo é que nós temos que usar nosso poder para preservar um senso de algo 

que não está em nosso poder. 

"In all these ways an environmental concern in the sense relevant to conservation is at least 

broader than a concern with the experiences of other animals. This particularly helps to bring 

out the point that an environmental concern is not just motivated by benevolence or altruism. 

(inasmuch as vegetarianism is motivated by those feelings, it is not the same as a conservation 

interest)." 

ii. Will Kymlicka 

Will Kymlicka faz parte dos filósofos críticos ao Utilitarismo e em seu livro Filosofia Política 

Contemporânea21 realiza algumas considerações que são dignas de análise, uma vez que 

buscamos complementar as críticas de Williams ao Utilitarismo de Singer.  

Kymlicka considera o Utilitarismo como uma moralidade especificamente política. Ele lembra 

que Rawls reagia ao Utilitarismo e considerava que, em nossa sociedade, o Utilitarismo opera 

como um tipo de pano de fundo tácito contra o qual outras teorias tem de se afirmar e se 

defender22. Kymlicka afirma que os princípios utilitários se aplicam ao que Rawls chama de 

“estrutura básica” da sociedade, e não à conduta pessoal dos indivíduos, conforme pretende a 

teoria Utilitarista.  

Kymlicka reconhece dois principais pontos do Utilitarismo: (a) a característica 

consequencialista do Utilitarismo faz com que proibições morais arbitrárias não se realizem23 e 

(b) o Utilitarismo é uma poderosa arma contra o preconceito e a superstição, fornecendo um 

padrão e um processo que desafiam os que reivindicam autoridade sobre nós em nome da 

moralidade. Portanto, ele identifica dois atrativos: o Utilitarismo se amolda à nossa intuição de 

que o bem-estar humano tem importância e à nossa intuição de que as regras morais devem 

ser testadas no que diz respeito a suas conseqüências para o bem-estar humano. 

Assim, ele define a teoria utilitarista com dois principais aspectos: a descrição do bem-estar 

humano ou “utilidade” e uma instrução para maximizar a utilidade, assim definida, dando igual 

peso à utilidade de cada pessoa. O problema de Kymlicka já pode ser identificado nesta etapa: 

o Utilitarismo busca a maximização do bem estar como um todo e não apenas o humano.  
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 Kymlicka 2006 
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 Idem, p. 11 
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 Exemplo daquele que aponta a rejeição moral ao homossexualismo sem saber apontar qualquer 
conseqüência ruim que ele semeie.  



Mais adiante, Kymlicka apresenta a utilidade: “Os utilitaristas definiram tradicionalmente a 

utilidade em função da felicidade – daí o lema comum mas enganoso, ‘o máximo de felicidade 

para o maior número de pessoas’”24. Para Kymlicka, a experiência ou sensação de prazer é o 

principal bem humano, sendo o único bem que é um fim em si mesmo, para o qual todos os 

outros bens são meios. 

O autor ainda critica o pai do Utilitarismo, Bentham, afirmando que Bentham poderia 

responder que a felicidade do escritor, da mesma forma como a do masoquista, encontra-se 

justamente nestas sensações aparentemente desagradáveis (o contrário da afirmação de 

Kymlicka relativa ao “principal bem humano”), porém as pessoas fazem julgamentos morais da 

situação. 

Para Kymlicka, a concepção hedonista de utilidade está errada, “pois as coisas que valem a 

pena fazer e ter na vida não podem ser reduzidas a um estado mental como a felicidade.”25 

Assim, há quem diga que muitos tipos diferentes de experiência são valiosos e que devemos 

promover todo o leque de estados mentais valiosos. Para o autor, utilitaristas que adotam essa 

descrição aceitam que a experiência de escrever poesia, o estado mental que a acompanha, 

pode ser recompensado sem ser prazeroso. Contudo, para Kymlicka, o que queremos da vida é 

“algo mais ou outra coisa que não a aquisição de qualquer tipo de estado mental, qualquer 

tipo de brilho interior, agradável ou não.”26  

Segundo essa visão, aumentar a utilidade das pessoas significa satisfazer suas preferências. As 

pessoas podem querer ter a experiência de escrever poesia, uma preferência que pode ser 

satisfeita na máquina de preferências. Contudo, o autor afirma que satisfazer nossas 

preferências nem sempre contribui para o nosso bem-estar (comer uma pizza envenenada, por 

exemplo). O que é “bom” pode ser diferente das preferências que tenho agora – é uma falsa 

consciência.  

Neste sentido, podemos não ter a informação adequada, como no exemplo da pizza 

envenenada, ou pode haver erros no cálculo de custo e benefício da escolha. Segundo 

Kymlicka, “O Utilitarismo da variedade satisfação de preferências diz que uma coisa se torna 

valiosa porque muitas pessoas a desejam.”27 Na visão de Kymlicka esta concepção está errada, 

uma vez que ter a preferência não torna valiosa – pelo contrário, ser valiosa é uma boa razão 

para que seja preferida. Neste ponto encontramos conexão com a obra de Dworkin, sobre o 

valor intrínseco das coisas, que dialoga diretamente com as idéias do Utilitarismo de Singer e 

que concorda com esta visão de Kymlicka. O valor de algo não precisa vir de ter uma 

preferência, de fato – há possibilidade de algo ter valor simples e puramente devido ao fato de 

existir.  

Mais adiante Kymlicka passa a debater as preferências informadas, uma vez que ele define o 

bem estar como a satisfação de preferências racionais, informadas. Aduz Kymlicka “O 

Utilitarismo, segundo essa visão, tem como objetivo satisfazer as preferências que se baseiam 
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na informação completa e nos julgamentos corretos, enquanto rejeita as que são equivocadas 

e irracionais.”28  

Esta visão de que o principal bem humano é a satisfação das preferências racionais parece 

correta, mas para Kymlicka é vaga, dado que não coloca nenhum limite ao que pode ser 

considerado utilidade.   

Para Kymlicka, devemos aceitar a possibilidade de que nossas vidas podem piorar mesmo 

quando nossas experiências conscientes não são afetadas. É interessante mencionar que Hare 

é lembrado por Kymlicka por ampliar a noção de utilidade incluindo as preferências de pessoas 

mortas. O que teoricamente justifica isso é que temos preferências racionais por coisas que 

não afetam nossos estados conscientes. Essa é uma suposição teórica, sendo o exercício de 

imaginá-la e tentar colocá-la em prática um exercício sem provisões positivas.  

 “Mesmo que exista uma incomensurabilidade inerente de tipos diferentes de valor, de 

tal modo que não possamos dizer um, dentre um leque de atos que aumentam o valor, 

maximiza o valor, ainda assim podemos estabelecer hierarquias menos refinadas e, 

por conseguinte, fazer julgamentos a respeito de atos melhores ou piores.“29 

Temos aqui a dificuldade em dizer se o ato é bom e quão bom é. Ainda lembra Kymlicka que se 

rejeitamos as concepções de bem-estar como felicidade e satisfação de preferências, não há 

nenhum método direto de medir utilidade, uma vez que o Utilitarismo não oferece critério ou 

método cientifico para determinar o que é certo e errado. 

Na tese de Kymlicka, o consequencialismo é impossível, inviável, pois para ele os recursos 

disponíveis para satisfazer as preferências das pessoas são limitados, ao passo que o 

consequencialismo prega a promoção da utilidade das pessoas satisfazendo todas as 

preferências informadas de todas as pessoas. Além disso, o autor (que neste ponto lembra a 

crítica de Williams acima, relativa ao conflito de obrigações de um sistema de moralidade) se 

indaga como proceder em casos em que o bem-estar de uma pessoa está em conflito com o de 

outra pessoa. 

Há para o autor dois conceitos diferentes no Utilitarismo que dizem respeito ao “nós”: 

 Todos nós somos obrigados a agir segundo princípios utilitários, mesmo em nossa 

conduta pessoal (Utilitarismo moral abrangente) 

 As principais instituições sociais é que são especificamente obrigadas a agir segundo 

princípios utilitários (Utilitarismo político) 

Adiante, Kymlicka apresenta o “agir segundo princípios utilitários” que pode ter duas leituras: 

(a) significa que o agente deve decidir como agir com base em cálculos utilitários 

conscientemente, avaliando como diferentes ações afetam a satisfação das preferências 

informadas (Utilitarismo direto) e (b) a idéia de maximizar a utilidade entra indiretamente na 

decisão do agente. Assim, “Ações moralmente corretas são as que maximizam a utilidade, mas 
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é mais provável que os agentes maximizem a utilidade seguindo regras ou hábitos não 

utilitários do que seguindo o raciocínio utilitário (Utilitarismo direto).”30 

Kymlicka apresenta o Agente U, alguém que decide como gastar seu tempo e recursos 

calculando os efeitos das várias ações disponíveis sobre a utilidade geral. Daí seguem os 

problemas:  

(a) Relações Especiais – Agente U não considera a possibilidade de que 

eu poderia ter relações morais especiais com meus amigos, família, 

credores, etc. Para o agente U o valor moral de um ato encontra-se 

unicamente nas suas propriedades causais de produzir estados de 

coisas desejáveis. Assim, de acordo com esta visão, ao decidir como 

gastar meus 10$ devo examinar todas as potenciais satisfações de 

preferência das pessoas e determinar qual ação as maximizará. Não 

interessa ao agente U que alguma dessas pessoas tenha me 

emprestado o dinheiro ou que alguma pessoa tenha me executado 

algum serviço para mim na pressuposição de que receberia o 

dinheiro. O problema nesta crítica ao Utilitarismo é que há uma 

pressuposição de que a maximização do bem-estar proposta pelo 

Utilitarismo é superior a todos os valores: inclusive causando danos. 

Este é o pecado de Kymlicka, ele se esquece de que os utilitários se 

comprometem com a conseqüência e com o limite moral do “desde 

que não cause danos a alguém”. Assim, se parte da conseqüência é 

um dano significativo para uma ou mais pessoa, o calculo é 

remontado. Além disso, a avaliação do cálculo utilitarista não se 

limita a indivíduos, e sim ao conjunto: se é pior para a sociedade a 

insegurança dos contratos e empréstimos, certamente a opção de 

usar os 10$ irá mudar. O Utilitarismo, na visão de Kymlicka, pede 

que não tenhamos mais apego aos nossos compromissos do que aos 

dos outros. E, na realidade, é assim mesmo. Porém esta é a proposta 

da teoria utilitarista, deixar o egoísmo e ir em busca de um mundo 

eficiente e de conseqüências desejáveis sempre respeitando a esfera 

pessoal e moral. Além disso, Kymlicka ainda vê um problema no 

Utilitarismo: a questão de ele não deixar as pessoas tomarem suas 

próprias decisões. Esta afirmação causa dúvida, uma vez que parece 

que o autor pensa o Utilitarismo como um sistema moral opressivo, 

que torna as relações injustas, previsíveis, castrando a possibilidade 

de escolha dos indivíduos. O Utilitarismo não é isso. O Utilitarismo é 

uma proposta de nortear os grandes debates morais da sociedade, 

podendo sim ter alguns detalhes de engrenagem interna da teoria 

que fazem com que se chegue a algumas conclusões que sejam 

desagradáveis para muitas pessoas (as questões da eutanásia e do 

aborto, por exemplo), e agradáveis a outras. Mas não se trata de 

uma tentativa de roubar o poder de decisão dos indivíduos. 
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(b) Preferências Ilegítimas irrazoáveis do ponto de vista da justiça, 

exemplo do hospital: alguns brancos preferem que os negros não 

tenham assistência médica igual e, quando os cálculos de utilidade 

são feitos, revela-se que a utilidade é maximizada privando os 

negros de uma parcela igual de assistência médica – é um desejo 

ilegítimo. Aqui lembramos a questão do conflito de obrigações – 

aplicando-se ao caso como conflito de interesses que tem o mesmo 

peso. Padrão de correção x Processo de decisão: para Kymlicka o 

Utilitarismo é boa tese como padrão de correção, porém não 

recomendável como processo de decisão. Neste ponto pode-se dizer 

que o autor tem certa razão. 

Há dois argumentos a favor da maximização da utilidade como padrão de correção moral, são 

eles:  

(a) Igual consideração dos interesses: a vida de cada pessoa tem a mesma importância do 

ponto de vista moral – seus interesses devem ter igual consideração.   

(b) Utilitarismo teleológico: nosso dever primário é ocasionar estados de coisas valiosos. 

Obrigação é de maximizar os valores.  

Para Kymlicka, precisamos distinguir os diferentes níveis em que a igualdade pode ser um 

valor. Com isso, ele argumenta que a concepção adequada da igual consideração deve 

distinguir diferentes tipos de preferências, das quais só algumas tem peso moral legítimo. 

Pode-se ver que pelos exemplos que Singer usa em sua obra, o autor não considera qualquer 

interesse e sim interesses fundamentais na moralidade. Assim, Kymlicka diz que há as 

preferências pessoais, a respeito dos bens, recursos, oportunidades entre outros que 

queremos que etsejam disponíveis a nós e preferências externas, a respeito dos bens, 

recursos, oportunidades entre outros que queremos que estejam disponíveis aos outros. Aqui 

as preferências externas encontram o desafio de serem externas e, supostamente, não iguais 

as demais. Além dessas, o autor apresenta também as preferências egoístas: ignoram o fato de 

que outras pessoas precisam dos recursos e tem direito legítimo a eles. Elas também são 

muitas vezes irracionais e desinformadas. Estas últimas preferências, segundo o autor, são 

rejeitadas pelos utilitaristas pois nenhuma pode ser identificada como egoísta antes dos 

cálculos de utilidade.  

Kymlicka argumentou que o Utilitarismo poderia justificar o sacrifício dos membros fracos e 

impopulares da comunidade para o benefício da maioria. O Utilitarismo é utilizado para atacar 

os que detêm privilégios injustos à custa da maioria (a política do Utilitarismo). Para Williams, 

em passagem neste texto, 31o Utilitarismo de alguns tem feição de conformismo – como se a 

teoria não mudasse a realidade. Kymlicka encerra o capítulo afirmando que “Os utilitários 

modernos estão certos em insistir que a utilidade não pode ser reduzida a prazer, que nem 

todos os tipos de utilidade são mensuráveis ou comensuráveis e que mesmo tentar medir 

estas utilidades nem sempre é adequado. Contudo, o preço desse refinamento adicional é que 

o Utilitarismo não identifica imediatamente nenhum conjunto de políticas como distintamente 
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superiores. O Utilitarismo moderno, apesar de sua herança radical, não define mais uma 

posição política distinta”32 

4. O Utilitarismo (levando-se em conta seus limites) como teoria da moral normativa 

que se relaciona diretamente com a Teoria de Justiça 

a. John Ralws: Uma Teoria de Justiça 

Para John Rawls, as pessoas elegem, sob o “véu da ignorância” e em pleno estado de liberdade  

e igualdade, os princípios de justiça que acreditam que devem governar a sociedade. O intuito 

das pessoas neste estado e nesta decisão é estabelecer uma sociedade de estrutura 

organizada, a qual é regulada por uma concepção política e de justiça onde cada um aceita os 

princípios eleitos. A intenção se reflete numa vontade de cooperação mutua nesta sociedade. 

O equilíbrio reflexivo tem o papel de instaurar coerência entre juízos morais dos indivíduos e 

os princípios éticos estabelecidos. Assim, a posição original se trata do procedimento 

deontológico pelo qual se estabelece pressupostos filosóficos à escolha dos princípios, sem o 

conhecimento da situação contingente – sob o véu da ignorância.  

A teoria da justiça como equidade parte do princípio do sistema de cooperação mútuo entre 

indivíduos livres. Para determinar o que é justo numa sociedade, a opção de Rawls é recorrer 

ao contratualismo da justificação: estabelecer um critério público objetivo como estrutura 

básica desta sociedade, que possa ser compreendido por todos em suas concepções morais. 

Destarte, a igual consideração de interesses é um bom instrumento que justifica esse 

processo.  

A igual consideração de interesses como base do direito implica na igual consideração de 

interesses como base da sociedade. Eis então a relevância do debate que temos em pauta: a 

discussão de dever ser ou não este princípio o fulcro de toda a estrutura social e jurídica.  

Tendo os críticos a esse princípio falhado com relação a crítica à sua aplicação na sociedade, é 

considerável que sigamos adiante no estudo com este objetivo em mente. Consideramos os 

pontos levantados, até porque muitos deles estão corretos, porém não influenciam no fato de 

que o princípio da igual consideração de interesses é o princípio que mais viabiliza a equidade 

na sociedade.  

5. Políticas Públicas no Brasil 

a. Criação Intensiva de animais para abate 

Finalmente analisamos a criação de animais para abate tendo em vista a teoria utilitarista e 

seus limites. Primeiramente é importante reconhecer o escopo desta pesquisa: foram 

analisados os aspectos da criação de animais para abate por uma questão de praticidade. Além 

do abate também há a questão da criação de animais para experimentos, lazer, companhia, 

força de trabalho entre outros. O abate é escolhido por envolver um grande debate atual que 

envolve além das questões morais, questões pragmáticas de saúde, ambientalismo, meio 

ambiente e distribuição de renda.  
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Serão analisadas as unidades de criação intensiva de animais para o abate de modo geral. Não 

é possível analisar uma unidade em específico por duas razões: a primeira é que, por motivos 

interessantes, a visita a estes locais é um tanto quanto burocrática e dificultosa, e a segunda é 

que o intuito desta pesquisa não é apontar a uma unidade de criação intensiva de animais em 

especial, causar constrangimento, levantar nomes ou o que quer que seja. O intuito da 

pesquisa é verificar qual a forma de criação que alimenta a demanda do mercado em geral, se 

esta forma de criação respeita os limites morais da relação entre animais humanos e animais 

não-humanos, qual a influencia do Estado nesta criação e o que se deve fazer no âmbito 

jurídico.  

A produção acadêmica nacional neste tema é significativamente escassa. A indústria 

agropecuária brasileira é um agente extremamente forte no mercado nacional e, sobretudo, 

internacional. Arrisco-me a sugerir que talvez seja esse poderio assustador da nossa industria 

agropecuária que faz com que não haja muita produção acadêmica neste âmbito, o que 

veremos mais adiante com a ajuda de Peter Singer. É por esta falta de fontes, de um debate 

aberto mais amplo, de conscientização e de ampliação de horizontes da academia que optei 

por analisar a obra de Peter Singer no que diz respeito às animal factories. Na realidade, o 

Brasil – país em que muitas outras questões urgentes são negligenciadas desde a sua 

colonização – é um dos poucos países ocidentais de grande poder econômico e 

representatividade no mercado internacional que não tem um debate sério nesta área. Os 

Estados Unidos, onde a força do agrobusiness anda de mãos dadas com o financiamento das 

campanhas políticas33,  contam com uma série de acadêmicos, economistas, chefes de governo 

e empresários dispostos a abrir o debate e olhar o problema de uma nova forma. A Noruega, 

Dinamarca, Suíça e Suécia são países que contam com regras de criação de animais para o 

abate assustadoramente distintas das brasileiras – a legislação de alguns países nórdicos 

proíbe que a criação de aves para abate seja feita em gaiolas além de ter uma série de outras 

normas que garantem um bem-estar mínimo razoável aos animais de abate. 

Abro o debate na minha pesquisa ressaltando pontos importantes de Peter Singer em Animal 

Liberation: o produto que comemos advindo de outros animais é processado longe da nossa 

vista. Compramos a carne em embalagens plásticas com pouquíssimo sangue, o que ajuda à 

incapacidade de associação de elementos: devido aos “novos” mecanismos de produção de 

carne, poucas pessoas hoje em dia sabem relacionar a carne que está no prato ao animal de 

quem ela veio. Auxilia essa alienação do consumidor a propaganda (que, numa interpretação 

extensiva e propositalmente exagerada de minha parte, deveria ser considerada propaganda 

enganosa) destes produtos: por exemplo, na caixa em que vem os divertidos “nuggets” das 

crianças vem também um franguinho muito simpático sorrindo - o mascotinho da Sadia, que 

está muito feliz que vai ser comido. Uma propaganda que vem desde pelo menos 197034 

(considerado apenas o caso da Sadia) e que influenciou milhares de milhões de crianças e 

diversas gerações35.   

                                                           
33

 Singer 1980, pp. 166 – 170 
34

 Mascote Sadia, disponível em: http://www.sadia.com.br/sobre-a-sadia/mascote-sadia.jsp 
35

 Uma nota interessante sobre os eufemismos que foram criados se refere à designação do porco e da 
carne do porco. Em inglês americano, o porco do campo, que anda solto e livre para fuçar onde quiser, o 
mesmo porquinho que atuou em Babe (dir. Chris Noonan, 1995) e que faz parte dos Looney Tunes como 

http://www.sadia.com.br/sobre-a-sadia/mascote-sadia.jsp


 

 

Figura 1. O mascote da Sadia, na década de 1970. Sentado confortavelmente numa travessa 
de salada, prestes a servir de jantar, o frango expressa alegria. Fonte: 
http://www.sadia.com.br/sobre-a-sadia/mascote-sadia.jsp Acesso: 31/08/2011 

 

Além disso, contribui também para esta alienação do consumidor o crescimento das grandes 

cidades e o famigerado “êxodo rural” que distanciaram grande parte da população do contato 

com o campo e a agricultura, deixando-a mais alienada e vulnerável às informações enganosas 

transmitidas pela mídia. O êxodo rural mencionado se trata do deslocamento de grande parte 

da população rural para as áreas urbanas, que também pode ser compreendida como 

resultado da “industrialização” da agricultura e da pecuária. Os pequenos agricultores e 

pecuaristas sofreram grande impacto diante das gigantes máquinas que tomavam conta do 

campo.36  

Como resultado desta alienação, pensamos hoje na quinta como um local agradável, distante 

de nossas vidas urbanas caóticas e capitalistas. E isso confere com o cenário que foi criado 

especialmente para que acreditássemos nisso: um cenário que obviamente não é natural. Hoje 

em dia, a agricultura e pecuária são controladas por gigantes industrias que visam o lucro num 

mercado de concorrência acirrada capitalista.  

A agricultura é controlada por grandes empresas e métodos de produção em série. A galinha 

poedeira deixou de ser uma genitora e passou a ser uma máquina de ovos. A vaca prenhe que 

acabou de dar a luz não é mãe, agora ela é máquina de vitelos e de leite. A agricultura é um 

mercado concorrente em que os métodos estão adaptados (e adaptam os animais da maneira 

menos custosa) à redução de custos e aumento de produção, com grande eficiência.  
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Os animais sujeitos a esse mercado, como objetos e meios para um fim levam vidas 

miseráveis. O ser humano criou o mercado competitivo e submeteu a ele não seus filhos nem 

seus irmãos, e sim animais não humanos que não tiveram escolha frente à ditadura humana. A 

crueldade na agricultura37 não é recomendada pelas revistas e jornais da área38 porque nestas 

condições os animais não aumentam tanto de peso e os hematomas e doenças são carne mais 

barata no matadouro, o que significa menos lucro para o agricultor. Conforme constata Ruth 

Harrison, autora de Animal Machines, “a crueldade só é reconhecida quando deixa de haver 

lucro”.39 

O primeiro animal que vamos considerar nestas condições de grande exploração em criação 

extensiva é a galinha, da qual consumimos os ovos e a carne. 

 Avicultura 

A galinha passou de animal de quinta para objeto manufaturado quando circunscreveram-na 

em espaços fechados, enjauladas do começo ao fim de suas vidas. Os pintinhos são chocados 

em chocadeiras artificiais, sem jamais conhecerem a mãe, e um produtor de frangos obtém 

carregamentos entre 10 e 50 mil pintos com menos de um dia de vida, todos juntos. Como 

chocam todos em caixas, muitos estão fracos e precisam de mais proteção, que não lhes é 

garantida pela ausência da mãe associada ao desinteresse do agricultor e ao altíssimo número 

de pintos numa só caixa chocadeira. Os mais fracos geralmente não resistem o primeiro dia: 

são pisoteados, não conseguem sair da casca direito, e muitos nascem com deformações 

consideráveis (ausência de bico, três patas, ausência de olhos, etc.)40. 

As aves são alocadas em grandes edifícios em que cada aspecto do ambiente é controlado: 

temperatura, luz e ventilação, para garantir que os frangos cresçam o mais rapidamente 

possível.  O fornecimento de comida e água é automático, otimizando o trabalho humano e 

aumentando os lucros do agricultor. A iluminação é regulada de forma que as aves passam 

largos períodos em total escuridão e depois claridade, na crença de que após grandes períodos 

de sono as aves comam mais. Por volta de seis semanas de idade, as aves já cresceram o 

suficiente dado o limite de espaço nos edifícios criadouros, portanto não haverá mais luz, para 

não comprometer o lucro do agricultor, já que não há mais interesse em engordar e fazer 

crescer as aves. Os frangos são mortos com sete semanas – sendo que sua duração natural é 

de cerca de sete anos41.  

A falta de espaço nos criadouros cria desconforto aos animais, que tem pouco espaço para se 

movimentar e expressar seu comportamento natural (ciscar, buscar comida, tomar banhos de 

pó e outras atividades naturais das aves). O estresse causado é tamanho que as aves 

desenvolvem um comportamento agressivo e canibal entre elas. Isso prejudica o lucro do 

agricultor, portando é utilizada luz reduzida que diminui a incidência destes acontecimentos – 

sendo as aves condenadas a viver em semi-obscuridade. Além disso, também se recorre ao 
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corte dos bicos dos pintos, ainda quando jovens, e depois outra vez quando maiores, para 

evitar que as aves se firam. Veterinários e agricultores estão cientes de que esta atividade 

causa dor intensa aos animais. O desbique produz feridas na boca dos animais de difícil 

cicatrização, uma vez que não há o menor atendimento a essas injúrias. Assim, as aves são 

forçadas a viver com feridas na boca durante semanas, o que provoca dor crônica intensa, com 

dificuldades para comer, além de narinas queimadas, até que se recomponham.42 O 

pesquisador do Poultry Research Centre do British Agricultural and Food Research Council, M. 

J. Gentle, afirmou “(…) não sabemos quanto incomodo e quanta dor as aves experimentam 

após o corte do bico mas, numa sociedade conscienciosa, deveria ser-lhes dado o benefício da 

dúvida. Para se evitar a ocorrência de canibalismo e extração de penas, é essencial uma 

criação cuidada”. A prova disso é que os agricultores pequenos não precisam recorrer ao corte 

de bicos: as aves não apresentam o nível de estresse que o confinamento das grandes 

empresas causam a elas.   

Além do canibalismo, a vida no criadouro é caótica. As aves estão o tempo inteiro com medo e 

neuróticas, sendo o barulho nestes locais uma experiência muito desagradável, pois os animais 

gritam e emitem sons agudos constantemente. Se algo lhes assusta, ocorre o fenômeno do 

“amontoamento”: todas correm para um mesmo lado do edifício, apavoradas, causando o 

atropelamento de muitas, que morrem sufocadas. O que o agricultor faz é remover os corpos 

dos edifícios.  

Como conseqüência dessa criação extensiva, há também o fenômeno da síndrome da morte 

aguda. As galinhas sofrem um ataque anterior à morte – perdem equilíbrio, batem as asas 

violentamente, caem para trás ou para frente e morrem. Há quem considere este fenômeno 

como resultado da política de crescimento acelerado: progressos genéticos e nutricionais 

requerem que frangos cresçam muito rapidamente com a superalimentação, que podem levar 

a morte aguda. Além disso, atrofiamentos e deformações também são resultados dessa 

criação extensiva: quando se compra partes dos animais já industrializados ou já cortados nos 

supermercados, geralmente são as partes que se pôde aproveitar daqueles que apresentavam 

mutilações, deformações e atrofiamentos, que o consumidor alienado não verá. 

Além do bem-estar das aves, devemos falar também da insalubridade dos ambientes 

criadouros destes animais. Não é feito esforço para a limpeza do local onde estão as aves, 

acumulando o excremento cada vez mais. Como resultado, o pó, o amoníaco e as bactérias 

estão em grande quantidade no ar e têm efeitos nocivos sobre o pulmões das aves e dos seres 

humanos43.  

A primeira experiência das aves à luz do sol é traumática: é a hora de ir para o abatedouro. 

Agarradas pelas pernas, as aves gritam e se debatem, enquanto são arremessadas dentro de 

caixas superlotadas e esperam a hora de morrer ao sol, sem comida ou água durante horas.  

Para o agricultor, não há problemas se uma margem percentual de frangos sempre morre: 

conforme vemos em Animal Liberation, “a chave para o lucro na industria das aves não reside 

no lucro por ave, mas no lucro da unidade industrial como um todo”.  

                                                           
42

 Singer 1980 
43

 Idem, PP.  123 - 126 



As galinhas poedeiras tem a vida mais miserável ainda. Confinadas em gaiolas a vida inteira, 

estas vivem mais do que as aves que vão para o abate. Em outras palavras, as desafortunadas 

são forçadas a viverem vidas frustradas durante mais tempo. São consideradas máquinas de 

fazer ovos – convertem a ração em ovos. A densidade de galinhas por gaiola também é grande, 

sendo a prática do desbique também usada para as poedeiras. Porém, como vivem mais, 

devem passar por este processo mais vezes. O processo é até bom para o agricultor, uma vez 

que a galinha com a falta do bico acaba comendo de bocada, sem selecionar o que está 

comendo. Para a Professora de Ética e Filosofia Política da Universidade Federal de Santa 

Catarina, o animal que não pode escolher o que come é a maior tortura que vive um ser vivo 

de autonomia.  

As poedeiras não conhecem seus pintinhos. Estes, recém-chocados, vivem num ambiente em 

que o ar está carregado de amônia, pois acredita-se que a amônia é responsável pela 

coloração mais amarelada dos animais, que é o que busca o criador. Os pintos passam por uma 

avaliação brutal que dividirá entre machos e fêmeas. Os machos não tem valor comercial, e, 

portanto, são deitados fora e moídos vivos, junto com os mortos e as cascas, para servirem de 

comida às suas irmãs.  

Quando as poedeiras deixam de ser lucrativas, são vendidas e viram empadas e sopas. Antes 

disso, vivem em gaiolas com o chão de arame inclinado (inadequado para o sensível pé da 

galinha, que vive cheio de feridas), de forma que assim que ela bota o ovo, ele escorre pela 

esteira e ganha tempo e eficiência para o agricultor.  

O processo de botar o ovo é desconfortável para a galinha. Ele se assemelha ao processo 

íntimo fisiológico de animais humanos: não é algo que se faz em público. A galinha é forçada a 

realizá-lo com uma platéia ao lado, o que faz com que ela tente reter o ovo quanto tempo 

conseguir.   

Exemplos de aplicação de normas a favor do bem estar destes animais podem ser elencados: 

 Em 1891, a Suíça iniciou a eliminação das gaiolas superlotadas dos aviários; 

 Em 1994, as gaiolas de aviário tornaram-se ilegais na Holanda; e 

 Em 1988, a lei sueca exigiu a abolição de gaiolas para galinhas nos 10 anos 

subseqüentes e estipulou que vacas, porcos e animais criados com o objetivo de lhes 

ser extraída a pele sejam mantidos num ambiente tão natural quanto possível. 

O Brasil poderia seguir alguns exemplos internacionais. É evidente que não se espera que a 

população corresponda aos parâmetros de igual consideração de interesses e deixe de comer 

alimentos de origem animal de repente. Porém, o Estado brasileiro permite a exploração 

intensiva desses animais, ignorando completamente suas necessidades, integridade, natureza 

e bem-estar, além de desconsiderá-los como interesses a serem levados em conta. O correto, 

de acordo com Peter Singer e a teoria utilitarista, seria a paralisação de toda a produção 

animal e a libertação destes animais mantidos em cárcere ditatorial especista. Porém, o passo 

deve ser dado conforme o tamanho da perna, e os exemplos acima são boas referências de 

normas que o Estado impõe para esta indústria (que muito se mostra dona de seu próprio 

nariz no mercado, fazendo o que bem entende sem a menor fiscalização) a fim de caminhar na 

direção de um país de produção animal mais preocupada com o bem-estar do animal.  



Através de análises comportamentais, verificou-se que, quando as galinhas são colocadas em 

acesso a um local de postura (com possibilidade de criarem um ninho próprio) e acesso a 

comida, elas fazem o mesmo esforço para alcançar os dois. Ou seja, a importância da postura 

dos ovos é relevante para o animal não-humano. Em outro estudo, constatou-se que as 

galinhas preferem um local aberto, sem gaiolas e lotação, porém sem alimento, a um local com 

gaiolas e lotação, porém com alimento à vontade.   

 Suinicultura 

Os porcos são animais inteligentes, tendo sua inteligência comparada à de um cão. Assim, são 

sensíveis e tem seus traços peculiares: gostam de ficar em família, são amorosos e pacíficos. 

Afirma Singer “Embora qualquer ser senciente, inteligente ou não, deva ser objeto de igual 

consideração, os animais que possuem capacidades diversas tem requisitos diversos”. Os 

porcos formam grupos sociais estáveis, constroem ninhos, são ativos e tem suas 

particularidades comportamentais naturais.   

Os porcos em unidades de criação intensiva podem comer e dormir, apenas. As porcas 

prenhes não tem espaço para se virar e permanecem acorrentadas pelo pescoço, podendo 

apenas levantar e deitar. Quando dá a luz a seus leitõezinhos, já é separada dos filhotes e só os 

reencontra para mamar nas primeiras semanas. Os porcos nestas condições ficam ociosos e 

não conseguem, assim como as aves, desenvolver seu comportamento natural. Passam a vida 

ganhando peso, aborrecidos e entediados, além de frustrados. Através de um estudo 

comportamental, constatou-se que ao dar a estes porcos duas tigelas, uma contendo comida e 

a outra contendo terra, eles fossam a terra antes de comer. Resultado de uma vida entediada, 

sem distração qualquer.  

Eles também sofrem com a sobrelotação, desenvolvendo vícios específicos: no caso, mordem-

se mutuamente as caudas. Esta atitude leva os criadores a cortarem-lhes as caudas – 

evidentemente sem qualquer gasto com anestésicos ou analgésicos. Operações como a 

castração de leitões também são efetuadas nas mesmas condições, à sangue frio. É devido ao 

estresse causado pelo ambiente e estilo de vida aos quais estes animais estão sujeitos que 

também é verificado um fenômeno semelhante à morte aguda das galinhas: a síndrome da 

tensão suína, que é marcada por uma série de disfunções físicas que culmina numa morte 

súbita.  

Devido às condições dos locais, os porcos estão sempre com machucados nos pés, que não 

foram feitos para viver no chão laminado. Além disso, o amoníaco do ar “come” os pulmões 

dos animais. O porco é alimentado com dieta de engorda, o que faz com que seu peso seja 

maior do que a capacidade do corpo: havendo deformações, fraturas e hematomas 

freqüentemente. As gaiolas são pequenas para evitar que eles se movimentem e criem 

músculos, garantindo a carne tenra e fraca do animal debilitado.  

As porcas são máquinas de leitõezinhos: mal deixa a ninhada de mamar (aliás, o desmame é 

feito precocemente), já cruzam a porca com um macho ou realizam fertilização artificial, e ela 

estará prenhe novamente.  



Um ponto sabiamente levantado por Singer é a comparação entre o porco e o cão. Se a 

questão de inteligência é considerada por muitos de seus críticos um aspecto forte na 

consideração de interesse e no moral status de um indivíduo, o cão tem a mesma inteligência 

do porco e goza de alguma proteção contra a crueldade animal. Se um cão é deixado para 

viver uma vida enjaulado, o ser humano responsável irá arcar juridicamente com as 

conseqüências deste ato. Porém, se um ser humano enjaula um porco para viver uma vida 

miserável, ele provavelmente conseguirá benefícios fiscais, financiamento e subsídio 

governamental direto.  

O lucro do produtor e o bem-estar do animal estão sempre em conflito.  

 Bovinos 

O relato de um médico veterinário é marcante: Claudio Fanella, ao testemunhar uma cena de 

aparte, com os caminhões levando os bezerros, assistiu às vacas mães de três deles seguindo o 

caminhão berrando. Para os mamíferos, a separação entre cria e mãe tem uma hora natural 

para acontecer. O ser humano que visa o lucro não consegue respeitar essa natureza.  

Os vitelos, como se sabe, são fadados a viver uma vida curta e muito infeliz. São separados da 

mãe após apenas poucas semanas de vida. A mãe permanece lactando, sendo lucrativa para o 

agricultor (mais ainda quando é alvo de hormônios, fabricando tanto leite que desenvolve 

inflamações mamárias dolorosas). Anêmicos, os vitelos são mantidos nesta condição, para que 

sua carne permaneça sem ferro e, portanto, clara – quanto mais clara, mais cara no mercado 

(apesar de que a coloração nada influi no sabor). São presos pelo pescoço durante todo o 

tempo em que vivem, para não se movimentarem e não criarem músculos. Assim, a carne 

permanece clara e tenra. Não podem sequer se voltar ou esticar as pernas quando deitam. 

Muitos não tem espaço para se apoiar. O chão laminado também causa ferimentos nos cascos 

dos jovens vitelos. Eles são alimentados apenas com leite em pó, desprovido de ferro, com 

adição de minerais e vitaminas para que o vitelo resista até o matadouro e muitos não 

conseguem sequer se manter de pé.  

O vitelo, assim como os demais animais, sofre de tédio. Só consegue se levantar e se deitar, 

não tem para onde olhar, não tem distração, não pode esticar as pernas, não pode se limpar, 

não pode fazer nada. O agricultor aproveita e deixa os vitelos no escuro durante vinte e duas 

horas por dia, o que faz com que eles se sintam menos entediados, em tese, e as horas de luz 

são usadas para as “refeições” apenas. Assim, são mantidos numa vida de escuridão, sem 

qualquer contato com seu habitat e outros animais.  

A separação da mãe traumatiza o vitelo, que sente falta de mamar e sugar. Essa necessidade, 

aliada à ausência de ferro no sangue, faz com que os vitelos lambam exaustivamente qualquer 

peça de ferro que encontrem ao alcance. Logo, não é deixado ao alcance deles qualquer 

material de ferro: bebem de um balde de plástico. A necessidade de ruminar nestas 

circunstâncias leva o vitelo a desenvolver úlceras gástricas e diarréia crônica.  

As suas mães, vacas leiteiras, são submetidas a ciclos de prenhez e lactação intensos. Quando 

estão “gastas” são enviadas para o matadouro e terminam a vida em forma de hambúrguer ou 

ração de cachorro. O alimento dado a elas durante suas vidas é concentrado de alto valor 



energético, conforme aponta Singer: “como sementes de soja, farinha de peixe, produtos 

derivados da destilação e mesmo excrementos de aves. O sistema da vaca não consegue 

processar adequadamente este tipo de alimento.” Esta constatação nos leva a voltar à questão 

da fome no mundo: a quantidade de pasto usado para plantar grãos que serão usados na 

alimentação ineficiente de animais poderia ser usada para plantar grãos que seriam usados 

para alimentar os esfomeados do mundo. Conforme a própria afirmação do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil produz carne mas esta carne não alimenta o 

povo brasileiro. A carne é exportada, naquele velho sistema colonial de produção na colônia 

que vende para o controlador do preço, enquanto a colônia não tem o que comer.  

Mais de 50% da carne produzida no Brasil é exportada. Para criar pasto para esses bovinos, os 

agricultores desmataram o cerrado, a caatinga, a mata atlântica e agora a Amazônia. De 

acordo com João Meirelles Filho, do Instituto Peabiru (Belém – Pará), a pecuária é a principal 

responsável pelo desmatamento e responsável também pela destruição da camada de ozônio. 

W. H. Thorpe, diretor do departamento de comportamento animal da Universidade de 

Cambridge, concluiu a partir de um estudo que “não devemos permitir a existência de 

condições que suprimem todos ou quase todos os impulsos naturais (...) é cruel limitar de tal 

forma um animal durante grande parte de sua vida que ele não possa utilizar qualquer dos 

seus padrões de comportamento locomotor normais” 

Não entro na questão da performance no abate, pois essa é uma área com ainda muitos 

outros detalhes e crueldades incríveis. A intenção era demonstrar como não se reconhece 

qualquer bem-estar ao animal não-humano que se destinará ao abate, e que a ânsia por lucro 

do agricultor é o norte da bussola da sua atividade. Até agora, descrevemos apenas uma parte 

da crueldade praticada contra estes animais, que implica toda a discussão teórica acima: a 

consideração do interesse destes animais, o especismo dirigido a eles, a maximização do bem-

estar.  

Ainda cabe ressaltar outros aspectos que reforçam a posição utilitarista de Singer no debate 

acima descrito. A ignorância é a primeira linha de defesa do especista. As pessoas não têm 

desejo pela verdade, o que faz com que a ignorância persista na humanidade insistentemente. 

O vegetariano que tenta alertar o não vegetariano sobre as verdadeiras práticas dos 

agricultores, freqüentemente ouve (e isso afirmo por experiência própria) “Não fale isso, 

estraga o meu jantar/almoço/dia”. É possível comparar esta ignorância de hoje com a 

ignorância dos alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, em relação aos judeus e campos 

de concentração. 

Dor é dor; é um estado de consciência intangível. A importância de evitar a inflicção de dor 

desnecessária não diminui só porque o ser que sofre não pertence à nossa espécie.  

b. Cenário da agropecuária brasileira 

i. O problema para a economia 

O capítulo 6 do livro Animal Factories de Peter Singer é bastante elucidativo no tocante à 

questão dos custos da criação intensiva para a economia do país. O jogo político entre a 

indústria agrícola e os chefes de governo faz com que os dois agentes estejam sempre muito 



relacionados e a situação engessada. Boa parte dos impostos (que em geral são altos, 

sobretudo no Brasil) pagos pela população são destinados a alguma forma de exploração de 

animais, seja em universidades, centros de pesquisa, financiamentos, compensações, entre 

outras.  

Singer cita o caso interessante dos Estados Unidos em que o excedente de laticínios não fica 

com o produtor. Em outras palavras, o produtor consegue vender a totalidade da sua 

produção, e a parcela que não for adquirida pelo mercado consumidor, é adquirida pelo 

governo. Assim, o governo acaba restando com uma quantidade absurda de laticínios, com a 

desculpa de que os consumidores tinham quanto leite quisessem a sua disposição. O governo 

tentou vender ao exército e incluir os laticínios nos programas sociais, mas ainda assim sobrou 

com 1,2 bilhões de “pounds” de laticínios. Ou seja, o governo trabalhou nos dois lados: 

incentivou, criando subsídios e financiamentos, e depois comprou o produto! E quem paga por 

isso é sempre a população contribuinte de impostos. 

Além deste problema de comprometimento econômico, também temos que falar sobre a 

questão da distribuição de renda. O pequeno agricultor, que sofre mais ameaça de sair do 

mercado diante do grande concorrente, eficiente e lucrativo, não é contemplado com 

financiamentos, subsídios e certamente ninguém compra seus produtos rurais quando 

excedem no mercado. Assim, o problema da redistribuição de renda é completamente 

ignorado neste esquema.  

Mais adiante, devemos ressaltar que a criação expansiva e intensiva de animais para o abate 

não gera postos de trabalho – está muito preocupada em otimizar, tornar eficiente, baixar os 

custos e aumentar os lucros. Ou seja, desenvolvimento econômico gerado na criação de postos 

de trabalho não é verificado neste esquema também. Aliás, é a agricultura familiar que cria 

postos de trabalho e não o modelo das grandes instalações do agro negócio44. Segundo o 

jornalista Washignton Novaes, a agricultura familiar é responsável por 70% do abastecimento 

do Brasil. O agro negócio, com todas as suas conseqüências indesejáveis, é voltado para o 

mercado externo. Ora, o governo deveria se preocupar em primeiro alimentar a população, 

depois exportar. 

O consumo de carne, tão custoso para o Brasil em diversos aspectos, deve ser encarado como 

ele é. Somente cerca de 10% da população mundial ingere carne – justamente a parcela da 

população que não passa fome, que come carne por opção. Os gastos direcionados a essa 

atividade, portanto, não se justificam. 

ii. O problema da fome 

O problema da fome seria resolvido de maneira pragmática se o mundo deixasse de ingerir 

carne. Isso não é segredo algum. A quantidade de alimentos ricos em energia que é produzida 

e mal utilizada por animais que virarão bifes de 10% da população daria conta de acabar com o 

problema da fome mundial. É uma questão simples de uso eficiente dos recursos limitados que 

temos à disposição. O uso não eficiente que verificamos hoje em dia tem o resultado que 

estamos ignorando diariamente: pessoas morrendo de fome no mundo inteiro. 
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Temos mais bois do que gente no planeta. Na Amazônia, o número de cabeças de gado são 

aproximadamente 35.000.000, ao passo que o número de habitantes é de 22.000.000.  

iii. O problema ambiental 

O problema ambiental gerado por essa criação intensiva é muito extenso. Como dissemos, o ar 

contaminado pelo amoníaco, pó e outras substâncias é altamente noviço a saúde dos animais 

e de nós mesmos.  Além disso, esse ar carregado de toxinas pode prejudicar a flora da 

província (estado, município). O uso de antibióticos e hormônios na alimentação dos animais 

também é um grave problema, pois estas substâncias são encontradas nos dejetos dos 

Figura 2. Demonstração ilustrativa da saturação do meio ambiente em seu ciclo natural de 
restauração. SINGER 1980, p.121 



animais, na carne, nos produtos, enfim. E essas substâncias podem destruir lençóis freáticos 

quando infiltram na terra. Além disso, chegando aos oceanos, estas substâncias causam o 

desequilíbrio do meio ambiente, gerando aumento do número de algas vermelhas que sugam 

o oxigênio da água. 

O pasto para bovinos tem sido responsável pelo desmatamento de importantes áreas 

vegetativas no Brasil: a caatinga, o cerrado, a mata atlântica e, agora, a Amazônia. Além de 

desmatar, as queimadas contribuem para o aumento no buraco da camada de ozônio. Como 

se não bastasse, vale lembrar que bovinos têm um sistema digestivo especial que gera metano 

– o qual tem impacto vinte vezes mais nocivo que o dióxido de carbono. Não há terra 

suficiente para o pasto e para o plantio de grãos para alimentar estes animais, é simplesmente 

inviável.  

Além disso, como se pode ver na figura 2, o meio ambiente tem uma capacidade de absorção 

dos dejetos dos animais X. Ele é capaz de absorver este material e torná-lo útil de alguma 

maneira. Porém, quando a quantidade de animais é 50X, a quantidade de dejetos cresce 

proporcionalmente, de modo que o meio ambiente não tem capacidade de processar tudo 

isso. Ou seja, ficamos com dejetos de animais acumulados em montanhas. 

Ademais, o gasto de água na criação de animais para o abate gira em torno de 15 vezes mais 

do que o gasto de água no cultivo de grãos, legumes, etc. 

O principal problema ambiental do Brasil com relação à criação intensiva de animais para o 

abate é que no Brasil os custos ambientais não são internalizados no custo da carne – por isso 

há países que deixam de produzir para importar do Brasil. A carne aqui é barata. Não tá incluso 

nela o reflorestamento, a restauração das fontes hídricas, do ar, da mudança climática nada. E 

o custo alto do desmate da Amazônia não está no preço da carne.  Meirelles Filho avisa que, a 

partir do dia em que forem internalizados estes custos, a carne do Brasil vai se tornar muito 

cara e muito inviável: um mau negócio. 

iv. O problema de saúde pública 

A criação de animais nestas condições torna propício o surgimento de doenças endêmicas 

perigosas – algumas muito famosas das últimas décadas: a gripe aviária e a gripe suína. O 

problema é que, para contornar essas doenças e epidemias, o governo vai investir novamente 

em pesquisas para controlar a situação. 

Além disso, está comprovado cientificamente que há relação entre o surgimento de 

determinadas doenças graves e o consumo de produtos animais ou de origem animal: câncer 

de colo, colesterol, triglicérides, insuficiência cardíaca entre outros. Novamente, o problema se 

torna relevante no país (vide a situação atual dos Estados Unidos de obesidade mórbida) e o 

governo investe em tratamentos e pesquisa para contornar a situação. 

v. Conclusão dos problemas 

Com baste nestes problemas se pode ver que apesar de num primeiro contato o negócio da 

criação intensiva parecer lucrativo, na realidade, considerados todos os custos a curto e longo 

prazo, e calculado o beneficio em comparação, chega-se à conclusão de que este é um negócio 



que dá prejuízo e não há sentido algum nas políticas de financiamento e suporte que 

verificamos hoje em dia nesta indústria.  

c. Quais são as políticas públicas no âmbito da agropecuária 

i. Abate Humanitário 

Em abril de 2009, a Sociedade Mundial de Proteção aos Animais (WSPA) conseguiu uma 

parceria com o Ministério da Agricultura (MAPA) para criar o Programa de Abate Humanitário - 

STEPS45. Além disso, em junho de 2011 foi criada a Comissão Técnica Permanente de Bem-

Estar Animal (CTBEA) do MAPA. Pode-se dizer que o STEPS não chega a ser um milagre ou 

responder as necessidades dos animais em matéria de bem-estar, porém é uma tentativa de 

aproximação dos interesses.  

Há, porém, um óbvio interesse do agricultor por trás desta mudança repentina de 

posicionamento: o mercado europeu tem dado preferência por produtos de animais que 

tiveram o bem-estar respeitado. O problema que surge aí já está estampado: o que você 

considera como bem-estar? E os europeus? E as galinhas? E os agricultores? Uma coisa é certa, 

os esforços estão sendo feitos para não perder o mercado consumidor da nossa carne. Trata-

se de um programa de incentivo que não necessariamente aplica restrições ou normas 

taxativas aos agricultores. 

O MAPA conta com uma única Instrução Normativa (IN n. 03 – 17/10/2000) que fala sobre o 

abate de animais de açougue, porém não é específica suficiente e tem aplicação restrita. A 

norma não explora outras situações do abate, como, por exemplo, o estresse sofrido pelos 

animais ao sentir o cheiro de sangue e entrarem na expectativa da morte, ou as condições de 

transporte que matam milhares de animais, entre outras.  

Portanto, podemos dizer que o STEPTS, a Comissão e a IN são tentativas significativamente 

fracas de solucionar o problema – como se a vontade de solucionar, de fato, não existisse. O 

que se vê é uma pressão da população na direção do tratamento moral com os animais, 

reconhecendo-lhes o direito de bem-estar, que inclusive não se restringe somente ao nosso 

mercado interno como também ao mercado externo. Há estrutura social que busca este 

objetivo. Porém, como se sabe, os gigantes desta indústria fazem o que bem entendem e 

poucas leis se aplicam a eles. Prova disso é o próprio site do MAPA: pouquíssimos dados 

recolhidos junto aos agricultores grandes à disposição do público. Nós não sabemos de onde 

vem o nosso leite, o nosso bife, o nosso ovo. Nós não sabemos se a carne é sadia ou se está 

doente. Nem sabemos de onde vem. Se depender da indústria, não ficamos sabendo de nada: 

sentamos à mesa e comemos, que é disso que servimos.  

A função do governo é retirar esse poder da indústria – poder que não lhe pertence. Mas o 

governo brasileiro tem falhado tanto que, antes de sonhar com normas especiais e 

satisfatórias, precisamos olhar para a nossa própria norma atual e notar que não está sendo 

respeitada e nem há fiscalização. Essa é a razão da existência de certificados (selos) como o 

“Certified Humane”46 que, apesar do nome fantasia, apenas se certifica de que a carne foi 

                                                           
45

WSPA BRASIL:  http://www.wspabrasil.org/latestnews/2009/Lancamento-do-Programa-Nacional-de-
Abate-Humanitario-STEPS.aspx 
46

 Certified Humane: http://www.certifiedhumane.org/ 

http://www.wspabrasil.org/latestnews/2009/Lancamento-do-Programa-Nacional-de-Abate-Humanitario-STEPS.aspx
http://www.wspabrasil.org/latestnews/2009/Lancamento-do-Programa-Nacional-de-Abate-Humanitario-STEPS.aspx
http://www.certifiedhumane.org/


tratada com respeito à lei. Isto é, paga-se um alto preço para a obtenção destes tipos de selos, 

apenas para expressar ao mercado consumidor que esta empresa em especial respeitou a lei. 

Ora, esse não é o pressuposto? Aparentemente, não.  

6. Conclusão do Projeto e respostas às perguntas centrais 

Em conclusão, a criação intensiva de animais para o abate no Brasil é extremamente 

prejudicial ao país e ao mundo, desde os pontos de vista ambiental, econômico sustentável, da 

saúde e da fome. 

Além disso, o debate moral entre utilitaristas e críticos demonstrou que o uso do princípio da 

igual consideração de interesses como princípio estrutural da sociedade é uma escolha que 

tem resultados equitativos à sociedade. Os críticos do Utilitarismo não souberem criticar esse 

argumento em específico de modo a derrubá-lo, apesar de terem sim apresentado outros 

argumentos que delimitaram significativamente a aplicação da tese utilitarista em 

determinados momentos.  Em geral, não há qualquer autor que consiga propor um princípio 

melhor do que esse, nem derrubá-lo definitivamente, o que o torna um bom fundamento 

jurídico e da sociedade em que vivemos. 

O debate deve ser explorado e aberto no Brasil. O abate como vemos hoje é uma loose-loose 

situation, em que todos saem perdendo – moralmente ou economicamente. Aos animais não 

deve ser negada a posição de seres que gozam de bem-estar. Não lhes deve ser negada a 

capacidade de sofrer, sentir medo, tristeza ou saudade. Não podemos ignorar os outros seres 

que não são da nossa espécie. O extermínio, alguma hora, deve parar, e o princípio da igual 

consideração de interesses deve ser contemplado sem sombra de especismo, para que nossa 

sociedade possa se desenvolver não só economicamente como também moralmente, em 

busca de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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Resumo 

 

Análise jurídica e prática dos caso das franquias postais  

 

Palavras-chave: FRANQUIAS POSTAIS. LICITAÇÃO. CONTROVÉRSIAS. SOLUÇÕES 

JURÍDICAS. VIABILIDADE PRÁTICA 

 

Desde o início da década de 1990, quando da implantação da rede franqueada postal, existe 

grande controvérsia a respeito da obrigatoriedade de certame licitatório para que entes 

particulares possam gerir uma franquia. Na época em que o sistema foi implantado, não foi 

realizado tal certame, fato este que suscita as presentes dúvidas a respeito do tema. O objetivo 

deste trabalho é a descrição do cenário histórico e atual em que operam os principais agentes 

deste impasse, sendo eles os franqueados e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,  

bem como a análise de potenciais soluções para o caso, quais sejam: licitação, prorrogação 

legal, alteração normativa para possibilitar a dispensa de licitação, privatização, adoção de 

plano de contingência com posterior substituição das Agências Franqueadas por Agências 

próprias, imposição de limite à remuneração dos franqueados e adoção do sistema de 

credenciamento. Tais soluções serão delineadas a partir de dois questionamentos principais: a 

viabilidade prática e a possibilidade jurídica de adoção da medida. A escolha destas duas 

ópticas decorre da conclusão de que, dificilmente, ambos os requisitos caminham juntamente.  
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Abstract 

 

Legal and practical analysis of the postal franchising system 

 

KEYWORDS: POSTAL FRANCHISING. BIDDING. CONTROVERSY. LEGAL 

SOLUTION. PRACTICAL VIABILITY. 

 

Since the early 1990s, when postal franchising was first implemented in Brazil, there has been 

great controversy regarding the need of a bidding process in order for private entities to 

manage a franchise. At the time the system was put into practice, no such process occurred, 

which lead up to current questions on the subject. The goal of this research is the portrayal of 

historic and current background in which the main agents of the issue operate, them being the 

franchisers and the Brazilian Company of Postal Service and Telegraphs, as well as the 

analysis of potential solutions for the case, such as auctioning, legal prorogation, legal 

alteration in order to dismiss the need for a bidding process, adoption of plans of contingency 

with later substitution of the franchises for independent agencies, imposition of limits to the 

emoluments earned by the franchises and adoption of an accreditation system. The 

aforementioned solutions will be outlined from two main questionings: practical viability and 

juridical possibility of the adoption of said measure. The choice of these two optics comes 

from the conclusion that both requisites seldom walk together. 
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Este estudo possui como objeto o caso das franquias postais, o qual envolve 

essencialmente dois atores – a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e as 

Agências de Correios Franqueadas (ACFs) – e duas máximas da Constituição Federal, quais 

sejam, a necessidade de licitação como condição das contratações públicas (Artigo 37, inciso 

XXI e artigo 175) e o dever de a União manter o serviço postal (Artigo 21, inciso X).  

Em 1990, os dirigentes da ECT, em vista da necessidade de expandir a empresa para dar 

estrito cumprimento ao princípio da universalidade e ao da continuidade da prestação do 

serviço público postal, porém sem recursos financeiros suficientes para isso, optaram, após 

estudos técnicos, por implantar uma rede de agências franqueadas dirigidas por entes 

privados.  

Para que o indivíduo interessado pudesse fazer parte desta rede, era necessário apenas o 

envio à ECT de uma carta de interesse e o cumprimento do seguinte requisito: possuir um 

estabelecimento comercial há mais de dois anos. Eram estas as simples formalidades exigidas 

para se tornar um franqueado das agências de Correios e, portanto, estar apto a realizar as 

funções e prestar parte dos serviços postais oferecidos à população em nome do Estado. 

Da década de 1990 até hoje (2011) o sistema de franchising implantado pela ECT sofre 

frequentes questionamentos devido à sua inovadora configuração no âmbito público, às 

prorrogações contratuais por meio de decisões legais e, principalmente, devido ao fato de as 

suas agências terem sido distribuídas a entes particulares sem procedimento licitatório.  

Diante destas recorrentes indagações, parece clara a necessidade de uma postura efetiva 

da ECT em relação à conjuntura atual. Tal necessidade está em consonância com o 

entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o qual, desde 1994, afirma 

que os contratos das atuais franquias postais devem ser substituídos por contratos oriundos de 

certame licitatório, como dispõem o artigo 175 da Constituição Federal e a Lei 8.666/1993. 

Afirmou o Tribunal no Acórdão 2.444/2007:  

 

“Porém, não é de hoje que a Corte vem se pronunciando pela indispensável 

necessidade de licitação para a outorga de serviços postais a particulares, tendo 

como marco inaugural a Decisão 601/1994 - Plenário que, à luz do disposto no art. 

175 da Constituição Federal - CF e na Lei n.º 8.666, de 1993, determinou a 

realização de licitação para concessão de novas franquias.”
1
 

 

 

                                                        
1
  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2.444/2007. p. 13 
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É sabido que, em uma situação de impasse, que envolve uma das maiores estatais do 

país, os jogos de interesse que permeiam decisões de grande magnitude são muito 

significativos. Neste caso não é diferente: de um lado tem-se uma organizadíssima associação 

de franqueados que lutam pelos seus “direitos adquiridos” e, de outro, tem-se os dirigentes de 

uma estatal que fatura cerca de 13 bilhões de reais por ano. Vale lembrar que neste contexto 

ainda existe um ordenamento jurídico que impõe determinado comportamento, o qual deve 

ser cumprido. Assim, a identificação das condições em que atuam os atores procurará incluir 

não só suas táticas como também a legislação que as guiaram e guiam.   

Neste cenário de constantes questionamentos, este estudo se propõe a apontar e 

compreender a dinâmica de interesses, bem como as estratégias adotadas pelos atores 

estudados, que foram suficientes para alimentar um estado de incerteza em relação à 

regularidade dos contratos postais por mais de quinze anos.  

Isto posto, almeja-se, também, analisar e oferecer novas soluções para este caso de 

franqueamento que envolve o Direito Administrativo, tais como licitação, privatização, 

prorrogação, entre outras e, analisá-las de acordo com as circunstâncias do cenário atual. A 

relevância deste estudo torna-se evidente a partir do momento em que se destaca o importante 

papel exercido pela ECT.  

O setor postal tem contribuição fundamental no processo de integração mundial entre 

pessoas, serviços e negócios administrativos diversos. Por mais que pensemos que o mundo 

atual nos orienta apenas para o uso de meios de comunicação virtuais, podemos estar 

equivocados. Segundo o artigo “O setor postal na era da internet: estudo de caso da reforma 

postal”
2
, publicado pelo Banco Mundial em junho de 2002, os crescentes progressos 

tecnológicos somente fazem com que os meios de comunicações físicos se tornem cada vez 

mais importantes.  

Afinal, por mais que o pedido e a compra de um produto se deem pela internet, a 

armazenagem, o tratamento dos pedidos, a recepção, o transporte, a distribuição e a entrega se 

dão por meio da existência de um sistema sólido de distribuição física. Em um exemplo 

prático, por mais que usemos o internet banking, ainda recebemos os extratos bancários 

físicos em nossa residência. Portanto, a comunicação oriunda de serviços prestados pelo setor 

postal ainda é extremamente presente no cotidiano de todos nós. 

                                                        
2
 Disponível em http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2 . Acesso em 

26.07.2011 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2
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Pela relevância dos serviços postais na contemporaneidade e seus impactos na vida 

cotidiana, neste trabalho, busca-se compreender a rede franqueada privada que foi estruturada 

no início da década de 1990 no Brasil em torno da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – ECT, para que seja traçado um panorama nacional acerca deste tema. 

É importante ressaltar que esta cooperação entre ente público e ente particular é 

responsável não somente por manter um sólido sistema de distribuição postal que propicie o 

uso de instrumentos virtuais, mas por algo anterior à isso: o serviço postal tem o papel de 

interligar pessoas, apresentando-se como instrumento essencial para o aperfeiçoamento da 

coesão social do Brasil, país de dimensões estrondosas e desigualdade no acesso à 

comunicação proporcional ao seu tamanho.   

 Ademais, com o objetivo de incentivar a coesão social, atualmente, a ECT também 

oferece alguns serviços financeiros e, dentre estes, evidencia-se o Banco Postal, existente nas 

suas próprias agências que permitiu inovar o acesso aos serviços bancários de milhares de 

brasileiros, sendo, inclusive, objeto de pesquisa da Universal Postal Union (UPU), a segunda 

mais antiga organização internacional mundial.
3
 Em um estudo denominado “Between 

Financial Inclusion and Postal Banking: Is the Survival of Posts Also There?”
4
, o serviço do 

Banco Postal foi elogiado da seguinte maneira:  

 

“Brazil pioneered the “branchless banking” model as it is referred today by the 

World Bank, CGAP and others. As such, Banco Postal – the brand name of the 

association between the Brazilian Correios and the bank Bradesco – was a first of 

this kind in Brazil, and has heavily contributed to widespread geographical inclusion 

of the Brazilian population in the formal banking and financial system.” 
56

 

 

 

Além de seus impactos sociais, a ECT também se destaca em seus aspectos 

organizacionais, possuindo 107.205 funcionários efetivos próprios – incluindo atendentes, 

                                                        
3
 Disponível em: www.upu.int, acesso em 27.07.2011 

4
 Disponível em: http://www.upu.int/en/activities/postal-economics/trends/trends-publications.html, acesso em 

26.07.2011 
5
 Tradução livre: O Brasil foi o pioneiro a implantar o modelo de “serviço bancário sem agências”, como 

denominado atualmente pelo Banco Mundial, CGAP e outros. Como tal, o Banco Postal – o nome da marca 

surgiu da associação entre o Correio brasileiro e o Banco Bradesco – foi o primeiro deste tipo no Brasil, e 

contribui fortemente para disseminar a inclusão geográfica da população brasileira no serviço bancário formal e 

no sistema financeiro. 
6
 No dia 31 de junho de 2011 o Banco do Brasil venceu o Leilão do Banco Postal colocando fim à associação 

existente desde de 2001 entre este e o Banco Bradesco. BB desbanca Bradesco e vence leilão para Banco 

Postal”, disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/923337-bb-desbanca-bradesco-e-vence-leilao-

para-banco-postal.shtml, acesso em 23.07.2011 

http://www.upu.int/
http://www.upu.int/en/activities/postal-economics/trends/trends-publications.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/923337-bb-desbanca-bradesco-e-vence-leilao-para-banco-postal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/923337-bb-desbanca-bradesco-e-vence-leilao-para-banco-postal.shtml
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carteiros, operadores de triagem e transbordo entre outros cargos – e distribuindo, em média, 

35 milhões de objetos por dia e 8,85 bilhões por ano, segundo dados de 2010 publicados pela 

estatal.
7
 Ademais, também destacam-se seus aspectos econômicos: a empresa auferiu, em 

2010, uma receita total de 13,32 bilhões de reais
8
. 

Demonstrada a importância da ECT no cenário público brasileiro e sua posição de 

destaque, chega-se a uma conclusão óbvia: a estrutura desta estatal não pode estar arraigada 

em um ambiente de incertezas jurídicas, como está há mais de quinze anos. Ao contrário, para 

que a ECT prospere e se torne capaz de prestar seus serviços à sociedade de modo cada vez 

mais eficiente, é necessário que esta empresa se encontre em um cenário jurídico, político e 

econômico estável, onde tanto o ente público como seus parceiros privados atinjam sempre 

objetivos convergentes, o que atualmente não se verifica. 

Nesse sentido, o motivo que desencadeou a realização deste trabalho não se restringe a 

um interessante imbróglio jurídico, acerca da possível obrigatoriedade de realização de 

certame licitatório, mas vai além, englobando também a necessidade de se estudar uma 

empresa com tais magnitudes e que atualmente sofre devido às imensas inseguranças e 

instabilidades em relação ao seu sistema.  

A necessidade de tal estudo se faz ainda mais relevante quando é feita uma análise sobre 

o modo pelo qual o assunto vem sendo tratado pelos autores de direito administrativo.  

Em primeiro lugar, o caso concreto das franquias postais é pouco discutido na doutrina 

jurídica e, em seguida, nos limites da escassez de autores que se debruçam sobre tais 

franquias, utiliza-se exclusivamente a ótica da obrigatoriedade do certame licitatório, sem ao 

menos ser cogitada pelos especialistas uma outra alternativa.  

Nesse sentido, dispõem os administrativistas Marcelo Figueiredo e Marco Aurélio de 

Carvalho, em parecer sobre o assunto emitido em novembro de 2009, “que os serviços postais 

são uma verdadeira espécie do gênero ‘serviços públicos’ e, assim, os contratos 

administrativos de franquia postal devem ser licitados, em regra, na conformidade do 

determinado no art. 37, XXI, da Constituição Federal.”
9
 

                                                        
7
 Disponível em: http://www.correios.com.br/sobreCorreios/empresa/quemSomos/principaisNumeros.cfm, 

acesso em 25.07.2011 
8
http://www.correios.com.br/sobreCorreios/empresa/quemSomos/principaisNumeros.cfm, acesso em 20/01/2011 

9
Parecer acerca da natureza jurídica dos denominados “serviços postais” e dos contratos de “franquia postal”, 

elaborado por Marcelo Figueiredo e  Marco Aurélio de Carvalho em 9/11/2009. P. 225. 

http://www.correios.com.br/sobreCorreios/empresa/quemSomos/principaisNumeros.cfm
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Porém, parece escapar do escasso debate o fato de que, na prática, há mais de quinze 

anos, presidente algum da ECT, ainda que lançando editais de licitação, foi capaz de realizar o 

devido certame licitatório, de modo que pode-se indagar: Será que de fato este procedimento 

é o mais adequado para regularizar tais contratos de franquias celebrados pela ETC, por 

alguns chamados de irregulares?  

Neste caso, é possível inferir acerca da viabilidade de procedimentos alternativos, que 

talvez possam suprir de maneira mais completa as necessidades apresentadas pelo caso de 

franqueamento da ECT.  

Para alcançar os objetivos propostos, a organização do estudo é dividida em dois 

momentos: primeiramente, será exposto o histórico das agências postais franqueadas, desde a 

sua implantação entre os anos de 1990 e 1994, que envolveu a injeção, por empresas privadas, 

de cerca de US$ 67 milhões, para gerar 5.100 guichês de atendimento
10

, até os dias de hoje, 

em que a rede é constituída por 1.429
11

 franquias. Concomitantemente, será exposta qual era e 

qual é a legislação incidente neste cenário, haja visto que são diversas as leis promulgadas e 

revogadas no decorrer de todo este período de relacionamento entre a estatal e os 

franqueados.  

A análise deste histórico, no entanto, privilegia dois momentos distintos. No primeiro 

deles, podemos identificar uma congruência de interesses entre a estatal e os particulares, pois 

ambos procuravam a prosperidade da empresa e caminhavam para este objetivo, atuando 

conjuntamente de forma harmônica. Contudo, com o passar do tempo, a estatal, ao notar as 

grandes receitas auferidas pelas franqueadas, não mais enxerga esta relação como uma 

parceria para cooperação, e sim, como rivais em uma competição, uma vez que cada cliente 

que se dirige a uma franqueada é um cliente a menos para as agências próprias. Daí a 

necessidade de divisão do histórico em dois momentos. 

No segundo momento deste histórico, portanto, o cenário é mais complexo. A situação 

se transforma em uma constante luta, em que a estatal mostra-se disposta a realizar o processo 

licitatório, ou pelo menos atua como se assim estivesse, enquanto os franqueados, temendo a 

perda de suas colocações, procuram criar obstáculos para que a licitação não se conclua. 

Nota-se, portanto, que a questão é colocada entre dois fortes atores – uma das maiores 

empresas estatais do país e um grupo organizadíssimo de franqueados – com interesses que, 

                                                        
10

  Documento elaborado pela ABRAPOST. 
11

 Esclarecimentos apresentado pela ABRAPOST sobre as denuncias feitas sob sigilo ao Ministério Público 

Federal que deu início à ação civil pública – com pedido de antecipação parcial de tutela – registrada na 9
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anteriormente convergentes, agora se apresentam como opostos. Entre os dois grupos 

encontra-se um bem público que incondicionalmente deve ser tutelado: a prestação do serviço 

público postal.  

Diante deste cenário, a segunda parte deste trabalho procurará analisar medidas, 

encontradas  dentro do nosso ordenamento jurídico, que permitam solucionar a complexa e 

antiga questão prática, que envolve os contratos de todas as franquias postais do país. As 

medidas sempre serão analisadas por dois critérios: (i) possibilidade jurídica (ii) viabilidade 

prática. 

A escolha destes dois critérios se deu de maneira muito simples, uma vez que, no 

decorrer de toda a pesquisa, sempre surgiam novas soluções que, na maioria das vezes, 

preenchiam, de maneira ou de outra, o primeiro ou o segundo requisito, porém, dificilmente 

os dois.  

Contudo, era apenas quando se chegava ao segundo questionamento desta pesquisa – 

sobre a viabilidade das novas medidas – que as propostas eram realmente barradas. Ocorre 

que, na prática, tais propostas são inviáveis porque, algumas vezes, deixamos de levar em 

consideração pressupostos fáticos, tais como: existem mais de 20.000 pessoas que têm as suas 

vidas atreladas à atual rede franqueada, que já atingiu cerca de vinte anos; a prestação do 

serviço público postal tem de prezar pelos princípios da continuidade e universalidade; a 

prestação do serviço por parte dos franqueados tem sido em alguma medida benéfica à 

sociedade e à própria estatal, embora se possa discutir se a remuneração que recebem é ou não 

adequada, se haveria em tese um sistema melhor, etc; e, finalmente, há outros fatos ainda por 

serem previstos que não podem simplesmente ser desconsiderados no momento de 

implementação de uma nova medida administrativa e/ou jurídica. 

Afinal, em vista da dificuldade concreta de coincidir soluções praticamente viáveis e 

juridicamente possíveis, a pergunta que permeará todo o terceiro capítulo é uma só: o 

ordenamento jurídico oferece instrumentos suficientes para enfrentar todo e qualquer caso que 

surja no âmbito público ou, na verdade, é a Administração Pública que faz o tempo todo uma 

ginástica para conseguir encaixar as medidas praticamente viáveis no quesito “juridicamente 

possíveis”?  

 

2. O CENÁRIO: DE PARCEIROS A RIVAIS 
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Neste capítulo será descrita, de maneira detalhada, qual o atual cenário em que se 

apresentam os principais atores destes casos e como a relação entre eles passou de uma 

cooperação entre parceiros a uma competição entre rivais.  

Nas palavras de João Pinheiro de Barros Neto: “De fato, a dimensão política externa dos 

Correios acentua a importância dos atores individuais e coletivos, os quais desenvolveram 

comportamentos e estratégias que estruturaram, de certa forma, o funcionamento da 

organização.”
12

 

 

2.1. Tempos de calmaria 

 
 

Em meados de 1990, dentro de um novo cenário mundial que incentivava o 

enxugamento da máquina pública e a abertura da economia, a ECT encontrava-se em situação 

insustentável: não era capaz de suprir toda a sua demanda, deixando os cidadãos a mercê de 

um serviço deficiente e problemático. Os postos de atendimento não constituíam uma rede 

grande o suficiente, a modernização não tinha sido alcançada e as instalações eram muitas 

vezes precárias. Neste momento, a empresa deparou-se com uma série de questionamentos 

tais como: o que fazer para não perder a credibilidade arduamente alcançada por anos de bons 

serviços ou como crescer e investir em novas tecnologias sem possuir o montante necessário 

para isso? 

Para os dirigentes desta empresa estatal era claro que a situação tinha de ser 

rapidamente contornada de modo que o princípio da universalização da prestação do serviço 

público postal com qualidade viesse a ser logo alcançado sem detrimento de outro importante 

princípio: o da continuidade. Nestas circunstâncias, foram realizadas diversas pesquisas por 

técnicos da ECT e foram avaliadas as mais diversas opções, concluindo que a melhor delas 

seria a formação de uma parceria entre a Administração Pública e entes privados.  

Tais parcerias se consubstanciariam por meio da criação de franquias postais. Como 

exposto no Relatório elaborado pelos técnicos da ECT, chamado “Formatação do Franchising 

Correios”:  

“dentre as várias alternativas estudadas, verificou-se que uma das que melhor atendia 

a necessidade era o FRANCHISING. Para a ECT como franqueadora, os benefícios 
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Paulo : Annablume, 2004. p. 146 
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eram bastantes evidentes. Ampliar o canal de distribuição através da multiplicação e 

modernização dos pontos de atendimento, sem ter que investir em imóveis, 

equipamentos, instalações, etc. Ocupar novas posições de atendimento sem ter que 

contratar pessoal, o que certamente traduziria num melhor serviço aos clientes.”
13

 

(grifos do autor) 

 

Assim, os principais argumentos para a implantação do sistema de franchising eram 

que a estatal atrairia novos clientes, desobstruiria os guichês de atendimento; supriria o déficit 

de agências existentes à época, disseminaria pontos de vendas, expandiria a rede de 

atendimento, sem a necessidade de investimentos, e abriria novas posições de atendimento 

sem a necessidade de contratar pessoal.
14

 

Por mais que o franchising se apresentasse como a melhor entre as outras estudadas, a 

ECT ao mesmo tempo se dispôs a enfrentar diversas dificuldades, tais como, a inserção de um 

mecanismo completamente inovador no âmbito público, que sequer possuía legislação 

específica, a implementação de uma relação contratual inédita e, também, a incerteza em 

relação à capacidade da própria estatal de honrar seus compromissos operacionais, 

financeiros, técnicos, entre outros. Mesmo assim, a ECT levou a ideia de franqueamento à 

diante.
15

 

De acordo com laudos técnicos, em 25 de janeiro de 1990, o Presidente da ECT 

encaminhou ao Ministério da Infraestrutura (MINFRA) o Ofício P-0558, requerendo a 

autorização para a adoção do sistema de franchising. Este Ofício, por sua vez, resultou na 

edição do Ofício 064-DNPU/SNC, expedido no dia 15 de setembro de 1990, o qual autorizou 

a implantação do sistema.  

A partir de então, a estatal passou a firmar com particulares, sem licitação, contratos 

denominados Contratos de Franquia Empresarial (CFE).  

Estes contratos davam aos franqueados o direito de instalar uma franquia que 

funcionasse como auxiliar do serviço postal, com o intuito de ajudar a empresa franqueadora 

a crescer sem a necessidade de aportar vultosos investimentos. Aduzem os críticos que tal 

“distribuição” de franquias não ocorreu, de acordo com o Decreto-Lei 2.300/1986, vigente na 

época, que, antes de ser revogado pela Lei 8.666/1993, dispunha sobre licitações e contratos 

da Administração Federal. Mais especificamente, o artigo 2
o
 deste Decreto-Lei versava que os 
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serviços da Administração, quando contratados com terceiros, seriam necessariamente 

precedidos de licitação.
16

 

Assim, a partir de 15 de setembro de 1990 e até 1993, sem processo licitatório, foram 

instaladas 1.737 Agências de Correios Franqueadas (ACF), em todas as Unidades da 

Federação, nas capitais e no interior. Dessa forma, a ECT ampliou em 32,5% a sua rede de 

atendimento, tornando-se a maior franqueadora do Brasil.
17

 Caso tal sistema de delegação de 

parte do serviço para particulares não fosse feita e a ECT mantivesse o ritmo em que vinha 

construindo suas agências próprias, demoraria cerca de 47 anos para instalar o mesmo número 

de unidades de atendimento.
18

 

Analisando os dados supracitados, fica evidente que o auxílio prestado pelos entes 

particulares naquele momento foi vital para que a ECT não precisasse recorrer a qualquer 

outra de suas alternativas, que poderiam causar resultados muito drásticos, como por 

exemplo, a privatização. No início dessa relação, parecia haver sinergia e elevado grau de 

cooperação entre os dois atores. 

Três anos após o início do sistema de franchising, todavia, foi promulgada a Lei nº 

8.666/1993 que instituiu normas para Licitações e Contratos da Administração Pública, 

revogando o decreto-lei 2.300/1986. Tal lei é importante para este estudo, pois nela e nos 

artigos 37, XXI e 175 da Constituição Federal, os defensores da obrigatoriedade da licitação 

para o caso balizam seus argumentos. 

Em seguida, foi promulgada a Lei nº 8.955/94, denominada Lei de Franchising. Esta, 

por mais que seja destinada à celebração de contratos de franquia no âmbito empresarial, ou 

seja, privado, é também de grande utilidade para a regulação dos contratos de franquia postal. 

Então, apesar de ser celebrado no ambiente público, o contrato de franquia postal tem muitas 

das características essenciais do contrato de franquia empresarial.  

Foi em 1994, contudo, que a falta de licitação no momento de delegação dos serviços 

a particulares, de fato, começou a suscitar questionamentos. Neste ano, o Tribunal de Contas 

da União (TCU), em seu Acórdão nº 601, decidiu que a ECT deveria adotar  

“as providências necessárias ao exato cumprimento das normas e princípios 

norteadores das contratações efetivadas por entes da Administração Pública, 

mormente os arts. 37, inciso XXI, e 175, ‘caput’, da Constituição Federal, bem assim 

                                                        
16

Art. 2º As obras, serviços, compras e alienações da Administração, quando contratadas com terceiros, serão 
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dos dispositivos da atual lei que regulamenta o instituto da licitação (Lei nº 

8666/1993, alterada pela de nº 8.883/94), promovendo, de conseguinte, o 

indispensável certame licitatório para a contratação de novas franquias.”
19

 

 

Porém, a decisão do TCU não foi suficiente. Por mais de 15 anos o TCU 

incansavelmente estabeleceu que a ECT deveria realizar o certame licitatório, como por 

exemplo, nos Acórdãos 574/2006, 2.024/2006, 2.444/2007, e mesmo assim, até meados de 

2010, não foi isso que aconteceu, como depreende-se do Relatório Final dos trabalhos da 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, volume I: 

“Em resumo, a partir de 1990, foram realizadas contratações sem licitação pela ECT. Em 

1994, o TCU determinou que as novas franquias somente fossem concedidas mediante 

licitação. Esta atitude moralizante do Tribunal não teve o efeito desejado, pois os Contratos 

de Franquia Empresarial – CFE foram prorrogados (Lei 9.648/98 e Lei 10.577/2002).”
20

 

 

Vale ressaltar que, logo após a primeira notificação do TCU, houve a edição da Lei 

8.987/1995, que é importante marco na história do direito administrativo e também relevante 

para o caso aqui estudado. Esta lei dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal e foi com base 

nela que diversas vezes o TCU fundamentou seu argumento quanto à necessidade de licitação, 

tal como no Acórdão 574/2006:  

 

“(...) d) posteriormente, foi promulgada a Lei 8.987/1995 que regulamentou o art. 

175 da Constituição no que tange ao regime de concessão e permissão de prestação 

de serviços públicos. Destaca-se que o normativo foi ao encontro do entendimento 

do TCU sobre a necessidade de licitação para as agências franqueadas dos 

correios;”
21

 

 

Tal aplicação da Lei 8.987/1995 é criticada por todos aqueles que discordam da 

classificação dos contratos de franquia postal como contratos de concessão ou permissão e, 

também, consideram equivocada a aplicação da lei por analogia aos contratos de franquia 

postal. Nesse sentido, afirma o administrativista Marcelo Figueiredo:  

 

“As regras da Lei n. 8.987 não são aplicáveis aos contratos celebrados pela ECT que 

estão em vigência. Também não poderão incidir sobre os contratos de franquia 

postal que vierem a ser celebrados com base na Lei n. 11.668, de 2 de maio de 2008. 
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Isto porque, estes contratos não são espécies de concessões de serviço público, mas 

verdadeiros contratos administrativos de prestação de serviços.  

Nessa medida, portanto, os contratos de franquia postal da ECT estão e estarão 

submetidos sempre ao regime jurídico ditado pela Lei n. 8.666/1993.”
22

 

 

 

Pode-se dizer, então, que, após o ano de 1998, o impasse sobre a aplicação da Lei das 

Concessões teve fim. Nesse ano, foi promulgada a Lei 11.668, a qual estabeleceu que a 

aplicação desta norma se daria somente no tocante ao critério de julgamento, disposto no 

inciso IV do artigo 15, da Lei 8.987/1995. 

Em um primeiro momento, após receber as notificações do TCU, a ECT concluiu que 

não estava operacionalmente apta a realizar o devido certame para a substituição das ACFs, 

seja por agências próprias, seja por outras agências franqueadas.  

A saída encontrada foi a solicitação de emissão de uma norma que possibilitasse a 

prorrogação dos contratos que logo venceriam, já que haviam sido originariamente celebrados 

com o prazo de cinco anos. No Acórdão n.º 574 de 2006, emitido pelo TCU, asseverou o 

ministro relator:  

“f) (...) a ECT concluiu que não haveria condições operacionais para a realização de 

licitações ou para substituição imediata das ACFs por agências próprias. Assim 

solicitou-se emissão de norma que possibilitasse a manutenção dos contratos, o que 

veio a ocorrer com a Medida Provisória 1.531-18 que estendeu a validade das 

atividades das franquias até 31/12/1999; 

g) com a transformação dessa MP na Lei 9.648/98, o prazo de vigência dessas 

concessões de serviços postais foi novamente alterado, passando a vigorar até 

31/12/2002;”
23

 

 

Assim, em 27 de maio de 1998, foi promulgada a Lei 9.648,  a qual, em seu artigo 3
o
, 

inciso VII, parágrafo único, dispôs que os então “atuais” contratos de exploração de serviços 

postais celebrados pela ECT com as ACFs permaneceriam válidos pelo  prazo necessário à 

realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis para a efetivação da licitação, desde 

que este prazo não fosse inferior ao dia 31 de dezembro de 2001 e não fosse superior à data 

limite de 31 de dezembro de 2002.
24

 De acordo com este artigo, este prazo seria o “necessário 
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à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que 

precederão à delegação das concessões ou permissões que os [contratos] substituirão”.
25

 

Neste caso, com a mudança de cenário trazida pela Lei 9.648/1998, a ECT somente 

voltou a tratar do assunto da outorga das novas franquias em 2001, quando foram publicadas 

as regras para a implantação de novos modelos de agências postais. Pode-se dizer que, até 

então, a relação entre a ECT e os franqueados continuava de cooperação, da mesma maneira 

que se iniciou na década de 1990.  

No ano de 2001, a ECT tentou realizar a licitação de algumas novas agências. 

Contudo, agências diferentes, permissionárias, denominadas Agências de Correios Comercial 

Tipo I (ACC – I)que possuíam algumas diferenças, se comparadas com as franquias 

anteriores: sua atividade se restringiria à prestação de serviços e à venda de produtos postais, 

em unidades de atendimento.  

Nos termos do Item 4.4 da Instrução Normativa nº 1, de 22/12/1998, a definição de 

ACC – I é a seguinte:  

 

“4.4. Agência de Correios Comercial Tipo I - unidade de atendimento destinada à 

prestação de serviços e à venda de produtos da ECT ao cliente que realize postagem 

até o valor limite anual de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
26

 

 

Assim, o objetivo da licitação seria o de selecionar pessoas jurídicas que já se 

encontrassem instaladas nas regiões-alvo estipuladas pela ECT e também já desenvolvessem 

atividades compatíveis com aquelas praticadas pela estatal. Deste modo, o negócio antes 

gerido pelo interessado na licitação seria o chamado “negócio-hospedeiro”. 

O certame não logrou êxito e uma quantidade mínima de contratos foi celebrada: das 

3.399 agências anunciadas no edital, mais de 3.000 tiveram seus certames licitatórios 

desertos, ou seja, nenhuma empresa se interessou em participar
27

.  Isso ocorreu por diversos 

motivos, tais como, a forma de remuneração que seria instaurada naquela modalidade de loja, 

o rol de atividades que poderiam ser exercidas pelas agências e as requisições feitas pela ECT, 

como por exemplo, a de que os franqueados interessados nesse tipo de agência seriam 

obrigados a fechar as já estáveis e rentáveis franquias. 
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Ademais, neste momento, pode-se notar, pela primeira, vez que os franqueados 

adotaram determinada estratégia para alcançar o fracasso desta licitação: o ajuizamento de 

diversas ações para barrar o certame, estratégia que foi adotada diversas vezes no decorrer 

desta história. O TCU, no Acórdão 574/2006, também se manifestou a respeito: 

“Outra razão para o insucesso das licitações é o grande interesse na prorrogação dos 

atuais contratos de franquia, o qual conflita com o processo licitatório. As últimas 

licitações foram interrompidas, várias vezes, por ações judiciais impetradas pelas 

diversas entidades representativas dos franqueados, como a FEBRAFRANCO e a 

ANASERCO. Além disso, obtivemos informações junto à ECT, dando conta da 

grande pressão exercida pelas entidades representativas, junto aos franqueados 

menores - que então se interessavam pelas licitações das ACC-I -, para que estes 

franqueados não aderissem ao processo licitatório e, sim, engajassem na luta pela 

prorrogação sem licitação. Diante de todas as incertezas em abandonar o 

privilegiado contrato de franquia e com os crescentes boatos do projeto de lei que 

renovaria os contratos, a maioria absoluta dos franqueados optou por não participar 

das licitações.”
28

 

 

O fracasso do processo licitatório das Agências Tipo I, contudo, não foi só benéfico 

para os franqueados, como também foi muito importante para a ECT, uma vez que foi 

embasada também neste acontecimento que a estatal solicitou a prorrogação do prazo de 

vigência dos contratos: a empresa, a princípio, estaria temerosa de que o fracasso ocorresse 

novamente na licitação dos novos contratos. 

Assim, no ano seguinte, foi promulgada a  Lei 10.577/2002 a qual, em seu artigo 1
o
, 

estabeleceu uma prorrogação de cinco anos, permitindo que os entes particulares que 

celebraram um contrato inicial com a Administração Pública, em meados de 1990, com prazo 

de cinco anos, atingissem, então, o ano de 2007 com seus contratos ainda em vigor: 

“Art. 1º A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT manterá os contratos de 

exploração de serviços celebrados com as Agências de Correio Franqueadas – ACF, a que 

se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, acrescentado 

pelo art. 3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que permanecerão válidos por 5 (cinco) 

anos, contados a partir da publicação desta Lei.” 

 

A publicação da Lei 10.577/02 trouxe inúmeras contestações em relação a sua 

constitucionalidade. Estas contestações não se resumiram às discussões doutrinárias, mas 

alcançaram também a manifestação do TCU a respeito, o que será discutido mais 

especificadamente no item 3.2. deste artigo científico.  

De maneira objetiva, o paradoxo enfrentado no momento desta segunda prorrogação é 

a escolha entre determinar inválido todos os contratos e correr o risco de um desmantelamento 

do sistema postal brasileiro ou estender o prazo de vigência dos contratos, impedindo que 
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novos indivíduos interessados na prestação deste serviço concorram para exercer a atividade. 

Não resta dúvida que a questão colocada é de difícil resposta. 

Passados quase cinco anos do novo prazo, a ECT solicitou mais uma vez a 

prorrogação do prazo dos contratos de franquia. Neste caso, o argumento não era o recente 

fracasso das licitações das permissionárias ou a falta de estrutura para realizar o certame; era, 

novamente, o fato de que os franqueados poderiam ajuizar muitas ações devido à rescisão 

contratual compulsória. 

Versou o TCU a respeito: 

“5. Em relação à determinação para realização de processo licitatório, a ECT 

argumenta a necessidade de dilação de prazo em função da possibilidade de 

precipitarem demandas judiciais por parte dos franqueados quanto à compulsória 

rescisão contratual, pois os contratos com os franqueados, por força da Lei nº 10.577 

de 27/11/2002, expiram em 27 de novembro de 2007.”
29

 

 

Neste momento, então, é possível novamente identificar as estratégias adotadas por 

cada um dos atores: a ECT, por mais que enviasse relatórios constantemente ao TCU 

demonstrando os estudos, pesquisas e projetos do esperado certame licitatório, na realidade, a 

cada aproximação do prazo final lutava por uma nova prorrogação. Pelo exposto, pode-se 

inferir ainda que, na maioria dos casos, usava argumentos inconsistentes. Afinal, seria o 

término dos contratos no ano de 2007 (cerca de quinze anos após sua celebração, a princípio 

com vigência de cinco anos), realmente, algo compulsório?  

Os franqueados, por sua vez, também usaram tática frequente: impetrar ações judiciais 

para manter o status quo, com receio de diminuição dos rendimentos
30

. Assim, por mais que 

seja cabível a alegação da ECT de que os franqueados adotariam novamente sua tática diante 

do histórico, este argumento não parece ser suficiente para prorrogar a vigência dos contratos. 

Porém, o foi
31

. A um dia do vencimento do prazo estipulado pela Lei 10.577, ou seja, no dia 
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26 de novembro de 2007, foi editada a Medida Provisória nº 403, que dispôs o seguinte, no 

seu artigo 7
o
:  

“Art. 7
o
  Até que entrem em vigor os contratos de franquia postal celebrados de acordo com 

o estabelecido nesta Medida Provisória, continuarão com eficácia aqueles firmados com as 

Agências de Correios Franqueadas que estiverem em vigor em 27 de novembro de 2007. 

Parágrafo único.  A ECT terá o prazo máximo de dezoito meses, a contar de 28 de 

novembro de 2007, para concluir todas as contratações mencionadas neste artigo.” 

 

Passados alguns meses, no dia 2 de maio de 2008, a Medida Provisória foi convertida 

na Lei 11.668, que alterou o Parágrafo único acima citado. Ao invés de dezoito meses, foram 

concedidos à ECT e aos franqueados mais vinte e quatro meses para que a ECT conseguisse 

enquadrar seus contratos nos parâmetros não só básicos, em relação ao âmbito público, como 

também àqueles específicos ao sistema de franquia postal descritos na Lei de 2008.Esta Lei 

dispõe sobre o exercício da atividade de franquia postal, não se restringindo à simples 

prorrogação legal dos contratos, como suas antecessoras, de modo que abrange também o 

modo como a atividade de franquia postal deve ser exercida. Por esta abrangência única, a Lei 

11.668 apresenta-se como a norma mais relevante no assunto em questão, de modo que 

merece alguma atenção.   

Em 20 de novembro de 2007, a exposição de motivos da MP n.º 403, assinada pelo 

então Ministro das Comunicações Helio Calixto da Costa, dizia que:  

 

“Considerando o contexto e a inexistência de marco regulatório específico para o 

exercício da atividade, a Medida Provisória em tela tem por objetivo principal a 

criação do instituto da franquia postal, já utilizado desde a década de 90, 

regulamentando o modelo jurídico de seus contratos, sempre pautada nas decisões 

da Corte de Contas, fixando regras claras e transparentes para a entrada de 

interessados na prestação do serviço, bem como oportunizando uma transição mais 

ordenada e pacífica entre os contratos em vigência e os novos.”
32

 

 

Em vista do objetivo principal da MP, houve preocupação do legislador expressar a 

possibilidade de a ECT se valer do instituto da franquia postal, o que está previsto no atual 

parágrafo primeiro do artigo primeiro da Lei:  

 

“Art. 1
o
 (...) 

§1
o
 Sem prejuízo de suas atribuições, responsabilidades e da ampliação de sua rede 

própria, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT poderá utilizar o 

instituto da franquia de que trata o caput deste artigo para desempenhar atividades 
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auxiliares relativas ao serviço postal, observado o disposto no § 3
o
 do art. 2

o
 da Lei 

6538, de 22 de junho de 1978.” 

 

 

Além disso, para tentar colocar um fim nas controvérsias a respeito do regime jurídico 

incidente nos contratos de franquias postais, elencou no artigo 3º quais seriam os diplomas 

legais aplicáveis a estes:  

 

“Art. 3o Os contratos de franquia postal celebrados pela ECT são regidos por esta 

Lei e, subsidiariamente, pelas Leis nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 

Civil, 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e 8.666, de 21 de junho de 1993, 

utilizando-se o critério de julgamento previsto no inciso IV do caput do art. 15 

da Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995.” 

 

Um ponto muito importante da Lei é que, por mais que estipule expressamente a 

incidência da Lei das Licitações, em nenhum momento especifica qual modalidade de 

licitação deve ser seguida, valendo-se apenas da expressão “a ECT deverá concluir as 

contratações (...)”. Isto, portanto, pode abrir uma lacuna para que a Administração Pública se 

valha de outros métodos que não a concorrência para concluir as contratações.  

O último ponto importante desta Lei se perfaz nos artigos 7º e 10º, responsáveis por 

prorrogar por mais vinte e quatro meses a vigência dos contratos de franquia postal. 

Exatamente por estes artigos, a promulgação desta lei ensejou a propositura de uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4155), interposta pela Procuradoria Geral da República, 

na qual se pleiteia, com pedido de liminar, a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 

7
o
 e 10

o
 da lei nº 11.668/08, uma vez considerada a inconstitucionalidade das prorrogações 

legais.
33

 Alega o procurador em sua petição inicial: 

“Ocorre que, com o advento da norma atacada, voltada a regulamentar a atividade 

de franquia postal, evidenciou-se a perpetuação de um estado de temporariedade que 

acabou se tornando permanente pela subseqüência de prorrogações. Possibilitou-se, 

novamente, que grupos que historicamente se valeram da exploração de agências 

postais franqueadas obtivessem instrumental jurídico para permanecerem atuando – 

dessa vez por mais 24 (vinte e quatro) meses -, pondo-se à margem do modelo 

constitucional.Passados 13 (treze) anos da edição da Lei 8.987/1995, e 20 (vinte) da 

promulgação da Constituição da República, não há justificativa, senão a perpetuação 

indevida de degradado estado de coisas, para se expandir ainda mais a manutenção 
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das outorgas que não atendem ao requisito da prévia seleção em procedimento 

licitatório.”
34

 

 

Tal ação, no entanto, ainda não foi julgada. No item 3.6. deste trabalho, será feito 

maior aprofundamento dos argumentos debatidos nesta ADI. 

Para concluir este item, pode-se que tanto os franqueados como a ECT, desde 2001, 

envidaram esforços para defender os seus interesses, já demonstrando suas estratégias para 

isso e dando início para a instauração de um cenário conflituoso entre os agentes.  

 

2.2. Tempos de luta 

 

De 2008 em diante, podemos dizer que a relação existente entre a ECT e os 

franqueados tornou-se, de uma maneira ou de outra, uma constante luta. De um lado, a ECT 

começou a efetivamente se movimentar para tentar colocar em dia as licitações já há alguns 

anos atrasadas; porém, suas tentativas foram em vão, pois de algum modo a ECT teve que 

ceder aos jogos de poder feitos não só pelo organizado grupo de franqueados como, também, 

pelo grupo interno de seus dirigentes. 

Ao nos questionarmos sobre o porquê de a ECT ter solicitado diversas prorrogações 

dos contratos, provavelmente não conseguiremos uma resposta clara. Contudo, talvez seja 

possível inferir, tanto das notícias que circulam pela mídia como nas entrevistas com pessoas 

que atuam na área (no caso, advogados e franqueados), que o interesse da ECT em não 

realizar as licitações advém de diversos jogos políticos dentro da própria administração da 

estatal em conjunto com o governo.  

Uma das teorias que viraram escândalo nos jornais foi a de que o governo estaria 

agindo para sucatear os Correios e assim abrir o capital da empresa. Para isto, a manutenção 

de um cenário de conflito e incertezas em relação às franquias seria ideal. A manchete no 

Jornal Folha de São Paulo do dia 16 de novembro de 2010 era a seguinte: “Ex-diretor acusa 

governo de agir para sucatear Correios” e continuava  

“Um ex-diretor dos Correios acusa o governo de ter suspendido investimentos e 

contratação de pessoal na estatal para forçar a abertura de capital da empresa e 

favorecer o setor privado. A acusação foi feita em entrevista à Folha  pelo ex-diretor 
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de Gestão de Pessoas Pedro Magalhães Bifano, 53, demitido em julho, no auge da 

disputa entre PT e PMDB pelo comando da autarquia.”
35

 

 

Esta notícia, oriunda de declarações, cuja veracidade não foi comprovada, é uma das 

tantas que saíram na mídia tratando do assunto dos Correios. Ela nos leva a crer que, de um 

modo ou de outro, realmente existem indivíduos com poder, dentro tanto da ECT como do 

governo, que em certo momento pretendem barrar a licitação por motivos não revelados, mas 

que, em um determinado momento posterior, se considerarem oportuno, podem mudar de 

opinião e decidir que a licitação é o melhor caminho. A estatal está na mão deste grupo, o 

qual parece ter mudado seu posicionamento a partir de 2009.    

O principal motivo do desacordo entre ECT e franqueados é claro: remuneração. A 

ECT aponta que os lucros das franqueadas são muito altos, de modo que a estatal deixa de 

receber uma significativa quantia ao permitir que um grande montante permaneça nas mãos 

dos franqueados. Ademais, a estatal afirma que as franqueadas não capturaram novos clientes, 

e sim, capturaram aqueles que, anteriormente, frequentavam as agências próprias da ECT. No 

relatório final da CPMI dos Correios, realizada em 2006, no item 6.4.7, esta alegação da 

estatal foi confirmada com a seguinte redação: 

“6.4.7 Migração de grandes clientes para a rede franqueada 

A ECT registrou, no ano de 2005, uma migração substancial de grandes clientes dos 

Correios para as ACFs. Os maiores clientes corporativos que deixaram de realizar o 

Franqueamento Autorizado de Castas – FAC diretamente com a ECT e passaram a 

executar as suas postagens com a intermediação das ACFs foram: Banco Itaú, Banco 

Unibanco, Banco Santander e Banco Real.”
36

  

 

Em contrapartida, nos esclarecimentos oferecidos pela ABRAPOST para a CPMI dos 

Correios, foi afirmado o seguinte 

“Também não procede o argumento de que as ACFs praticam concorrência com a 

ECT. A migração dos contratos de grandes clientes se deu e se dá na medida da 

ineficiência do próprio Poder Público em atender à demanda que o mercado 

reclama, transferindo para a iniciativa privada todos os ônus e riscos do negócio a 

troco, como se viu, de um pequena margem de rendimentos à título de comissões 

pelo que efetivamente desempenham na atividade postal.”
37

 

 

Os franqueados, por sua vez, também possuem posicionamento claro: prestam seus 

serviços com grande qualidade, recebem boa remuneração por tal prestação e por este motivo 

                                                        
35

 Jornal Folha de São Paulo. 16/11/2010. p. A4. 
36

 Relatório Final dos Trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “dos Correios”; Vol. I. Brasília : 

2006. P. 200 
37

 Esclarecimentos adicionais oferecidos pela ABRAPOST colaborando com a CPMI dos Correios. Brasília, 

25/11/2005. p. 52 



 

 

25 

25 

não querem perder a posição de benefícios, que já é considerada por eles “um direito 

adquirido”.  

Pelo que parece, a situação não se apresenta passível de negociações e acordos, de 

modo que as medidas a serem tomadas pela Administração Pública se tornam cada vez mais 

escassas e complexas. Para deixar mais clara a situação, é necessário analisar como se deu a 

tentativa, por parte da estatal, de realizar o certame licitatório.  

No dia 18 de dezembro de 2009 foram publicados pela ECT Editais de Licitação com 

o objetivo de iniciar o devido processo de licitação para substituir a atual rede de agências 

pelos novos vencedores do certame. Acontece que os franqueados não pouparam esforços 

para impugnar o Edital. Foram impugnados os mais diversos assuntos. Para demonstrá-los, 

basta citar os treze argumentos da inicial da Ação Popular proposta na Paraíba por Ricardo 

Alexandre Crispim de Almeida em face da ECT, do Diretor Regional da ECT na Paraíba e 

dos presidentes das Comissões Especiais de Licitação Designadas pela Diretoria Regional da 

ECT da Paraíba.  

Os seguintes argumentos, apesar de terem sido apresentados nesta Ação Popular 

especificamente, também retratam de maneira geral os argumentos de praticamente todas as 

outras ações ajuizadas sobre o assunto das franquias postais: 

i. ausência de audiência pública prevista no art. 39 da Lei n.º 8.666/1993; 

ii. ausência de projeto básico previsto no artigo 7º da Lei n.º 8.666/1993;  

iii. a aceitação, no certame licitatório, de pessoas jurídicas que tenham por objeto 

social atividade que não se relacione com as licitadas, ou com elas incompatíveis; 

iv.  a admissão da participação de cooperativas de qualquer espécie, sem estipular a 

exigência de que elas tenham sido constituídas com o fim específico de prestar o 

serviço licitado;  

v. a permissão de empresas estrangeiras participarem do certame;  

vi. a adoção de critério equivocado para julgamento pela “melhor proposta técnica, 

com preço fixado no Edital”, pois o edital prevê que a melhor técnica será avaliada 

somente pelas características do imóvel;  

vii. o uso de critério de avaliação que desrespeita o princípio da isonomia, pois os 

imóveis dos atuais franqueados já são conhecidos, de modo que o sigilo em torno 

das propostas apresentadas tornar-se-á apenas requisito formal para estes 

concorrentes;  
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viii. adoção, no item 7.2 dos editais, de critério de desempate que viola a Lei 

Complementar 123/2006 e a Lei n.º 8.666/1993; 

ix. alteração do item 7.2 sem a devida publicação na imprensa oficial e sem a devida 

reabertura dos prazos para que as propostas fossem apresentadas; 

x. a inserção de sanções abusivas nos itens 9.3,I e 9.4, II, III e IV e nas cláusulas 

18.4.1, V, VI e VII; 

xi. exigência de quitação de débitos com a ECT é indevida porque a licitação não 

pode ser utilizada como instrumento de cobrança; 

xii. exigência de escolaridade mínima de ensino médio para a contratação dos 

funcionários é inconstitucional, pois a exigência é desproporcional às atividades 

prestadas pelos funcionários; 

xiii. ausência de indicação do regime jurídico do contrato de franquia postal, o que gera 

insegurança aos concorrentes; 

 Nota-se que os argumentos são dos mais variados, abordando diversos pontos da Lei 

das Licitações. No caso específico, a juíza de primeira instância deferiu o pedido de liminar, 

suspendendo as concorrências, porém acatando somente uma impugnação, qual seja, a da 

irregularidade na divulgação das alterações introduzidas no item 7.2 do edital.  

 O posicionamento de suspender os editais também foi adotado em diversas outras 

sentenças, como por exemplo, os Mandados de Segurança de números 0002430-

84.2010.4.03.6100 e 0001442-51.2010.4.03.6104, ambos impetrados em São Paulo, e o 

Agravo de Instrumento de número 0004083-61.2010.404.0000/PR, no Paraná.  

 Junto a diversas outras decisões favoráveis aos franqueados, esparsas em todo o país, a 

ECT, em circular publicada no dia 31 de Março de 2011, suspendeu todas as licitações do 

país.  

 Importa salientar, neste momento, a abundância de impugnações feitas e o fato de o 

Judiciário, na maioria dos casos, as ter acatado e ter suspendido, consequentemente, os Editais  

(por mais que muitos tenham acatado somente uma ou outra impugnação, o resultado prático 

foi a suspensão do edital como um todo).  

 Assim, a indagação que se faz presente é: por mais que o discurso dos franqueados seja 

a favor da licitação, será que na prática o movimento não é contrário, demonstrado pelo 

número de impugnações, que podem ser interpretadas como de caráter apenas protelatório? 

 Com a suspensão de todos os Editais, o prazo antes estipulado pela lei 11.668/1998 foi 

chegando ao fim e, portanto, foi mais uma vez prorrogado, agora pela Medida Provisória n.º 
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509, editada no dia 13 de outubro de 2010, a qual deu nova redação ao artigo 7º da Lei nº 

11.668/08, estendendo, assim, o prazo para a celebração de novos contratos até o dia 11 de 

junho de 2011.
38

 

 Em 7 de abril deste ano, tal MP foi aprovada, convertida na Lei 12.400/2012, 

prorrogando os contratos por um prazo ainda maior: até 30 de setembro de 2012
39

. 

 O número de impugnações e o resultado da suspensão de todos os editais por parte da 

ECT talvez seja o suficiente para mostrar o ambiente conflituoso que se construiu em torno 

dos contratos de franquia postal. E será a partir deste pressuposto de existência de um cenário 

em que não é possível considerar a possibilidade de acordos que será construído o capítulo 

seguinte. 

 

2.3. Controvérsias jurídicas existentes 

 
 

Diante de todo o histórico relativo à implementação das franquias, podemos dizer que 

foram duas as principais medidas que suscitaram controvérsias jurídicas.  

A primeira medida refere-se à celebração dos Contratos de Franquia Empresarial 

(CFE) sem a realização de certame licitatório prévio. Esta medida, adotada pela ECT, de 

“distribuir” franquias postais sem o determinado procedimento formal, resultou em um grande 

impasse em torno da possível precariedade e irregularidade destes contratos.  

Segundo os críticos, a falta de licitação faz com que todos os contratos sejam 

considerados inconstitucionais, uma vez que violam um princípio previsto na Constituição 

Federal, qual seja, o da obrigatoriedade de licitação nos casos de delegação de serviço 

público. Este é o posicionamento, por exemplo, do TCU, que, em Acórdão de n.º  2.444 

publicado em 2007, antes da edição da Lei 11.668/2008 (a qual dispõe sobre o exercício da 

atividade de franquia postal), expôs o seguinte: 
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Art. 1º O parágrafo único do art. 7º da Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 7º ... 

“Parágrafo único. A ECT deverá concluir as contratações a que se refere este artigo até 11 de junho de 2011.” 
39

Art. 1o O parágrafo único do art. 7o da Lei no 11.668, de 2 de maio de 2008, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 7o .........................................................................................................................  

Parágrafo único. A ECT deverá concluir as contratações a que se refere este artigo até 30 de setembro de 2012." 

http://dji.com.br/leis_ordinarias/2008-011668/2008-011668.htm#Art. 7º
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10261398/art-1-da-lei-12400-11
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93797/lei-11668-08
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93797/lei-11668-08
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93797/lei-11668-08
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“50. Contudo, não há previsão, ainda, no sistema jurídico brasileiro, para que 

empresas públicas adotem o regime de franquias. Ainda que houvesse essa 

previsão, seria questionável a constitucionalidade do uso de franquias para 

transferir a prestação de serviços públicos (ainda que apenas uma etapa desses 

serviços) a particulares, tendo em vista que a Constituição só faz menção à 

concessão e à permissão de serviços públicos (art. 175). Ademais, tratando-se os 

Correios de empresa pública prestadora de serviços públicos, todos os contratos 

firmados por tal empresa para a consecução dos seus fins devem ser precedidos 

de licitação, a teor do art. 37, XXI, da Constituição. 

(...) 

51. Assim, a ECT não poderia ter firmado contratos de franquia com 

particulares, muito menos sem licitação. 

52. O fato de que muitos dos contratos de franquia foram firmados antes da Lei n.º 

8.666/1993 não autoriza a ausência de licitação, pois o Decreto-Lei n.º 2.300/86 já 

exigia a realização de licitação, inclusive para as empresas públicas (art. 86). 

Ademais, tais contratos foram firmados sob a égide da atual Constituição, a qual 

impõe o procedimento licitatório também para a Administração indireta (art. 37, 

XXI). 

(...) 

56. Desse modo, não há como defender a legalidade e a constitucionalidade dos 

contratos de franquia empresarial celebrados, desde 1990, pela ECT.” 
40

(Grifos 

meus) 

 

 

Portanto, sob esta ótica, o problema jurídico acerca da ilegalidade e 

inconstitucionalidade dos contratos das franquias postais parece ser oriundo de uma medida 

equivocada adotada pela ECT na década de 1990, e não necessariamente devido a alguma 

lacuna jurídica, tal como propôs a Associação Brasileira de Empresas Prestadoras de Serviços 

Postais (ABRAPOST) ao pedir reexame do Acórdão proferido pelo TCU. Afirmou a 

recorrente que, devido ao fato de a Lei Geral das Licitações somente ter sido promulgada em 

1993, após a celebração de muitos dos contratos com a rede franqueada, tais contratos não 

padecem de ilegalidade, uma vez inexistente à época da lei nesse sentido. Tal argumento é 

rebatido pelo TCU no ponto 52 do trecho supracitado.   

O segundo tipo de medida que alimenta cada vez mais as discussões ao redor das 

franquias consiste na edição de prorrogações legais, uma vez que, até julho de 2011, como 

exposto anteriormente, já haviam sido promulgadas quatro leis que prorrogaram os prazos dos 

contratos (Lei 9.648/1998; Lei 10.577/2002; Lei 11.668/2008 e Lei 12.400/2011). Tal postura 

é bastante criticada principalmente por aqueles que já consideram os contratos 

inconstitucionais, como o TCU. Entretanto, alguns simplesmente não concordam com essas 

prorrogações que, pelo visto, parecem estar cada vez mais perto de se tornarem prorrogações 

ad eternum.  
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 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2.444/2007. p. 9-10 
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O Ministro Eros Grau, por exemplo, ao realizar o julgamento da ADI 3.521/PR, que 

trata da questão de prorrogação de contratos de concessão de serviço público, dispôs o 

seguinte: “Não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses atos 

administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos 

licitatórios. Segurança jurídica não pode ser confundida com conservação do ilícito.”
41

 

Nota-se pelo excerto supracitado que o STF, ao decidir no mesmo sentido do Ministro 

Eros Graus, parece possuir posicionamento explícito a respeito deste tipo de prorrogação, 

considerando-as inconstitucionais.  

Por outro lado, existe também o posicionamento de que tal prorrogação é totalmente 

cabível, assim como o é nos casos de arrendamento portuário e nos contratos de geração de 

energia elétrica, o que será discutido mais detalhadamente no item 4.2. deste estudo. 

Assim, pode-se cogitar que o problema jurídico em torno das prorrogações surgiu de 

uma falha do ordenamento jurídico que permite a existência de diversas interpretações 

opostas em torno de uma complexa e ambígua legislação.  

Em vista do cenário descrito, da situação constante de luta entre os atores deste caso e 

dos problemas jurídicos apontados, o capítulo a seguir se propõe a analisar algumas medidas 

que potencialmente poderiam por um fim ao impasse dos contratos das franquias postais.  

 

 

 

 

2. À PROCURA DE MEDIDAS JURIDICAMENTE POSSÍVEIS E PRATICAMENTE 

VIÁVEIS 

 

Quando pensamos no problema dos contratos das franquias postais, o primeiro impulso 

que temos é o de achar que a licitação na modalidade de concorrência resolveria todos os 

problemas daí procedentes, afinal, ela é a única medida atualmente considerada como uma 

solução. Porém, o histórico do caso nos mostra que, ainda que esta seja uma medida 

juridicamente possível, ela aparenta ser, na prática, inviável.  

                                                        
41

Fonte: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=409758. Acesso em: 22.03.11 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=409758
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Mas, as questões concernentes às franquias postais não são características apenas da 

licitação. Se analisarmos cada uma das possíveis soluções veremos que, a cada momento, uma 

nova barreira é apresentada. Em vista desta dificuldade, a proposta deste capítulo é analisar as 

possíveis soluções existentes no ordenamento jurídico brasileiro para o caso das franquias 

postais, por meio de duas óticas: a ótica da possibilidade jurídica e a ótica da viabilidade 

prática.  

 

3.1. Licitação na modalidade de concorrência 

 
 

Iniciar a análise de potenciais medidas para solucionar o impasse das franquias por 

meio do instituto da licitação, na modalidade de concorrência, não é uma decisão aleatória: 

este é o único método discutido pelos poucos juristas envolvidos no problema. Para eles, as 

questões giram em torno de critérios de julgamento e características essenciais do certame e, 

jamais, ao redor de uma nova modalidade ou novo instituto.  

É por este motivo que a controvérsia jurídica do tema restringe-se apenas à legalidade 

dos contratos celebrados sem o devido procedimento estipulado na Lei 8.666/1993, não 

estimulando, dessa forma, a adoção de ótica alternativa daquela utilizada no decorrer do 

antigo debate. 

Nesse caso e, reiterado o fato de que a situação permanece estagnada há mais de 20 

anos, o estudo apresentado tem como escopo a inserção de novas óticas no debate, que 

possibilitem a análise do caso por pontos de vista ainda não explorados. Antes disto, este 

subcapítulo procurará esclarecer a controvérsia jurídica já existente em torno das licitações.  

Nas atuais discussões gerais acerca de licitações, praticamente não é ventilada a 

questão da necessidade, ou não, de se realizar um certame licitatório nos casos das franquias 

postais, porque tal necessidade já é tida como óbvia. Porém, este raciocínio pode não ser tão 

evidente.  

Na época em que foi implantado o sistema de franquia postal por parte da ECT não 

houve contestação sobre a obrigatoriedade de realizar a licitação. Talvez, porque 

simplesmente existisse o entendimento de que não havia tal necessidade; talvez, porque se 

tratava de um contrato de franquia implantado pioneiramente no meio público de modo que, 
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por isso, dispensaria a licitação ou, talvez, pela urgência da implantação do sistema e, 

portanto, a inexistência de tempo suficiente para a realização do processo licitatório.  

Por algumas dessas ou por outras razões, não foi realizado o procedimento licitatório e 

hoje a conduta adotada pelos Correios na década de 1990 é questionada por muitos.  

Primeiramente, será exposta uma interpretação contrária à obrigatoriedade de 

realização de certame licitatório, fundamentada em três argumentos: o primeiro deles é de 

base legal que, para melhor compreensão, pode ser dividido em dois momentos: antes e após 

a edição da Lei 8.987/1995.  

O segundo argumento firma-se na especificidade da relação existente entre 

franqueador e franqueado, sendo esta balizada pela confiança subjetiva entre as partes 

contratantes e, portanto, não em critérios objetivos, tais como os dispostos na Lei 8.666/1993.  

O último argumento baseia-se no fato de que a Lei de Licitações se aplica a contratos 

específicos e pontuais, diferentemente do qual pretende-se celebrar entre a ECT e os 

franqueados. Tratemos especificamente de cada um destes argumentos. 

O primeiro deles origina-se antes da promulgação da Lei 8.987/1995 e fundamenta-se no § 3
o
 

do artigo 2
o
, da Lei 6.538/78, o qual dispõe o seguinte : 

 

“Art. 2º - O serviço postal e o serviço de telegrama são explorados pela União, através de 

empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações. 

§ 3º - A empresa exploradora dos serviços, atendendo a conveniências técnicas e 

econômicas, e sem prejuízo de suas atribuições e responsabilidades, pode celebrar contratos 

e convênios objetivando assegurar a prestação dos serviços, mediante autorização do 

Ministério das Comunicações.” 

 

Para alguns estudiosos, de acordo com o disposto neste artigo, a ECT tem liberdade 

para celebrar contratos da forma que lhe melhor convier, com o intuito de assegurar a 

prestação do serviço que a ela foi intitulado, desde que não ocorram prejuízos às suas 

atribuições e responsabilidades e, também, que tal contratação seja autorizada pelo Ministério 

das Comunicações.  

No tocante ao primeiro requisito, que versa sobre os “prejuízos de suas atribuições e 

responsabilidades”, podemos afirmar que as franquias cooperam com a realização das 

atividades da ECT, trazendo à estatal muitos benefícios não só econômicos, como também os 

relativos à reputação, uma vez que grande parte da reconhecida eficiência da empresa 

depende da atuação conjunta dos franqueados e das Agências Próprias.  
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Em relação à autorização do Ministério das Comunicações, esta também foi adquirida no 

momento da implantação da rede franqueada. Como já exposto anteriormente, no momento 

em que a Presidência da ECT optou pelo novo modelo a ser implantado, foi expedido o Ofício 

P-0558, em 25 de janeiro de 1990, encaminhado ao Ministério da Infraestrutura (MINFRA) 

solicitando a autorização necessária. Meses depois, em 15 de setembro de 1990, o MINFRA 

expediu o Ofício 064-DNPU/SND, autorizando a implementação do modelo de franchising. 

Assim sendo, consideram os defensores deste posicionamento que os requisitos para a 

implantação da rede franqueada eram dois: (i) a ausência de prejuízo das atribuições da estatal 

e (ii) a autorização do Ministério, ambos inteiramente preenchidos na época. Logo, não se 

configura o certame licitatório como requisito para a manutenção das agências franqueadas. 

Neste sentido, apresentou a ABRAPOST, em esclarecimentos oferecidos à CPMI dos 

Correios, o que se segue:  

“(...) o artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei 6.358, de 22 de junho de 1978, dispõe que a 

empresa exploradora dos serviços, atendendo a conveniências técnicas e 

econômicas, e sem prejuízo de suas atribuições e responsabilidade, pode celebrar 

contratos e convênios objetivando assegurar a prestação dos serviços, mediante 

autorização do Ministério das Comunicações, previsão legal que foi estritamente 

observada na prática, a teor do Ofício P-0558, de 25 de janeiro de 1990, do 

Presidente da ECT ao Ministério da Infra-Estrutura, solicitando autorização para 

implantação do sistema de franchising e que deu origem ao Oficio 064-DNPU/SNC, 

de 15 de setembro de 1990, do Ministério da Infraestrutura, autorizando a 

implantação do pretendido sistema.”
42

 

 

Com a promulgação da Lei 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessões, 

surge o segundo argumento deste posicionamento. Ao considerarem que a própria ECT é a 

concessionária do serviço postal, como definido pelo TCU, baseiam a licitude das 

contratações sem intermédio de processo licitatório no seguinte artigo: 

“Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe 

responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, 

sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa 

responsabilidade. 

§ 1
o
 Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá 

contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos 

associados.” (destaquei) 

 

Concluem que, em vista deste dispositivo, pode a ECT contratar terceiros para que 

estes exerçam atividades acessórias e inerentes ao serviço concedido – assim como fazem as 

franquias – por meio de contratos que estarão ligados a própria ECT e não ao poder 
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 Esclarecimentos adicionais oferecidos pela ABRAPOST colaborando com a CPMI dos Correios. Brasília, 
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concedente (União Federal). Trata-se, portanto, de um contrato de subcontratação, o qual não 

se confunde com concessão e nem com subconcessão, devido simplesmente à inexistência de 

relação entre o poder concedente e o contratado. Assim, tal contrato é regido pelas normas do 

direito privado e dispensa, portanto, a prévia licitação.  

O segundo argumento utilizado para sustentar o posicionamento da não 

obrigatoriedade de licitação fundamenta-se no tipo de relação específica existente entre o 

franqueador e o franqueado. Diferentemente do que ocorre em muitas outras contratações, nas 

quais se negocia apenas um serviço, obra ou algo específico, no caso aqui estudado, o objeto 

“negociado” são pessoas na condição de candidatas ao posto de franqueados postais. Tal 

relação tem de ser balizada por um forte grau de confiança, de cunho completamente pessoal, 

o qual nenhum critério objetivo e tampouco requisitos de habilitação formais são capazes de 

avaliar.  

O tipo de avaliação que é exigida nesse processo deve ser enraizado em critérios 

subjetivos, os quais permitam a avaliação do caráter e a seriedade do indivíduo, como também 

suas habilidades para gerir o negócio de forma proba e eficiente, quesitos estes não apurados 

no procedimento licitatório realizado de acordo com os moldes estipulados na Lei 8.666/1993.  

Como sabemos, tal lei visa à seleção de negócios pontuais, de modo que é difícil 

encontrar em seus ditames os critérios necessários para a escolha de indivíduos, como é o 

caso das franquias postais.  

Sendo assim, a inviabilidade de uma escolha que melhor atenda o interesse público 

por meio de uma licitação faz com que esta se torne inexigível, uma vez que a instauração do 

processo de seleção dos candidatos não filtrará a melhor opção, de modo que não 

necessariamente será efetuada a contratação mais benéfica para o ente da Administração 

Pública. 

Vale lembrar que a licitação, procurando atender o princípio da supremacia do 

interesse público, tem como objetivo selecionar um número determinado de candidatos para 

preencherem determinadas vagas, proporcionando a todos eles situação de igualdade durante 

o processo seletivo. Isto posto, percebemos que o pressuposto da licitação é a existência de 

mais de um candidato para determinada vaga e a possibilidade de se realizar uma escolha 

entre eles.  

Caso não encontremos algum dos elementos deste cenário, não mais se faz útil o 

certame licitatório. Nestas situações, entrará em pauta a figura da inexigibilidade, prevista no 
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artigo 25 da Lei 8.666/1993. Assim, “se não houver viabilidade de competição, por corolário, 

não haverá licitação pública, revelando os casos denominados de inexigibilidade.” 
43

 

Desta forma, como argumentado acima, o objetivo da licitação no caso da franquia 

postal é escolher um indivíduo para gerenciá-la, o que, como visto, não seria feito da melhor 

forma por meio de uma licitação. Portanto, o caso das franqueadas enquadrar-se-ia no 

disposto no artigo 25 da Lei de Licitações.  

O último argumento está consubstanciado no artigo 1
o 

da Lei 8.666/1993, o qual 

estabelece normas gerais, principalmente, voltadas à contratação de obras e serviços.
44

 

Desta forma, por mais que a atividade de franquia postal seja a prestação de um tipo 

de serviço, o que se pretende selecionar no momento desta licitação é o indivíduo que firmará 

um vínculo com a ECT. Isso difere da maioria dos casos que são submetidos ao procedimento 

licitatório, nos quais o que é selecionado, por meio de critérios objetivos, é o modo de 

prestação em si mesmo, envolvendo diferentes propostas, técnicas e preços. O argumento é de 

que a lei não oferece métodos e critérios de julgamento com qualidade suficiente para se 

adequarem ao caso em tela, de modo que a licitação não seria um meio válido para se 

selecionar os candidatos.  

Explanados estes argumentos, é possível concluir que, uma vez não obrigatória a 

adoção de licitação, esta medida não mais se apresenta como juridicamente possível e, 

consequentemente, pode ser descartada.  

Resta avaliar se, caso tal posicionamento não for adotado e a licitação for considerada 

obrigatória, como o impasse poderá ser resolvido. São duas as leituras da legislação que 

resultam na exigibilidade do certame. 

A primeira interpretação que defende a obrigatoriedade da licitação baseia-se nos 

artigos 21, inciso X e 175 da nossa Carta Magna. O raciocínio é de que o referido artigo, ao 

dispor sobre a competência da União de manutenção do serviço postal, confere à ela o 

poder/dever de prestá-la.  

Assim sendo, concede-se à União a titularidade deste serviço. Consequentemente, o 

disposto neste artigo, juntamente com todas as características do serviço postal, tais como o 
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fato de estar relacionado à satisfação de um interesse fundamental e também estar 

disponibilizado a todos os administrados, fazem com que este serviço se torne um serviço 

público. Para completar, afirma Celso Antonio Bandeira de Mello (2009): 

“Ora, bem, no caso em tela, como abundantemente visto, o art. 21, X, da CF declara que o 

serviço postal ‘compete à União’. Tal serviço assim como todas as demais atividades 

materiais arroladas no mesmo artigo são, obviamente, serviços públicos. Ninguém 

imaginaria que não é serviço público um serviço que ‘compete à União’, consoante 

disposição expressa da Lei maior, que, demais disto, a toda evidência, responde à satisfação 

de necessidades gerais da coletividade e que, pelas razões já expostas, não é exploração de 

atividade econômica.” 
45

 

 

Portanto, afirma essa interpretação que o serviço postal se encaixa perfeitamente na 

caracterização de serviço público. 

A segunda etapa desse raciocínio baseia-se no artigo 175 da Constituição Federal. Este prevê 

que todos os serviços públicos poderão ser prestados direta ou indiretamente, por meio de 

concessões ou permissões, “sempre através de licitação”.  Assim sendo, conclui esta leitura 

que o serviço postal, como qualquer outro serviço público, pode ser prestado indiretamente, 

por concessão ou permissão, desde que seja precedido de um certame licitatório. Desta forma, 

a instalação do sistema de franquias postais teria violado o disposto no ordenamento jurídico. 

Este posicionamento também é adotado pelo TCU, que expôs: 

“12. Em nova manifestação nos autos, instada por ocasião da publicação da referida 

lei, o Ministério Público / TCU pronunciou-se a favor de sua inconstitucionalidade, 

em especial pela ofensa aos princípios da obrigatoriedade de licitação nas 

contratações da administração pública. 

13. Para maior clareza quanto ao assunto, entendo pertinente traçar um breve 

histórico sobre as franquias no âmbito dos correios: 

a) a Constituição de 1988 determinou em seu art. 175 que "Incumbe ao poder 

público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos."
46

 

 

Passemos, então, às criticas voltadas a esta interpretação, as quais podem ser 

agrupadas em duas categorias: a primeira delas é contra a inserção do serviço postal no rol de 

serviços públicos e a segunda, decorrente da primeira, é contra a classificação da atividade de 

franquia postal como um modelo de concessão ou permissão, inserindo-a no disposto no 

artigo 175 da Constituição Federal. 

Asseveram os críticos desta leitura, entre eles Luis Roberto Barroso (2009) que o 

serviço postal, por estar disposto exatamente no artigo 21, X, da Constituição Federal, não se 
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constitui como serviço público. Isso porque, ao contrário do disposto nos incisos XI e XII do 

mesmo artigo, o texto constitucional do inciso X não se vale do mesmo termo “explorar” 

utilizado nos incisos subsequentes.  

No caso, o legislador optou pelo uso de outro termo: “manter”. Neste cenário, aduzem 

os críticos que não se pode estender o sentido do termo “manter” para que este exclua os 

particulares da execução desta atividade, assumindo o sentido do verbo “explorar”, uma vez 

que o legislador fez a opção clara de não se valer do mesmo verbo para as diferentes 

atividades em questão.  

Deste modo, afirmam não ser válida a concepção de serviço postal como um serviço 

público, principalmente ao se levar em consideração todas as restrições que essa forma de 

serviço acarreta, tal como a exclusão do ente privado da prática desta atividade. Concluem 

que, caso fosse da vontade do legislador transformar o serviço postal em serviço público, teria 

este se valido do mesmo termo dos incisos subsequentes. Como não foi esse o 

posicionamento adotado, asseguram que o serviço postal deve ser classificado como uma 

atividade econômica explorada pelo Estado. Nesse sentido, afirma Luis Roberto Barroso 

(2009):  

“não é possível assim estender o sentido do verbo ‘manter’, que por si só não exclui 

a participação dos particulares neste setor da economia, para que ele venha a 

abranger a prestação pelo Estado dessa atividade na qualidade de serviço público, 

com toda a restrição que essa forma de intervenção acarreta para o princípio da livre 

iniciativa. Se esta fosse a vontade do constituinte, ele teria se valido das mesmas 

expressões que utilizou no art. 21, XI e XII. A interpretação textual das disposições 

constitucionais sobre serviços postais também chancela o entendimento de que eles 

são meras atividade econômicas e não serviços públicos.” 
47

 

 

Em decorrência do argumento acima exposto, o raciocínio prossegue, pois no 

momento em que não mais se enquadra o serviço postal como serviço público, tampouco 

pode esta atividade se valer do disposto no artigo 175 da Constituição Federal, uma vez que 

este dispõe expressamente sobre a “prestação de serviços públicos”. 

Desta forma, pode-se concluir que não se aplica ao caso o disposto no artigo 175 e 

tampouco o método de concessão ou permissão, já que não se trata de serviço público.  

A segunda leitura, que também defende a obrigatoriedade da licitação, apresenta uma 

justificativa distinta da acima apresentada, rechaçando a incidência do artigo 175 da 

Constituição Federal e elencando como artigo principal o de número 58 da Lei 8.666/1993.  

                                                        
47

 BARROSO, Luis Roberto; Regime constitucional do serviço postal. Legitimidade da atuação da iniciativa 

privada.  In:tema de direito constitucional. São Paulo: Renovar, 2009. p. 180. tomo II, 2
a
 ed. 
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Para fundamentar tal posicionamento, faz-se necessária uma análise para se averiguar 

qual a natureza jurídica dos contratos de franquia postal. A partir de tal análise,verificar-se-á a 

exigibilidade, ou não, de licitação. Marcelo Figueiredo (op.cit, p.196-214), ao versar sobre a 

natureza jurídica dos contratos,elegeu a primeira opção supracitada, qual seja, “contratos 

administrativos de prestação de serviços” ou contratos de concessão. Figueiredo elenca quatro 

importantes razões para justificar seu posicionamento: 

A primeira razão que distancia os contratos de franquia da modalidade de concessão 

diz respeito ao objeto de prestação do serviço público envolvido nos contratos. Ao celebrar 

contratos de concessão, o objeto destes tende a envolver a totalidade da prestação do serviço, 

de forma que sua execução integral fica sob a responsabilidade do concessionário. O que não 

é o caso da ECT e franquiados.  

O fato é que o objeto dos contratos de franquia postal restringe-se a atividades parciais 

do serviço postal. Desta forma, os serviços prestados pelos franquiados visam à execução de 

atividades instrumentais que auxiliam a realização da atividade por inteiro, esta sim, realizada 

pelo ente titular do serviço público, no caso, a ECT. Portanto, como as atividades das 

franquias não envolvem a totalidade do serviço, se distanciam de uma concessão. 

A segunda razão de Figueiredo sobre os contratos de franquia tangencia a questão da 

autonomia do prestador de serviços.  Quando se celebra um contrato de concessão, os 

concessionários atuam em nome próprio, agindo com grande autonomia nas atividades 

contratadas. Ao se analisar o contrato de franquia, mais uma vez, percebe-se que não é essa a 

situação das franquias postais.  

Neste caso, os franqueados não só prestam serviços em nome da marca “Correios”, 

como estão obrigados a utilizar a marca “Correios” em todas as atividades que realizarem em 

suas agências. 

Assim sendo, para os usuários, não há diferenciação entre a franquia postal e as 

unidades próprias dos Correios, uma vez que ambas apresentam sujeição total à ECT, 

servindo como executores materiais de tudo aquilo que for demandado pela franqueadora e 

exercendo tudo isso de maneira idêntica, de acordo com as estipulações da estatal. 

Ademais, não é somente a aparência que está sob controle da ECT, enquanto a própria 

gestão operacional dos serviços está completamente centralizada nas mãos da empresa 

pública. Dessa forma, cabe à franqueadora tomar todas as decisões e planejar toda a estrutura 
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em que atuam as franquias, já que estas não possuem um mínimo grau de liberdade para 

alterar a forma de execução do serviço contratado.  

Vale dizer que as franquias tampouco podem delegar ou transferir os serviços a ela 

incumbidos, diferentemente das concessionárias, que, casos queiram, podem optar pela 

subconcessão, desde que se responsabilizem pelas atividades realizadas pelos terceiros 

contratados.  

Portanto, no tocante à autonomia do terceiro encarregado pela execução do serviço, os 

franqueados se distinguem claramente dos concessionários, uma vez que não prestam serviço 

em nome próprio e tampouco podem gerir os serviços da maneira que melhor lhes convier.  

A terceira razão apresentada por Figueiredo refere-se à remuneração dos prestadores 

do serviço. No caso das franquias, as tarifas e preços pagos pelos usuários têm como 

beneficiária direta a ECT, que se responsabiliza por remunerar os serviços contratados junto 

aos franqueados. Dessa forma, as franquias recebem sua remuneração calculada em um 

sistema de comissão por serviço prestado, advinda de uma tabela pré-fixada no contrato 

inicial.  

Já no caso das concessões, como se sabe, a remuneração do concessionário advém 

diretamente do pagamento de tarifas por parte dos usuários do serviço prestado. Mais uma 

vez, evidencia-se a importante diferença entre a modalidade de concessão e a de franquia. 

A quarta razão apresentada por Figueiredo diz respeito à legislação disciplinadora dos 

contratos de franquia. O artigo 3
o
 da Lei 11.668/08 exerce papel fundamental para determinar 

as leis que disciplinarão os contratos. Versa o artigo: 

“Art. 3
o
 Os contratos de franquia postal celebrados pela ECT são regidos por esta 

Lei e, subsidiariamente, pelas Leis n
os

 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 

Civil, 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e 8.666, de 21 de junho de 1993, 

utilizando-se o critério de julgamento previsto no inciso IV do caput do art. 15 

da Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995.” 

 

Em vista do disposto neste artigo, é possível concluir que o legislador deixou claro 

que os contratos de franquias postais devem ser disciplinados, principalmente, pela Lei 

11.668/08, pelo Código Civil, pela Lei de Franchising, pela Lei 8.666/1993, e, por último, 

apenas no caso de critério de julgamento, à Lei referente aos contratos de concessão e 

permissão (Lei 8.987/1995).  

Assim, aduz ser indesejável qualquer analogia entre os contratos de concessão e os de 

franquia postal, de modo que nem mesmo as normas incidentes devem ser semelhantes.  

http://www.leidireto.com.br/lei-8987.html
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Após fundamentar os motivos pelos quais os contratos de franquia não podem ser 

classificados como de concessão, a opção escolhida por Marcelo Figueiredo é de classificar 

tais contratos como uma espécie particular de contratos administrativos de franquia postal.  

Como estes contratos não se enquadram na modalidade de concessão, tampouco 

devem ser submetidos ao disposto no artigo 175, da Constituição Federal, mesmo assim, a 

licitação é imprescindível, uma vez que a Lei 11.668/08 prevê a incidência da Lei 8.666/1993.  

Esta, por sua vez, em seu artigo 2
o
, dispõe que, quando a Administração Pública 

contratar com terceiros quaisquer tipos de serviços, como o caso em questão, tais contrações 

devem ser, necessariamente, precedidas de licitação. 
48

 

Uma vez exposta esta outra leitura da legislação, tem-se a licitação como uma medida 

juridicamente possível, de modo que deve ser observada pela ótica da viabilidade prática, na 

qual encontra um grande obstáculo. A única medida que até hoje foi empreendida pela ECT 

foi a licitação e, como mostrado, sem sucesso. As impugnações frequentes e jogos de poder 

são relevantes o suficiente a ponto de inviabilizarem que esta medida, juridicamente possível, 

seja também praticamente viável.  

Portanto, o que este capítulo pretendeu demonstrar, independentemente da leitura 

adotada e da consequente conclusão sobre a obrigatoriedade do processo licitatório, é que este 

não se apresenta como uma medida possível para resolver o impasse, uma vez que acaba 

sendo inevitavelmente barrado, ou pela ótica da possibilidade jurídica ou pela ótica da 

viabilidade prática.  

 

3.2. Prorrogação legal 

 

 Neste subcapítulo será analisada a hipótese de prorrogação legal dos contratos de 

franquia postal, medida esta que foi a responsável pela manutenção da vigência dos contratos 

até hoje, uma vez que já foram editadas quatro leis prorrogando o prazo de vigência dos 

contratos postais, sendo elas: a Lei 9.648/98; a Lei 10.577/02; a Lei 11.668/08 e a Lei 

12.400/11.   

                                                        
48

 “Art. 2
o
  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações 

da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de 

licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.” 
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A adoção deste tipo de solução, pelo que o histórico nos mostra, é, sem dúvidas, 

praticamente viável, caso contrário, os contratos já não estariam em vigor desde o final do ano 

de 1998. Sendo assim, a viabilidade prática desta medida é encontrada no comportamento 

anterior dos agentes envolvidos e na adoção de suas estratégias, que até hoje possibilitaram 

que tal prorrogação ocorresse. Contudo, o primeiro requisito merece indagação: é a 

prorrogação juridicamente possível? A resposta dessa pergunta é altamente polêmica, 

apresentando dois posicionamentos contrários a respeito da questão, os quais serão expostos 

detalhadamente à diante. 

Na primeira vertente aqui delineada, a qual defende a constitucionalidade das 

prorrogações por decisão legal, podemos utilizar novamente os argumentos citados no item 

anterior pelo grupo que apoia a não obrigatoriedade da licitação.  

Uma vez que consideram os contratos de franquia postais totalmente válidos, não há 

motivos para que lutem contra as prorrogações. Tal posicionamento é reforçado por outro 

dispositivo da Lei 8.987/1995. 

Esta lei, até ser emendada, ao tratar das concessões de serviço público outorgadas 

anteriormente à sua entrada em vigor (caso em que se encaixa a celebração dos contratos de 

franquias postais), apresentava no caput e parágrafo primeiro do artigo 42, a seguinte redação:  

“Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em 

vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de 

outorga, observado o disposto no art. 43 desta lei.  

§ 1º Vencido o prazo da concessão, o poder concedente procederá a sua licitação, os 

termos desta Lei.”  

 

Então, a lei proibia a prorrogação legal dos contratos uma vez que, vencidos os  seus prazos, o 

poder concedente estaria obrigado a realizar o devido processo de licitação para conceder 

novamente à prestação do serviço público.  

Acontece que, em 5 de janeiro de 2007, foi promulgada a Lei 11.445 que, em seu 

artigo 58, instituiu nova redação ao parágrafo primeiro supracitado: “Vencido o prazo 

mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão ou 

entidade do poder concedente, ou delegado a terceiros, mediante novo contrato.”  

Deste modo, diferentemente da versão anterior, a nova redação passou à princípio, a 

autorizar a prorrogação legal, já que claramente optou por retirar a expressão “procederá a sua 

licitação” e substituí-la pela expressão “mediante novo contrato”.  
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Pode-se inferir que, ao dizer que toda a atividade do legislador originário é 

intencional, no momento em que é excluído o termo “licitação” da redação do artigo,  é 

concomitantemente excluída a obrigatoriedade de realização de processo licitatório, quando 

do fim da vigência do contrato, facultada ao poder concedente à simples celebração de um 

novo contrato, caso seja um contrato de delegação a terceiros. Marcos Juruena Vilella Souto 

(2011), ao discorrer em artigo sobre o conteúdo da ADIN n.º 4.058 expôs o seguinte: 

  

“Na inicial argui-se, em síntese, que a nova redação do artigo 42, que estabelece 

normas de transição para as concessões firmadas antes da Lei 8.987/1995, viola o 

artigo 175 da Constituição da República. A norma constitucional determina que as 

concessões de serviço público devem ser precedidas de licitação, enquanto o 

dispositivo questionado admite a prorrogação das concessões com o prazo vencido 

até 2010, sem a necessidade de realização de tal procedimento.”
49

 

 

 

Assim sendo, o fato é que o artigo 42 subsiste com a redação dada pela Lei 11.445/07 

e permite a prorrogação sem a necessidade de certame licitatório, uma vez que a ADIN n.º 

4.058 aguarda decisão. Explanado este ponto, passemos a uma explicação sobre o exato 

conteúdo desta Ação.   

Em março de 2008, a Procuradoria Geral da República ajuizou uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade em impugnação ao artigo 58 da lei 11.445/07. Alegou-se, na petição 

inicial, que as normas de 2007 admitem que contratações inespecíficas – a inovação 

legislativa é excessivamente aberta, e não define com precisão qual o regime dos novos 

contratos – substituam os instrumentos vencidos, sem que se observe a exigência da licitação. 

complementando mais a frente, em consonância com o raciocínio de Eros Grau e Justen 

Filho:  

“ (...) a Constituição impõe a licitação como requisito de legitimidade das 

concessões de serviços públicos, não cabendo à lei frustrar a incidência dessa 

determinação, sob a alegada razão de um suposto juízo de conveniência: se 

conveniência há, está no interesse público de realizar a licitação.” 
50

 

 

Este posicionamento esposado pela Procuradoria Geral da República também é 

defendido por importantes administrativistas, tais como Carlos Ari Sundfeld e Jacintho 

Arruda Câmara os quais asseveraram que:  

“a exclusão da referência expressa ao dever de licitar, que se constata no texto novo, 

não apresenta uma autorização legislativa para a celebração de contratos de 

                                                        
49

 Disponível em http://www.geodireito.com/_admDireito/Mod-Biblioteca/Arquivos/201003_.pdf. Acesso em 

04.03.2011. p. 1. 
50

 Ação Direta da Inconstitucionalidade n.º 4.058. Supremo Tribunal Federal, 2008. p. 5. 

http://www.geodireito.com/_admDireito/Mod-Biblioteca/Arquivos/201003_.pdf
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concessão diretamente, sem a realização do certame. Não foi esta a intenção do novo 

texto legal. Como foi visto, a mudança apenas tornou expressa uma faculdade 

inafastável do poder concedente: a de sempre poder optar entre prestar seus serviços 

diretamente ou fazê-lo por intermédio de terceiros.” 
51

 

 

Apesar de existir a referida Ação Direta de inconstitucionalidade, esta ainda aguarda 

decisão a ser proferida pelo STF, de modo que os defensores da prorrogação legal ainda 

podem se valer do artigo 42 da lei 8.987/1995 para sustentar seus argumentos.  

O segundo argumento deste grupo é que o artigo 175 da Constituição Federal autoriza 

expressamente a prorrogação de concessões. Dispõe o artigo: 

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 

caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão” (grifos meus) 

 

Conclui-se que, ao versar expressamente “de seu contrato e de sua prorrogação”, o 

artigo deixa clara a possibilidade de potenciais prorrogações. Desta forma, por mais que o 

caso das franquias postais não seja exatamente o de concessão ou o de permissão, como 

exposto neste trabalho, pode ser feita a aplicação do artigo por meio de um raciocínio 

análogo, uma vez que, em ambos os casos, tem-se como objeto os contratos firmados entre a 

Administração Pública e um ente particular tendo-se como finalidade a prestação de serviços 

públicos.  

Assim sendo, afirma-se que tais prorrogações são constitucionais, da mesma forma 

que o são as prorrogações dos contratos de concessionárias e permissionárias.  

É importante ressaltar que, para que tais prorrogações sejam válidas, é necessário que 

sejam feitas por meio da edição de lei ordinária, como foi feito no caso das franquias. 

Romário De Oliveira Batista, ao discorrer sobre o assunto, apresenta como defensor deste 

posicionamento Floriano de Azevedo Marques Neto e afirma que os adeptos desta 

interpretação “acreditam na possibilidade de uma nova prorrogação de prazo de concessões 
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não licitadas, sem necessidade de uma alteração constitucional. Para tanto, seria suficiente a 

previsão, em lei ordinária, de uma prorrogação específica dessas concessões.” 
52

 

Os opositores deste argumento, tal como Justen Filho, afirmam que nenhuma 

concessão de serviço público pode ter seu prazo prorrogado sem o devido processo licitatório, 

uma vez que o prazo fixado no contrato é aquele necessário somente para a amortização dos 

investimentos feitos pelo particular. Ademais, assevera que deve ser sempre levada em 

consideração a expressão “sempre através de licitação”, presente no artigo 175 da 

Constituição Federal.
53

 

Outro argumento a favor da prorrogação legal fundamenta-se na prática da 

Administração Pública. Frequentemente contratos de concessão de serviços públicos são 

prorrogados como, por exemplo, contratos de transporte urbano coletivo de passageiros, de 

arrendamento de terminais portuários e contratos de geração de energia elétrica. Dentre estes, 

o caso que mais se assemelha ao das franquias postais é o do transporte urbano, o qual 

também sofre com a insegurança jurídica de seus contratos, haja visto que alguns foram 

celebrados sem prévia licitação, outros já se encontram vencidos e outros realizam a prestação 

dos serviços sem sequer possuírem contratação formal. 
54

 

Em 1993, foi publicado o Decreto 952 que, ao tratar dos contratos de permissão para a 

exploração do transporte rodoviário, em seu artigo 10, declarou que o prazo das permissões 

seria de quinze anos, podendo ser prorrogado por igual período. Com base neste artigo, 

muitos prestadores do serviço alegaram a legalidade de seus contratos e prestações, iniciando 

um grande debate que se perpetua até a atualidade.  

Desta forma, independente da controvérsia existente, na prática, os prestadores do 

serviço de transporte coletivo continuam a prestar seus serviços, exatamente como o caso dos 

contratos de franquias postais: apesar da discussão teórica e jurídica, o exercício da atividade 

prevalece.  

Em contrapartida, existem os argumentos daqueles que se posicionam contrariamente 

à prorrogação dos contratos, os quais podem ser divididos em duas vertentes: aquela que 
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2009. p. 9. 
53

 Justen Filho, Marçal. Concessão de serviço público. São Paulo: Dialética, 1997.  
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simplesmente considera inconstitucional a celebração dos contratos em si (enunciada no item 

anterior), de modo a ser óbvia a recusa destes, no que tange à prorrogação dos contratos, e 

aquela que defende o posicionamento de que a prorrogação é cabível somente em situações 

“razoáveis”.  

Esta segunda vertente encontra embasamento em diversas fontes do direito, tais como 

doutrina e jurisprudência. Partindo da primeiro fonte, a doutrina, podemos relembrar o 

posicionamento de Justen Filho de que as prorrogações devem ser sempre precedidas de 

licitação, como já foi exposto neste trabalho. 

Em segundo lugar, a título de fundamentos jurisprudenciais, pode-se citar o acórdão 

do Recurso Extraordinário 412.921 Agr/MG
55

, proferido quando do julgamento da 

inconstitucionalidade de diploma legal que dispunha sobre a prorrogação de contrato de 

concessão de serviço de transporte coletivo urbano do município de Montes Claros. O 

argumento central da decisão expedida pelo Supremo Tribunal assumiu como critério para 

aceitar a prorrogação o prazo necessário para se realizar o certame licitatório. Ou seja, a regra 

é que a prorrogação somente é razoável quando surge como expansão mínima do prazo para 

possibilitar a tomada de medidas necessárias para a realização do procedimento licitatório. O 

que estiver além deste prazo, será considerado não razoável.  

“EMENTA: (...) CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. 

PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL PARA A 

REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À 

EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. (...) III – 

A prorrogação não razoável de concessão de serviço público ofende a exigência 

constitucional de que ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes. (...) 

(RE 412921 AgR/MG – AG.REG. no Recurso Extraordinário. Min. Rel. Ricardo 

Lewandowski. Julgado em 22/02/2011) 
56

 

 

Além deste acórdão, o STF também julgou procedente a Ação Direita de 

Inconstitucionalidade nº 3.521/PR, decidindo pela inconstitucionalidade da Lei 

Complementar n.º 94/02, do estado do Paraná, que em seu artigo 43 autorizava a manutenção, 

até determinado prazo, de “outorgas vencidas com caráter precário ou que estiverem em vigor 

com prazo indeterminado.” Alegou o STF no acórdão que tal artigo “colide com o preceito 

veiculado pelo artigo 175, caput, da CB/88 e ‘incumbe ao poder público, na forma da lei, 
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diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 

prestação de serviços públicos” 
57

.  

Outrossim, o TCU também já se posicionou contrariamente à prorrogação no próprio 

caso das franquias postais. Alegou que, a princípio, a prorrogação decorrente da Lei 

9.648/1998 é constitucional, por se encaixar no critério da razoabilidade e pela sobreposição 

do princípio da continuidade da prestação do serviço. Ou seja, o prazo dilatado seria 

necessário para que a estatal tivesse tempo suficiente para tomar as necessárias medidas e, em 

seguida, realizasse o devido certame. Contudo, a partir da segunda prorrogação legal, o 

Tribunal de Contas passou a se posicionar contrariamente a este tipo de medida, uma vez que 

não mais aceitou que a situação enquadrava-se no critério da razoabilidade e no princípio da 

continuidade. Em estudo realizado pela Câmara dos Deputados, em 2007, sobre as franquias 

postais, foi exposto que: 

“O TCU se posicionou sobre esses diplomas legais, e considerou válida a 

prorrogação de 1998, em função de necessidade de continuidade do fornecimento 

dos serviços públicos, mas entendeu inconstitucional a prorrogação de 2002 (Lei 

10.577/2002), em razão de ofensa aos princípios constitucionais da moralidade, da 

eficiência e da supremacia do interesse público, além da burla à obrigatoriedade da 

licitação nas contratações da administração pública.” 
58

 

 

Por último, a Procuradoria-Geral da República, na petição inicial da ADIN 4155, a 

qual será analisada no próximo item, também manteve o mesmo posicionamento dos excertos 

supracitados:  

“Passados 13 (treze) anos da edição da Lei 8.987, e 20 (vinte) da promulgação da 

Constituição da República, não há justificativa, senão a perpetuação indevida de 

degradado estado de coisas, para se expandir ainda mais a manutenção das outorgas 

que não atendem ao requisito da previa seleção em procedimento licitatório.” 
59

 

 

Fica evidente, assim, o fato de que, no caso concreto, a medida praticamente viável 

pode ser aquela que não necessariamente encontra respaldo na maioria do posicionamento 

doutrinário, mas que, por outro lado, encontra apoio legal em argumentos de uma minoria e, 

além disso, é capaz de, no âmbito concreto, solucionar o problema.   
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3.3. Alteração normativa para possibilitar a dispensa de licitação. 

 
 

Uma outra hipótese que pode ser listada como potencial solução para o impasse entre 

a ECT e os franqueados é uma alteração normativa que possibilite a dispensa de licitação. Tal  

medida consiste, basicamente, na inserção de um inciso no artigo 24 da Lei 8.666/1993, de 

forma a elencar, entre os trinta e um casos já previstos no artigo, uma nova situação de 

dispensa do procedimento licitatório. Deste modo, dispensada a licitação, à ECT seria 

facultada a contratação direta, de modo que a estatal não mais perseguiria a realização do 

processo licitatório.  

É importante deixar claro que a dispensa só poderá ocorrer com uma anterior alteração 

normativa, porque diferentemente dos casos de inexigibilidade de licitação, os quais não 

dependem de prescrições legislativas, a dispensa o faz, de modo que, se o caso em questão 

não estiver elencado no taxativo rol de situações do artigo 24 da Lei 8.666/1993, não poderá 

ocorrer a dispensa. Tal medida apresenta-se como juridicamente possível, pois o próprio 

legislador originário consentiu com o fato de que haveriam normas, as quais excluiriam 

alguns casos do processo de licitação, uma vez que a redação do artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal de 1988 versa que, ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública.  

Assim, são constitucionais possíveis ressalvas feitas em lei em relação aos casos em 

que, não necessariamente, devem ser submetidos à apreciação de um certame licitatório.  

Sendo assim, da mesma forma que o Congresso se preocupou em editar as antigas leis 

que prorrogaram os contratos atualmente vigentes, também pode editar uma nova lei que 

elenque o tipo de contrato celebrado entre a ECT e os franqueados como contratos passíveis 

de contratação direta, dispensado da licitação.  

Considerado o posicionamento jurídico desta alternativa, necessária se faz a avaliação 

prática da medida. Ao avaliarmos que todo o procedimento licitatório envolve custos e 

benefícios, é possível a conclusão de que a dispensa de licitação foi instituída com o intuito de 

ser utilizada nos casos em que os custos de todo o procedimento se sobrepuserem aos 

benefícios, obstaculizando o alcance da melhor satisfação do interesse público. Nas palavras 

de J. U. Jacoby Fernandes (2009): “em alguns casos previamente estabelecidos pelo 
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legislador, o princípio da licitação cede espaço ao princípio da economicidade ou ao primado 

da segurança nacional, ou ainda para garantir o interesse público maior, (...)” 
60

 

 No caso tratado neste trabalho, os custos econômicos das diversas tentativas de 

instauração da licitação já são altíssimos, devidos às obrigações materiais impostas pelo 

procedimento (contratação de pessoal, divulgação de notas na imprensa, estruturação do 

Edital, entre outras). Ademais, este custo aumenta significativamente, ao levarmos em 

consideração os custos do tempo, haja vista que já se busca instaurar tal procedimento 

licitatório há vários anos.  

 Vale destacar que, até casos ordinários de contratação pública têm evitado a licitação 

devido aos seus custos. Nas palavras de Marcus Juruena Vilella Souto (op. Cit, p.14): “Por 

derradeiro, cabe apontar que até mesmo nas contratações administrativas usuais já se começa 

a questionar a os elevados custos administrativos das licitações.” 
61

.  

 Portanto, antes de se determinar a imprescindibilidade de realização de certame 

licitatório, é válida uma análise dos custos que esta trará.  

Logo, o caso das franquias postais poderia ser encaixado como uma nova situação de 

dispensa por, no mínimo, três motivos: custo econômico da licitação que supera seus 

benefícios, custo temporal da licitação e ausência de potencialidade de benefício 
62

, uma vez 

que não necessariamente a Administração escolheria o melhor concorrente para prestar os 

serviços, como exposto no item 3.1 desta pesquisa. 

No momento da possível edição desta lei, que insere um novo dispositivo no artigo 24, 

é possível a existência das tradicionais críticas aos casos de dispensa, tais como, falta de 

transparência e maior sujeição à corrupção. Contudo, este tipo de argumentação não procede.  

Ao realizar uma contratação direta, a Administração não deixa de estar vinculada a 

determinado procedimento administrativo, que será formulado assim que cada unidade estatal 

realizar a contratação da mesma maneira que também estará vinculada à realização de suas 
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funções ordinárias, de forma que não poderá se valer de comportamento amplamente 

discricionário para escolher o contratado.  

Assim, como na licitação, a decisão da Administração também deverá respeitar o 

princípio da isonomia, bem como, o da motivação do ato, sempre buscando a obtenção da 

melhor contratação possível frente ao cenário que se encontrar, ou seja, menor custo e maior 

qualidade possíveis.
63

 Isto é possível porque, como afirma J. U. Jacoby Fernandes, “a 

licitação não é o único meio de garantir a efetividade dos princípios da isonomia e da 

impessoalidade.”
64

 

Nota-se, portanto, que esta possibilidade de alteração normativa, com o objetivo de 

inserir a contratação dos franqueados postais como um novo caso de dispensa de licitação, 

apresenta-se como constitucional e também exequível. Vale deixar claro que, para esta 

alteração normativa ser considerada constitucional, é necessário que os contratos de franquias 

postais não sejam vistos como casos de concessão ou permissão e, se assim o fosse, ocorreria 

a incidência do artigo 175 da Constituição Federal que dispõe sobre contratações “sempre por 

licitação”. 

A viabilidade da execução desta hipótese fundamenta-se, primeiramente, no fato de 

que, caso se aproxime o dia 31 de setembro de 2012 e a relação entre a estatal e seus parceiros 

privados continuar estagnada, será necessária a edição de uma nova lei que, como o histórico 

nos mostra, à princípio, prorrogará novamente a vigência dos contratos. Porém, a necessidade 

de edição de uma nova lei pode ser interpretada por uma outra ótica, como, por exemplo, uma 

oportunidade de edição de uma lei com um conteúdo distinto das anteriores, a qual inclua os 

contratos de franquia postal no taxativo rol do artigo 24, ao invés de editar uma lei com 

disposições semelhantes às de suas antecessoras, que prorrogue a vigência desses contratos 

novamente. 

O segundo fundamento baseia-se no fato de que, justamente este tipo de medida já foi 

adotado pela Administração Pública para solucionar um impasse decorrente da prestação de 

serviços de energia elétrica. Na situação específica, em 1998, foi editada a Lei 9.648 que, 

dentre várias outras modificações na Lei de Licitações, também inseriu o inciso XXII no 

artigo 24, o qual passou a dispor: “Art. 24. é dispensável a licitação: XXII – na contratação de 
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fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, 

permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica.” A inserção desse 

novo inciso possibilitou a dispensa de certame licitatório para a contratação de fornecimento 

ou suprimento de energia elétrica e gás natural, o que também é, analogamente, o intuito no 

caso dos Correios, caso esta medida for  seja colocada em prática.    

Ainda ao tratar de medidas que se utilizem de alteração normativa para atingir seu 

escopo final, outra possibilidade é a modificação da própria Lei 11.668/1998, a qual dispõe 

sobre o exercício da atividade de franquia postal. A inserção de dispositivo na lei 11.668/1998 

que verse sobre a dispensa de licitação no caso dos contratos postais atinge o mesmo 

resultado prático que uma potencial alteração na lei 8.666/1993.  

Contudo, a possibilidade de efetiva alteração da Lei 11.668/2008 pode se apresentar 

mais viável do que uma a alteração na Lei Geral de Licitações. Além de aparentemente ser 

mais factível, a alteração de norma que trata de casos específicos também já ocorreu no 

âmbito do Direito Administrativo, no caso dos contratos de arrendamento de terminais 

portuários, o qual buscava como solução de seu impasse a legitimação e legalidade de 

prorrogações. Vale destacar que, por mais que neste exemplo a alteração da norma tenha 

possibilitado a prorrogação dos contratos e, no caso deste item, busca-se a dispensa, a 

alteração normativa em si ocorre da mesma maneira, tanto para um caso como para o outro.
65

 

Em 2010, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) publicou a 

Resolução 1.837, a qual consagrou expressamente a possibilidade de prorrogação contratual 

daqueles contratos celebrados antes da promulgação da Lei 8.630/1993 que dispõe sobre o 

regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias. O artigo 1º 

de tal Resolução versa que: 

“Art. 1º Os contratos de arrendamento celebrados antes da vigência da Lei nº 

8.630/1993, que não estabeleçam limitações à prorrogação, ou, que possuam 

cláusula permissiva de prorrogação nos instrumentos contratuais originais, não 

excluem da arrendatária a possibilidade de pleitear a manutenção, via 

prorrogação dos instrumentos contratuais. Contudo, tal prorrogação não se 

traduz em direito irrestrito e ilimitado, e que, tal possibilidade deduz-se não pela 

validade ou invalidade do Decreto nº 59.832/1966 – já revogado - mas sim, em 

virtude das disposições havidas tanto na Lei de Portos, quanto nos demais 

regramentos direcionados ao desenvolvimento do setor, devendo, o exercício do 

direito à eventual prorrogação, ser condicionada, precipuamente, ao 

atendimento do interesse público.” (Grifos Meus) 
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O artigo supracitado, ao permitir a prorrogação dos contratos, não a faz de maneira 

ilimitada, e sim, apresenta como requisito desta o “atendimento do interesse público”. Além 

deste, a Resolução ainda cita outros requisitos como “relevância da exploração dos serviços 

prestados” (Art. 2º) e “exame de conveniência e oportunidade” (Art. 6º). Por mais que estes 

termos sejam considerados “conceitos jurídicos indeterminados”, a decisão do intérprete da 

lei deve ser balizada por eles e será por meio desta interpretação que se dará a prorrogação 

dos contratos.  

Portanto, ambas as medidas propostas neste item possuem como forma de consumação 

alguma alteração normativa: (i) a inserção de um novo inciso no artigo 24 da Lei 8.666/1993, 

facultando a dispensa de licitação na contratação de prestação de serviços postais com 

franqueados, de forma que tal contratação possa ser feita por meio da contratação direta, que 

se apresenta mais favorável às condições do caso, já expostas neste trabalho ou (ii) a inserção 

na Lei 11.668/1998 de dispositivo que dispense a realização de licitação por parte da ECT 

para a celebração do contrato de franquia postal.  

Independente da alternativa, o resultado prático é o mesmo: manutenção dos contratos. 

A adoção de algumas dessas medidas faria com que os contratos se tornassem 

“automaticamente” regulares, de modo que esta seria a medida que oferece a maior 

proximidade à manutenção do status quo. Porém, se em um primeiro momento isto pode se 

parecer como um ponto positivo por parte dos franqueados, também pode ser transformado 

em uma ressalva, se analisado pela ótica da ECT.  

Como sabido, a estatal não está satisfeita com a situação atual em vista da alta 

remuneração auferida pelas franqueadas, de modo que a adoção de qualquer uma destas duas 

medidas não solucionaria todos os problemas, umas vez que a situação se manteria 

praticamente imutável. Além disso, é importante que, por mais que já tenha havido casos em 

que existiram alterações normativas, isto não quer dizer que, no caso das franquias postais, 

isto também aconteceria, uma vez que tal medida depende de grande movimentação, pressão 

e negociação política.  

 

3.4. Privatização 
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  A sugestão a ser feita neste capítulo é a privatização da ECT, a qual pode se inspirar 

tanto em privatizações de outros setores que ocorreram anteriormente no Brasil, 

principalmente na década de 1990, como também no bem sucedido caso da empresa alemã 

que também presta serviços postais.  

A juridicidade desta medida é clara, uma vez que o Estado tem o direito de alienar 

suas empresas; entretanto, a viabilidade prática da privatização de uma empresa estatal dos 

portes da ECT é muito complexa e, por isso, não será analisada, de modo que este item 

permitirá destacar apenas alguns pontos relevantes sobre o tema.  

Observando a série de privatizações que se seguiram na década de 1990 e analisando,  

na maioria dos casos, a rota de sucesso perfilhada por elas, torna-se possível a análise dos 

pontos positivos desse tipo de processo. Empresas como a Vale do Rio Doce, EMBRAER, 

TELEBRAS, Light, Açominas e Companhia Siderúrgica Nacional são exemplos de 

privatizações brasileiras que prosperaram significativamente.  

O ponto interessante e que merece maior destaque no processo de privatização dessas 

empresas é a medida adotada por elas para evitarem a repressão, por parte de seus 

empregados, os quais temiam a perda de seus empregos após o processo de desestatização. 

Nesse caso, as companhias criaram um tipo de categoria privilegiada, na qual se inseriam 

todos os empregados.  

Desse modo, no momento da privatização, os membros dessa categoria teriam direito 

a adquirir ações com preços previamente fixados, que seriam geridas por um Clube de 

Investimentos, trazendo-os grandes benefícios e, portanto, colocando-os em posição muito 

mais confortável em relação às grandes mudanças previstas com uma suposta privatização.  

A adoção deste tipo de sistema, que busca inserir o empregado no movimento de 

reestruturação de empresa, só ocorreu pelo saber destes administradores de que os 

empregados têm força e organização o suficiente para barrar qualquer medida radical que os 

deixem insatisfeitos. Porém, independentemente dos motivos que levaram os administradores 

a instaurarem esse tipo de sistema, os resultados advindos dessa medida foram totalmente 

favoráveis às empresas.  

No caso da EMBRAER, por exemplo, 10% 
66

 das ações foram reservadas para os 

funcionários da companhia e no caso da Aço Minas, foi criado o Clube de Participação 
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Acionária dos Empregados da Açominas no qual “os empregados são sócios com direito a 

voto e participam decisivamente da gestão da Empresa, desde a sua privatização, em 1993.” 
67

 

O mesmo raciocínio de inclusão do franqueado no processo de privatização da ECT poderia 

ser utilizado tanto para diminuir a resistência destes em relação à uma medida radical bem 

como para, ao mesmo tempo, solucionar a situação incerta da estatal.  

Vale dizer que existem especulações de que administração dos Correios inclusive 

chegou a cogitar este tipo de medida. O que certamente se pode dizer é que foi elaborado um 

projeto de lei, idealizado pelo então Ministro das Comunicações, Hélio Costa, que propunha a 

transformação da ECT em uma nova empresa, denominada Correios do Brasil S.A., uma 

sociedade anônima de capital fechado: 

“BRASÍLIA - O ministro das Comunicações, Hélio Costa, confirmou hoje que 

deixará o governo com a medida provisória (MP) para transformar a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos em uma "sociedade anônima de capital fechado" 

(SA) encaminhada. De acordo com o ministro, a medida já passou pela área jurídica 

da Casa Civil.” (29/03/2010) 
68

 

 

Contudo, as especulações apresentadas em diversos jornais (como a manchete exposta 

na introdução deste trabalho) e websites é de que a transformação dos Correios em uma 

sociedade anônima fechada é somente o primeiro passo para que se alcance a privatização. 

Em um sítio na internet destinado às manifestações do movimento operário, encontra-se, por 

exemplo, a seguinte redação:  

“O Ministro das Comunicações, Hélio Costa, anunciou a transformação da ECT 

(Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) em Correios do Brasil S.A. Isto 

significa que uma das principais estatais brasileiras se tornará uma sociedade 

anônima, como um primeiro passo para a sua entrega para os abutres imperialistas 

que querem a sua privatização.” 
69

 

 

Este tipo de manifestação demonstra que os funcionários da estatal, provavelmente, se 

mostrariam contrários à privatização, de modo a se tornar ainda mais imprescindível a adoção 

de um método de inserção do empregado, na mudança estrutural a ser feita na empresa, caso 

esta a medida de privatização seja considerada a melhor saída para se atingir a resolução do 

impasse.  
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Outro caso que serve de exemplo para o sistema postal brasileiro é o sistema postal 

alemão. A história do serviço postal alemão teve início em 1490, quando Franz Von Taxis, 

considerado o fundador do sistema postal moderno, criou uma “rede de correio” que mais 

tarde cobriria todo o oeste europeu e tornaria a empresa pioneira em todo o setor postal 

mundial. O que importa deixar claro na história desta empresa é que, até o dia 20 de 

novembro de 2000, a Deutsche Post Aktiengesellschaft era uma empresa estatal. A partir daí, 

realizou uma oferta inicial de ações (IPO) na bolsa de valores (Deutsche Börse), a qual foi o 

maior IPO da Alemanha naquele ano e o terceiro maior do mundo. Também nesse caso, os 

funcionários tiveram grande participação: “Employees participated strongly in the 

subscription. About 145,000 domestic employees of the Group subscribed to more than 6 

percent of the total volume, i.e. they bought about EUR 400 million in share capital.” 
70

 

Além disso, outro fato importante foi a excelente sinergia que se deu entre a Deutsche Post e a 

DHL logo após a privatização o que contribuiu para o sucesso cada vez maior da abertura de 

capital. Em 1998, a Deutsche Post comprou uma pequena participação da DHL e até 2002 

esta participação foi crescendo quando, em dezembro do mesmo ano, a DHL se tornou uma 

subsidiária integral da Deutsche Post. Este tipo de sinergia também pode acontecer no cenário 

brasileiro que apresenta um mercado muito favorável e em forte expansão, devido ao alto 

grau de desenvolvimento do país. 

Hoje a Deutsche Post DHL atua em 200 países de territórios, emprega cerca de 470 mil 

empregados em todo o mundo, sendo uma das 10 maiores empregadoras do mundo ao 

gerenciar mais de 1 milhão de contatos de consumidores por hora. 
71

  Não restam dúvidas de 

que a abertura do capital da empresa estatal alemã prestadora de serviços postais foi um 

excelente negócio para a empresa, seus empregados da empresa e o próprio país.  

Os exemplos apontados neste item demonstram não só a importância do alinhamento 

de interesse dos empregados com os da empresa, conferindo benefícios a eles durante 

qualquer mudança significativa que for ocorrer dentro da estrutura da empresa, como também 

demonstraram resultados benéficos para ambos os lados.  

Assim, guardadas as proporções, a ECT igualmente possui potencial para crescer 

exponencialmente, não só por pertencer a um setor essencial para o desenvolvimento de 
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qualquer sociedade, como demonstrado pelo caso alemão, como também por já possuir uma 

grande e solidificada estrutura, existente também no caso das outras empresas privatizadas no 

Brasil.  

Portanto, como exposto, por mais que esta solução seja juridicamente possível, uma 

vez que a privatização é sempre uma alternativa e que exemplos concretos demonstrem a 

viabilidade prática dessa hipótese, ainda assim os problemas práticos persistem: a ECT, que 

busca aumentar as suas receitas, perderá de vez todos os seus lucros. Os franqueados, 

provavelmente, também ficariam insatisfeitos e lutariam contra todo e qualquer processo de 

privatização. Por último, os 20.000 funcionários ligados às franquias também ficariam em 

situações vulneráveis, podendo perder seus postos. Afinal, quem se beneficiará com esta 

solução? 

 

3.5. Adoção do plano de contingência e posterior substituição das Agências 

Franqueadas por Agências Próprias 

 
 

Outra alternativa que parece ser capaz de satisfazer o interesse dos Correios ao 

solucionar o impasse com os franqueados postais é a adoção do denominado “plano de 

contingência”, o qual visa a substituição de todas as agências franqueadas por agências 

próprias da ECT. Mediante a adoção desta hipótese, a estatal não mais teria a obrigação de 

rever e solucionar o impasse dos contratos de franquia, uma vez que estes seriam totalmente 

extintos quando da colocação em prática do plano.  

Ainda que pouco debatida e analisada, esta hipótese já foi objeto de análise da estatal 

que, pouco antes da edição da MP 509 em 2010, cogitou colocar em prática o plano e, 

inclusive, tomou algumas providências, já que estava diante do vencimento dos contratos em 

data próxima. Em setembro de 2010 afirmou Mário Renato Borges da Silva, chefe do 

departamento de relacionamento institucional dos Correios: “Dia 10 acabam os contratos, 

então dia 11 entra em vigor o plano de contingência, pois sou obrigado a fechar as lojas; não 

posso desrespeitar a lei.” 
72

 

Mais detalhadamente, o plano de contingência, também conhecido como plano 

emergencial, consiste no fechamento imediato de todas as agências franqueadas, e sua 

substituição por agências próprias. O custo de todo este processo é muito alto, de maneira 
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que, de acordo com estimativas feitas à época, os cofres da estatal seriam obrigados a 

desembolsar até R$ 426 milhões, quantia esta anunciada em 18/09/2010 pelo presidente dos 

Correios, Davi José de Matos, como já reservada para implantação do plano.
73

 Para que esta 

instauração do plano acontecesse, os Correios pretendiam contratar aproximadamente cinco 

mil funcionários temporários, além de alugar imóveis para a implantação de novas lojas, 

ampliar o número de guichês nas agências próprias, bem como, instalar guichês de 

atendimento nos espaços que anteriormente eram utilizados apenas como centros de 

distribuição. Em jornal da Agência Estado, a redação sobre o assunto foi a seguinte: “O plano 

envolve série de ações que incluem criar 450 agências, oferecer ao público 3.500 guichês de 

atendimento adicionais, contratar 5.000 pessoas e locar 1.300 veículos.” 
74

 

Não restam dúvidas de que a implantação deste projeto acarretaria não só custos 

altíssimos como também a assunção de enormes riscos por parte da estatal no processo de 

transição, como, por exemplo, a perda de clientes expressivos, devido à drástica mudança 

estrutural (por mais que muito bem planejada, toda mudança estrutural empresarial requer 

tempo para que as novas adaptações ocorram). Todavia, existe a leitura de que, apesar de 

altos, estes custos provavelmente não superariam os gastos empregues até o presente 

momento para solucionar o ponto da licitação postal e o fato de que, diante do cenário atual, a 

ECT perde diariamente clientes para a concorrência. Afinal, como exposto na introdução 

deste trabalho, a mais recente manchete de jornal que tratou da empresa apresentou clara 

expressão a respeito do papel da estatal no mercado: “Os Correios perdem espaço”.
75

 

Além dos exorbitantes custos envolvidos na implantação desta nova estrutura postal, 

outra indagação que deve ser considerada diz respeito ao temido “apagão postal”.  Desde que 

colocada em pauta a hipótese de fechamento imediato das franquias, a pergunta mais 

frequentemente formulada pelos envolvidos é se a ECT será capaz de suprir a totalidade da 

demanda existente neste período de transição e se, afinal, ocorrerá o apagão postal.  

Estas dúvidas surgiram na imprensa das mais diversas maneiras, tais como “Brasil 

corre o risco de apagão postal”
76

;  “Troca de comando nos Correios não afasta receio de 

‘apagão postal’
77

(ao se referir à demissão realizada pelo então presidente Luis Inácio Lula da 
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Silva ao então presidente do Correios Carlos Henrique Custodio e posterior indicação do 

sucessor, David José de Moraes, em 28/07/2010) e mais tarde, após a edição da MP 509, 

“Correios renovam agências sem licitação para evitar ‘apagão postal’.”
78

 Indubitavelmente, da 

maneira exposta pela mídia e enfatizada pelos franqueados, o apagão postal seria inevitável.  

Todavia, ao atentarmos para os argumentos dos dirigentes da ECT e para uma 

apreciação numérica, talvez o cenário não seja exatamente este, principalmente por dois 

motivos. O primeiro deles é que as franquias não são responsáveis por atender o critério de 

universalização da prestação do serviço postal, papel este exercido por agências próprias dos 

Correios denominadas Agências de Correios Comunitárias (ACG)
79

.  

Assim sendo, as franquias concentram-se, em sua grande maioria, em centros 

comerciais, de maneira que a demanda oriunda de seu fechamento será satisfeita pelas 

empresas concorrentes que, também, disputam as regiões centrais, o que já ocorreu, por 

exemplo, quando os Correios entraram em greve (“Concorrentes faturam alto com a greve nos 

Correios”
80

) e as regiões periféricas, por sua vez, continuariam satisfeitas pelas ACG.  

Em segundo lugar, por mais que as franqueadas representem um montante 

significativo do faturamento da empresa (cerca de 40%), em número de unidades 

operacionais, as franqueadas somam apenas 14%
81

, de modo que seu fechamento e 

consequente substituição não necessariamente gerariam uma crise postal. Diante destes dois 

argumentos, torna-se obscura a então evidente certeza de ocorrência de um apagão postal.  

Vale destacar que, entre discussões de viabilidade, custo e alternativas, a ABRAPOST 

também assume posição no debate e, representando os franqueados, evidentemente, coloca-se 

contrariamente à adoção do plano emergencial.  

Em agosto de 2010, quando foi cogitada a implementação do plano, o argumento 

apresentado pelo advogado da Associação na Ação Popular interposta na 26ª Vara Federal de 

São Paulo, ao pedir a nulidade do plano e consequente apuração das condutas dos dirigentes 
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da estatal foi embasado na “lesão ao patrimônio público com a execução de uma plano de 

contingência que não tem justificativa tanto do ponto de vista jurídico quanto de resultado.” 
82

  

Esta argumentação jurídica de lesão ao patrimônio público, ligada ao fato de que a 

medida teria altos custos para os cofres da estatal (cerca de R$ 426 milhões), parece 

totalmente aceitável, contudo, pode-se encontrar um condão de argumento retórico, 

principalmente, se levarmos em conta que recentemente (16/11/2010) foi divulgado
83

 que a 

ECT possui R$ 4,002 bilhões em aplicações, dinheiro este que deve ser utilizado em prol da 

companhia.  

Assim sendo, a discussão jurídica levantada na ação popular poderia ser interpretada 

como retórica e incabível, a ponto de ser descarta e, assim, resultando na possibilidade 

jurídica da adoção do plano emergencial.  

Fica claro, assim, que, por mais que não se apresentem significativos obstáculos 

jurídicos, a viabilidade prática da adoção do plano de contingência e posterior substituição de 

todas as agências franqueadas por agências próprias é questionável, tanto por vieses de 

viabilidade, custos e riscos, como devido ao fato de que a postura dos organizados e fortes 

franqueados tende a se repetir, impedindo, novamente, a adoção da hipótese aqui apresentada.  

 

3.6. Imposição de limite à remuneração dos franqueados 

 

Como já descrito diversas vezes neste trabalho, o cenário em que se encontram tanto 

os franqueados como a ECT é muito complexo, influenciado pelos jogos de poder exercidos 

tanto pelas fortes organizações de franqueados como também pelos administradores de uma 

das maiores empresas estatais brasileiras. Nesse sentido, muitos são aqueles que, por meio de 

suas barganhas políticas, obstaculizam a realização da licitação por temerem perder os 

benefícios por eles auferidos e, assim sendo, consideram preferível protelar tal situação 

arraigada em incertezas. 

Foi exatamente este mesmo problema de falta de incentivos que o Conselho Nacional 

de Justiça encontrou quando diante da necessidade de realizar concursos públicos para a 

obtenção da titularidade de 5.561 cartórios em todo o país, os quais tornaram-se vagos após a 
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emissão da Resolução n.º 80, do dia nove de junho de 2009
84

 , que declarou que os então 

interinos destes cartórios eram irregulares e, portanto, perderiam seus cargos. Levando em 

consideração dois aspectos principais, quais sejam, o fato de que muitos cartorários tentariam 

impugnar o edital do concurso público e o fato de alguns cartorários terem declarado 

rendimentos altíssimos, alcançando a escala de R$ 5 milhões, o CNJ optou por fixar a renda 

de todos os 5.561 cartórios em R$ 24.117,62, de modo que toda a renda que ultrapassasse este 

limite fosse recolhida aos cofres públicos.
85

 

Desta forma, o CNJ conseguiu extinguir os benefícios do status quo que, até então, 

eram desfrutados por aqueles que se posicionavam contrariamente à realização de concurso 

público, colocando-os em situação desconfortável e mais propicia aos franqueados 

concordarem com a realização de um novo processo de seleção de candidatos, para ocuparem 

os 5.561 cartórios.   

Esta medida serviu de incentivo àqueles que, potencialmente, impugnariam os editais 

do concurso pois, com a renda fixada em um valor  muitas vezes abaixo do que normalmente 

se ganhava, os indivíduos tendem a preferir a licitação à manutenção da situação construída 

pelo CNJ, principalmente se levado em consideração que aqueles que possuem mais poder 

para, de fato, suspender a realização de um concurso, são aqueles que auferem a maior renda 

em seu cartório.  

Deste modo, o CNJ conseguiu se valer de uma medida inovadora, a qual fez com que 

importantes personagens envolvidos no caso dos cartórios mudassem de posicionamento ou, 

no mínimo, ficassem incomodados com a estagnada situação.  

Assim, no caso debatido neste trabalho, a alternativa seria a de, em um primeiro 

momento, adotar estes mesmos incentivos utilizados pelo CNJ para diminuir os obstáculos 

que impedem uma situação estável acerca das franquias postais. Por mais que esta alternativa 

se pareça um tanto quanto radical, talvez seja também uma boa solução, haja visto o histórico 

que até hoje foi presenciado.  

Para se tornar uma medida juridicamente possível, como a ECT não apresenta uma 

autoridade equivalente ao CNJ que pode tomar este tipo de decisão, esta deve ser tomada pelo 
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Presidente da República que, de acordo com o disposto no artigo 84, inciso VI, alínea “a”
86

, 

tem competência para dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal.  

Logo, pode o presidente dispor, mediante decreto, sobre a fixação de um teto de 

remuneração para os franqueados até que a situação dos franqueados seja estabilizada, seja 

por meio da licitação, de concurso público ou de alteração normativa. Assim sendo, como a 

ECT é uma empresa pública federal, portanto, parte da Administração Indireta, pode o 

Presidente da República interferir em sua administração.  

Uma vez expedido o decreto por parte do Presidente da República, cabe à 

Subsecretaria de Serviços Postais, órgão do Ministério das Comunicações que responde à 

Secretaria Executiva deste Ministério, expedir ato administrativo que fixe nova regra à 

respeito da remuneração dos franqueados. Esta prerrogativa da Subsecretaria advém do 

Decreto nº. 5.220/04 que, nos incisos I, II e IV do artigo 6º, versa: 

“Art. 6º: À Subsecretaria de Serviços Postais compete: 

I - subsidiar a formulação de políticas, diretrizes, objetivos e metas relativos aos 

serviços postais; 

II - realizar estudos visando à proposição de novos serviços, bem como à 

regulamentação e normatização técnica e tarifária, para a execução, controle e 

fiscalização dos serviços postais existentes; 

(...) 

IV - acompanhar as atividades dos operadores dos serviços postais, com vistas a 

subsidiar as deliberações ministeriais correspondentes;” 

 

Desta forma, por meio de uma interpretação sistêmica destes três incisos, infere-se 

que, ao exercer a ordem do inciso IV em relação ao acompanhamento das atividades dos 

operadores do serviços postais, quem seja, os franqueados, a Subsecretaria tem o poder/dever 

de expedir o ato administrativo supramencionado, fundamentando suas medidas na 

necessidade de formulação de políticas e objetivos relativos aos serviços postais, bem como 

na de regulamentação e normatização tarifária.   

Ademais, além de fixar um teto remuneratório, a Subsecretaria deve, 

concomitantemente, permitir que os franqueados continuem a prestação de seus serviços a 

título precário, até que sejam efetivamente substituídos por outros, investidos na forma do 

Direito. Deve-se enfatizar que é indispensável a aceitação dos precaristas em relação à 

remuneração fixa, uma vez que, caso esta não ocorra, seja possível a impugnação de atos 

administrativos e provável que os franqueados a façam, levando a uma revisão de tal ato.  
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No caso de as impugnações serem consideradas procedentes, a ECT teria que recorrer 

a outra estratégia para solucionar o impasse.  

Contudo, levando em consideração que o Presidente da República não 

necessariamente interferirá nesta questão, uma outra opção é a de colocar essa decisão nas 

mãos do STF. Esta opção somente é viável porque atualmente o STF tem em mãos, à espera 

de julgamento, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 4155, a qual trata de 

parte do impasse relativo às franquias postais. 

Esta ADIN, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em 10/12/2007, impugna 

os artigos 7º, caput e parágrafo único, e 10 da Lei Federal n º 11.668/2008.  

A alegação principal da petição inicial desta ADIN diz respeito às sucessivas 

prorrogações ocorridas em relação aos contratos de franquia. Assevera, com base em 

precedente exarado pelo Ministro Eros Grau, que é irrazoável  a prorrogação dos contratos 

por prazo, além do necessário, para a realização do certame licitatório, o que a procuradoria 

considera como o caso.  

Assevera a Procuradoria que a manutenção do status quo é prejudicial à 

Administração Pública, bem como, ao usuário e ao particular que pretender participar do 

processo seletivo:  

“Valendo-se da tese do duplo objetivo das licitações, como compreendido pelo 

Ministro EROS GRAU, e tão vem delineada no voto proferido na ADI 2.716, a 

licitação pode ser avaliada sob o prisma da Administração, que quer obter a melhor 

proposta, em termo técnicos e econômicos, para a contratação do serviço, como 

ainda pelo angulo dos contratados, particulares que tem o direito subjetivo a 

competir em igualdade de condições para obter o objeto de contratação. Noutro 

modo de dizer, (...), perde a Administração Pública, mais fortemente onerada no 

cumprimento das cláusulas econômicas (...) e na perfeição do serviço prestado (...). 

Perdem também o usuário, por ligação evidente com a qualidade da prestação do 

serviço, e os particulares que poderiam pretender executar tal tarefa, impedidos de 

competir pela contratação.”
87

 

 

Desta forma, tendo como argumento central a inconstitucionalidade das prorrogações 

contratuais, a Procuradoria-Geral da República formulou o pedido de suspensão da eficácia 

dos artigos 7º, caput e parágrafo único e 10, da Lei 11.668/2008. No decorrer do processo, foi 

solicitado o ingresso na ADIN, com caráter de amicus curiae, por parte da ABRAPOST, a 

qual se posicionou contrariamente ao pedido de controle concentrado de constitucionalidade, 

formulado pela Procuradoria-Geral da União. Foi apresentado pela Associação, como 

argumento central, o fato de que a declaração da inconstitucionalidade da lei colocará em 
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cheque a rede postal dos Correios por completo. Asseverou a Associação na petição inicial 

apresentada:  

“(...) o que se discute agora, nestes autos, é a continuidade ou não de todo o sistema 

de agências franqueadas da ECT organizado, por quase duas décadas, em todo o 

território nacional. Caso se entenda que os contratos de franquia firmados sem 

licitação há tantos anos terão que agora ser extintos, sem mais delongas, o modus de 

prestação de significativa parcela do serviço postal brasileiro estará mortalmente 

atingido.”
88

 

 

O STF ainda não proferiu o acórdão desta ADIN, de modo que ainda pode ser 

utilizada esta oportunidade de julgamento para, modulando a decisão, talvez solucionar o 

caso.  

Em outras palavras, a hipótese aqui delineada é que o STF usufrua do poder delegado 

a ele como Tribunal Supremo e, assim, ao decidir a ADIN, proferir um acórdão que, da 

mesma maneira realizada pelo CNJ, imponha uma nova estratégia no cenário postal, 

certamente influenciando a postura dos personagens. Desta maneira, a partir do momento em 

que o acórdão fixar o teto da remuneração dos franqueados, permitindo que continuem 

prestando o serviço, até que seja feita a substituição por contratos investidos na forma de 

Direito, e, concomitantemente, estabelecer um prazo final para que seja realizado um novo 

processo seletivo, os personagens provavelmente se movimentarão.  

No caso dos franqueados, a movimentação se dará com o objetivo de voltarem a 

receber uma remuneração variável ilimitada, aceitando com menos resistência a realização de 

novo processo seletivo enquanto, no caso da estatal, a movimentação se dará com o intuito de 

realizar o certame impondo novo sistema de remuneração.  

Duas ressalvas devem ser elencadas ao se apresentar esta hipótese. A primeira delas é 

que a juridicidade desta atitude (limitar remuneração) por parte do Supremo Tribunal poderá 

ser discutível, uma vez que este tipo de julgamento será uma inovação.  

Neste caso, pergunta-se: pode o STF, mediante o julgamento de uma ADIN, 

simplesmente interferir em contratos celebrados entre uma empresa estatal e entes privados? 

Apesar de questionável, o STF estaria inovando do mesmo modo que o CNJ o fez e, em 

termos práticos, poderia resolver um impasse que já perdura há muito anos.   

A segunda ressalva é que, da mesma maneira que o histórico nos mostra, as frequentes 

impugnações feitas pelos franqueados, em relação ao edital publicado pela ECT nos mostram, 

também, o posicionamento do Judiciário de primeira instância em acatar grande parte destas 
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impugnações; isto nos leva a crer que pode existir um forte movimento dos franqueados 

contra a decisão exarada pelo STF. Mesmo consideras as ressalvas, a oportunidade do STF 

poder influenciar de maneira certeira, no caso, limitando a remuneração dos franqueados, 

deve ser levada em consideração.  

 

3.7. Adoção do sistema de credenciamento 

 
 

A última possibilidade ventilada neste estudo, que poderia ser aplicada no caso em 

tela, é a adoção de um sistema de credenciamento no qual, por mais que pouco discutido pela 

doutrina e pouco utilizada, pode ser muito útil. Tal instituto consiste na atribuição feita a 

alguns indivíduos que, uma vez credenciados, possuem a habilitação para realizar 

determinadas atividades para a Administração Pública.  

Nas palavras do professor Adilson Abreu Dallari:   

“credenciamento é o ato ou contrato formal pelo qual a Administração Pública 

confere a um particular, pessoa física ou jurídica, a prerrogativa de exercer certas 

atividades materiais ou técnicas, em caráter instrumental ou de colaboração com o 

Poder Público, a título oneroso, remuneradas diretamente pelos interessados, sendo 

que o resultado dos trabalhos executados desfruta de especial credibilidade, tendo o 

outorgante o poder/dever de exercer a fiscalização, podendo até mesmo extinguir a 

outorga, assegurados os direitos de interesses patrimoniais do outorgado inocente e 

de boa-fé.” 
89

 

 

Para o autor, o ponto central do credenciamento é que, a partir do momento em que o 

particular torna-se credenciado, ele passa a gozar da mesma credibilidade dos atos da 

administração.  

É importante ressaltar que o credenciamento só pode existir quando for viável a 

existência de um número ilimitado de prestadores do mesmo serviço, onde a celebração de 

contrato com um indivíduo não exclui a contratação com outro, de modo que todos podem 

prestar o serviço, concomitantemente. Além disso, é necessário que a Administração usufrua 

de condições para celebrar contratos similares entre todos os credenciados. “Nessas hipóteses, 
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em que não se verifica a excludência entre as contratações públicas, a solução será o 

credenciamento.” 
90

 

Assim sendo, mesmo que tenhamos em tela um caso de celebração de contrato entre a 

Administração Pública e particulares, o que, em princípio, gera a obrigação de licitar, temos 

um caso de inexigibilidade de licitação, uma vez que nem sempre a maneira de satisfazer o 

interesse público da melhor forma possível é por meio da individualização da prestação de 

serviços decorrente de uma licitação, e sim, por meio da disponibilidade da prestação a todos 

os potenciais interessados no objeto da contratação.
91

 

Uma vez adotado o sistema de credenciamento, deverá ser escolhido o tipo de sistema 

mais favorável: aquele com tarifa pré fixada ou aquele que não. No primeiro caso, a tarifa pré 

fixada faz com que os credenciados se preocupem em oferecer o serviço com a melhor 

eficiência e qualidade possível, sendo este seu diferencial, uma vez que seu concorrente 

cobrará o mesmo preço. Por outro lado, adotado o segundo sistema, a tarifa fixada pelo 

próprio credenciado em um sistema automatizado, o qual escolherá a tarifa mais baixa 

resultará, provavelmente, em tarifas mais benéficas aos usuários, uma vez que existirá uma 

real competição entre todos aqueles que prestarem este serviço específico.  

Ao adotarmos o credenciamento, no caso, das franquias, ambos os sistemas podem 

funcionar. Em um primeiro momento, todos aqueles que se interessarem por prestar os 

serviços postais como franqueados devem, por meio do ato formal, se credenciar. A partir daí, 

a Administração terá de escolher qual o método de fixação de tarifas.  

A primeira opção seria a de tarifas pré fixadas, como ocorre com os atuais 

franqueados. A segunda, seria a de possibilitar que os próprios credenciados fixem suas 

tarifas, de modo que estas se estabeleceriam por meio da lei da oferta e da procura existente 

em qualquer mercado, o que pode resultar em tarifas muito atrativas para os beneficiários.  

Neste cenário, uma medida interessante seria que a entidade regulamentadora (a ECT 

ou a Subsecretaria de Serviços Postais, no caso), por exemplo, fixasse tanto valores máximos, 

para que as tarifas não atingissem preços exorbitantes, bem como, valores mínimos, para não 

resultar em caso de competição desleal.  
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Com a adoção desta medida, por mais que exista a possibilidade de que, em princípio, 

ocorra uma grande procura por entes privados pelo credenciamento, com o passar de algum 

tempo, tal procura tende a estabilizar-se já que aqueles credenciados que não alcançarem 

lucros o suficiente cessarão seus serviços.  

Conhecida como “mão invisível”, esta capacidade do mercado se auto regular é algo 

inerente a qualquer setor comercial, o que não é diferente no caso aqui analisado. Ademais, 

não pode ser deixado de lado o fato de que, para se prestar os serviços postais, é necessário 

um significativo investimento em imóvel e maquinário, do qual os credenciados não terão 

garantias de retorno, de maneira a diminuir o número de potenciais interessados na prestação 

do serviço. Por outro lado, esta assunção de risco de investimento é algo natural e incorpora-

se como um dos riscos da atividade comercial, presente em praticamente os todos negócios.   

Além do já exposto, o sistema de credenciamento já foi apresentado como alternativa 

pelos Professores Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, 29/11/2006, quando da 

elaboração do parecer “é juridicamente viável a adoção do sistema de credenciamento por 

parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, com vistas à contratação da 

atividade de franquias empresaria postal?”
92

 Ao discorrerem sobre este tipo de sistema, os 

autores alegaram o seguinte, em relação aos benefícios do credenciamento: 

 

“Esta fórmula encontra várias vantagens em relação às duas alternativas que 

normalmente são aventadas. Em primeiro lugar, admite a convergência de dois fins 

absolutamente legítimos: preserva o atual sistema e operadores postais, que vêm se 

mostrando eficiente; e abre a rede da ECT para quaisquer interessados que se 

mostrem aptos a integrá-la. Outra vantagem é que, com o sistema de 

credenciamento, a disputa, a concorrência entre interessados não ocorre de maneira 

artificial, no momento anterior à prestação do serviço. Ela ocorrerá, e de maneira 

intensa, na própria fase de prestação do serviço. Com o mercado de parceria com a 

ECT aberto a quaisquer interessados, na prática, mais eficientes e competitivos ao 

longo do tempo.”
93

 

 

No tocante à questão jurídica desta medida, o importante é deixar claro que o fato de os 

franqueados continuarem a prestar os mesmos serviços não significa que se trate de uma 

prorrogação contratual, uma vez que os franqueados também deverão preencher os requisitos 

estipulados pelo credenciamento para continuarem a exercer sua atividade. O que se assume é 
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que as chances de preenchimento de tais requisitos sejam muito grandes no universo dos 

franqueados, habituados com o negócio. Nas palavras dos professores supracitados:  

“é importante salienta que isso não se confunde com a pura e simples prorrogação 

indefinida dos atuais contratos. Em primeiro lugar, porque os requisitos para o 

credenciamento serão objetivamente aplicáveis a todos os interessados (antigos 

franqueados ou não). Se por acaso novas exigências forem introduzidas, além 

daquelas que existem hoje, os novo franqueados serão obrigados a atendê-las, caso 

queiram celebrar o novo contrato. Além disso, muda completamente o modelo de 

acesso às franquias de agência de correios. Ao contrário do que hoje ocorre, quando 

o acesso a novos franqueados é fechado e a manutenção do contrato com os 

Correios pode ser considerada um privilégio, adotando-se o credenciamento, o 

acesso torna-se aberto a quaisquer interessados. Não haverá como se falar em 

privilégio ou quebra da impessoalidade.”
94

 

 

Portanto, o sistema de credenciamento apresenta-se como uma nova hipótese de solução 

do impasse, ainda não cogitada pela ECT, mas que apresenta características positivas, fortes o 

suficiente para que seja implementada. Contudo, há de ser levado em consideração que esta 

medida é classificada como uma das mais abomináveis pela ótica dos franqueados. Tal 

posicionamento é lógico, uma vez que, assim como qualquer outro comerciante, o franqueado 

não tem interesse algum em aumentar o número de seus concorrentes. Mas, o franqueado 

deve levar em conta que o seu poder de escolha talvez se dê somente entre um ambiente de 

maior concorrência ou ambiente nenhum, já que, se instaurado um sistema de número 

limitado de prestadores do serviço, este corre o risco de não mais ser selecionado para exercer 

a atividade postal. Além disso, o franqueado deve considerar que o seu know-how pode ser 

decisivo para que tenha vantagem no mercado, a ponto de tornar a atividade de seu 

concorrente não lucrativa.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Este estudo procurou, primeiramente, descrever qual o posicionamento dos agentes 

envolvidos no caso das franquias postais e quais as estratégias adotadas por eles desde a 

inserção da rede franqueada na composição da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

no início do ano de 1994 até os dias de hoje.  

Desta análise, foi possível inferir que as soluções que, potencialmente, podem ser 

adotadas para solucionar o impasse postal, não devem simplesmente se restringir a uma 

análise jurídica e sim, têm a obrigação de abranger um contexto muito mais complexo.  
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Este contexto envolve não só os dirigentes de uma das maiores empresas estatais do 

país e seus interesses pessoais e políticos mas também engloba os entes particulares 

envolvidos, quais sejam, os franqueados, os quais organizam seus interesses de maneira 

intensa, de modo a obterem força e instrumentos o suficiente para se posicionarem 

firmemente ao defender seus interesses. 

Isto posto, a implantação de uma medida que solucione o caso das franquias postais 

deve possuir um arranjo forte, capaz de contornar os obstáculos ofertados pelos dois grupos 

de agentes e, mesmo assim, chegar em um resultado que satisfaça o interesse público da 

melhor maneira possível e respeite todos os outros princípios constitucionais, tais como, 

continuidade da prestação do serviço pública, isonomia na celebração de contratos 

administrativos e eficiência da Administração Pública.   

À procura de uma medida que atenda aos limites jurídicos que circundam o caso e, 

concomitantemente, seja viável praticamente, este trabalho elencou sete diferentes hipóteses e 

as analisou. Foram elas: licitação; prorrogação legal; alteração normativa; privatização; 

adoção do plano de contingência e posterior substituição das agências franqueadas por 

agências próprias; imposição de limite à remuneração dos franqueados e, por último, adoção 

do sistema de credenciamento.   

No decorrer da pesquisa, cada uma destas soluções apresentou diferentes respostas: 

algumas apresentaram-se impecáveis quanto às possibilidades jurídicas, tal como a adoção do 

sistema de credenciamento, enquanto outras, por mais que praticamente executáveis, 

dificilmente passariam pelo crivo jurisprudencial e doutrinário, como por exemplo, a 

prorrogação legal.  

Entre análises jurídicas e práticas, este trabalho se deparou com duas importantes 

conclusões: a primeira delas é que, independente de existir uma solução perfeita, é importante 

perceber que a única medida analisada atualmente pelos Correios, qual seja, a licitação, não se 

apresenta como a melhor das opções. Assim, ao invés de a ECT persistir em uma licitação que 

é impugnada do começo ao fim, por que não adotar alguma outra alternativa, como alguma 

das apresentadas neste trabalho, as quais, se bem estudadas, poderão, com grande chances, 

resultar em um processo mais simples, rápido e eficiente?  

É claro que a escolha de outra medida não é um procedimento fácil; porém, hoje, a 

licitação no caso das franquias postais parece estar fadada ao fracasso.   
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A segunda conclusão desta pesquisa, que pode ser estendida não só ao caso das 

franquias, mas ao Direito Público em geral, é que a análise conjunta dos fatos e da legislação 

nos diz que, em alguns casos, o Ordenamento Jurídico simplesmente não oferece aos 

aplicadores da lei instrumentos adequados o suficiente para solucionar todo e qualquer 

problema concreto, de modo que, em alguns casos, a medida viável não é legal e em outros, a 

medida legal é que não se apresenta como viável, deixando aquele que procura uma 

alternativa, sem resposta.  

Nesse sentido, há dúvidas sobre se já chegamos  ou não chegamos no limite da 

aplicação de uma Lei Geral de Licitações, para casos específicos, de maneira a tornar evidente 

o estado de insuficiência que os administrativistas se encontram no cotidiano de sua atividade. 

Como aplicar uma Lei originariamente destinada à contratação de obras públicas a casos de 

contratação de administradores de franquias postais? Será o aplicador da lei obrigado a 

continuamente contornar os dispositivos da lei de maneira sabidamente incoerente?   

Portanto, o estudo deste caso nos mostrou não só uma insistência sem fundamento da 

ECT em realizar uma licitação que já nasce comprometida devido ao cenário em que se atua, 

como deixou claro que casos como o estudado, neste trabalho, não devem ser vistos apenas 

como um impasse resultante de jogos entre interesses políticos, mas sim, têm de ser vistos 

como exemplos dos vários outros que, diariamente, rondam os agentes da Administração 

Pública e não encontram soluções, devido à falta de instrumentos jurídicos que permitam a 

aplicação de uma legislação rápida, eficiente e adequada a cada caso concreto.    
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