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SÍNTESE 
 
 
A essência do trabalho é abordar a colisão entre os princípios constitucionais da legalidade e 
eficiência na aplicação de penalidade ao concessionário de serviços públicos, revelada 
especialmente nas situações de aplicações de penalidades pecuniárias em percentuais sempre 
elevados, sem aferição de critérios de razoabilidade, oferecendo-se, pois, risco ao princípio da 
continuidade do serviço público. 
A partir dessas considerações é criticada a postura dos entes reguladores no procedimento 
sancionador aos concessionários regulados, ressaltando-se que é possível por meio da 
aplicação do método da ponderação de interesses medir as sanções de acordo com a gravidade 
da infração, harmonizando-se os princípios aparentemente colidentes. 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente monografia versa sobre aplicação de penalidades ao concessionário de 

serviço público e, mais especificamente sobre a utilização da técnica da ponderação de 

interesses na colisão dos princípios da legalidade e eficiência, colisão essa que se forma, na 

maioria das vezes, quando a penalidade aplicada é a de multa. 

O tema desperta interesse não só por questões jurídicas afetas ao direito regulatório, 

ramo novo do direito, mas também, em especial, pelas questões de interesse coletivo relativas 

aos efeitos danosos das penalidades aplicadas sem um juízo de proporcionalidade, que pode, 

muitas vezes, provocar a descontinuidade do serviço público gerando prejuízos de grande 

monta aos usuários. 

Com efeito, com a entrada em vigor do estatuto das concessões e permissões de 

serviços públicos, Lei n. 8.987 de 1995, a coletividade passou a ter um regramento próprio 

disciplinador das concessões e permissões de serviços públicos, pois por meio de tal diploma 

foram fixadas as principais diretrizes que os contratos devem observar, denominadas de 

cláusulas essenciais dos contratos de concessão e permissão. Dentre elas, assumem relevo ao 

presente trabalho monográfico as referentes às penalidades contratuais e a sua forma de 

aplicação.  

Em decorrência, com o implemento dos contratos de concessão e permissão, 

observou-se que todos esses instrumentos jurídicos passaram a estabelecer de forma taxativa 

as penalidades aplicáveis ao concessionário quando da prestação inadequada do serviço 

público. 

Contudo, a realidade tem revelado que nem sempre a penalidade descrita na norma se 

revela adequada e, portanto, proporcional ao interesse público, especialmente quando sua 

aplicação colide com o princípio da eficiência, em que se exige que a atividade administrativa 
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seja pautada, além da observância à legalidade, pela tarefa de se obter resultados positivos 

para o serviço público e satisfatório das necessidades coletivas. 

Pretende-se assim demonstrar algumas situações concretas em que se pode verificar a 

colisão entre os princípios constitucionais da legalidade e eficiência e a importância de 

aplicação da técnica da ponderação de interesses na tentativa de garantir a eficiência dos 

serviços públicos prestados pelos concessionários. 

Dessa forma, o primeiro capítulo será dedicado a descrever os contornos da função 

regulatória exercida pelas agências reguladoras, sendo por meio dessa função que advém o 

poder fiscalizador e punitivo dos entes reguladoras. 

O capítulo seguinte dedicar-se-á à caracterização da colisão entre os princípios da 

legalidade e eficiência na aplicação de penalidades ao concessionário. Com efeito, há várias 

situações concretas que identificam a colisão principiológica. Assim, aplicar indistintamente a 

penalidade de multa em patamar máximo permitido para todas as infrações cometidas pelo 

concessionário esbarraria diretamente com o princípio da eficiência, à medida que se espera 

da Administração Pública a consciência de que os prejuízos causados pela interrupção dos 

serviços públicos podem alcançar cifras vultosas à coletividade, e, pois, ao interesse público. 

A questão, portanto, é determinar as situações em que ocorrem a colisão entre os aludidos 

princípios e, em seguida utilizar a técnica da ponderação de interesses de modo a delimitar o 

peso relativo de cada um dos princípios envolvidos, sem que se nulifique, contudo, o 

princípio postergado.   

Após a exposição dos conceitos iniciais de função regulatória, o terceiro capítulo tem 

por objetivo caracterizar o regime jurídico das concessões de serviços públicos. Estão 

incluídos sua conceituação e os critérios identificadores das concessões de serviços públicos. 

Discorre-se, também, sobre a importância do princípio da continuidade dos serviços públicos 
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no exercício da função punitiva das agências reguladoras, com ênfase nas situações 

deflagradoras da colisão entre os princípios da eficiência e legalidade. 

Já no quarto capítulo é iniciada a discussão sobre o método da ponderação de 

interesses. Para tanto, são identificadas as situações que autorizam a utilização pela aludida 

técnica, demonstrando-se, ainda, como a Agência Reguladora de Energia e Saneamento 

Básico do Estado do Rio de Janeiro tem utilizado essa técnica. 

A metodologia a ser utilizada para a elaboração deste trabalho consiste na pesquisa 

bibliográfica e parcialmente exploratória, sendo realizada análises doutrinárias e 

jurisprudenciais de forma a ratificar a posição ora defendida. 
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1. DA FUNÇÃO REGULATÓRIA  

 

A insuficiência de recursos públicos para atendimento de todas as expectativas 

confiadas pela sociedade, atrelada pela busca da eficiência, levou à transformação do Estado 

gestor para Estado orientador das atividades voltadas à satisfação do interesse coletivo. A 

regulação representa, assim, a disciplina jurídica da atividade econômica privada em 

segmentos relevantes da coletividade. 

A função regulatória, como parcela de intervenção no domínio econômico, sempre 

existiu nas atividades da administração pública, cite-se o exemplo do Banco do Brasil, na 

regulação da estabilidade da moeda, comprando e vendendo divisas, ampliando ou reduzindo 

os depósitos compulsórios, além de outras atividades de natureza regulatórias.  

Dessa forma, o exercício da função regulatória não está vinculado à figura da agência 

reguladora. A opção pelo modelo de agência, adotado no âmbito da Reforma do Estado, 

privilegia a competência para, com maior autonomia, fiscalizar o mercado, mas, ainda, de 

editar normas e de solucionar os conflitos, seja pela prevenção ou mediação, seja por meio da 

arbitragem, privilegiando o conhecimento técnico sobre o segmento regulado. 

Por meio da regulação a autoridade administrativa intervém nas decisões econômicas 

privadas objetivando o atendimento dos interesses relevantes da coletividade. 

 

1.1. DA NECESSIDADE DA FUNÇÃO REGULATÓRIA.  

 

Inicialmente, antes de adentrar no tema proposto, convém, no sentido de delinear o 

objeto de estudo, ou seja, por razões meramente didáticas, ressaltar que o tema em apreço, a 
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despeito do entendimento predominante de que o Direito é uno e indivisível1, situa-se no 

subsistema do direito administrativo, por estar umbilicalmente atrelado ao interesse público, 

uma das maiores finalidades desse subsistema, conforme será melhor compreendido adiante.     

Por outro lado, importante se faz identificar a que poder estatal está jungido o tema em 

apreço.  

Sabe-se que a teoria da separação funcional de poder se reflete no desmembramento 

de sua atuação em Legislativo, Executivo e Judiciário, já que o poder é uno e indivisível.2 

Atrelando-se ao fato de que as agências reguladoras constituem um dos instrumentos 

utilizados pelo Estado em sua atividade interventiva, é fácil reconhecer que o presente tema 

situa-se na esfera de atuação do Poder Executivo, uma vez que a Constituição da República 

Federativa do Brasil, CRFB, art.174, atribuiu ao Poder Executivo, dentre outras funções, a 

incumbência de fiscalizar as atividades econômicas do particular enquanto prestador de 

serviços públicos, utilizando-se para tal fim da regulação.  

Dessa forma, será conferida atenção especial à atuação executiva no que se refere à 

função regulatória exercida pelas agências reguladoras, tema estudado pelo subsistema do 

direito administrativo, uma vez que essa função, além de ser uma das atividades 

desenvolvidas pela atuação executiva, traduz-se no objeto do presente estudo. Em 

decorrência, a função regulatória incorpora as funções tradicionais do administrador, a saber: 

a normativa, a hierárquica, a sancionatória e a discricionária, delas se distinguindo, apenas, 

pelos critérios técnicos que informam substancialmente a atividade regulatória.3 

A necessidade da função regulatória foi observada por meio do contexto histórico que 

antecedeu ao neoliberalismo. A idéia de Estado Liberal, marcado pela proibição do 

                                                 
1 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 8.ed..Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 
11-12.  
2 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. 2.ed..Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 
p.25. 
3 Ibid, p.25. 
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intervencionismo do Estado na economia, foi superada, com o surgimento do Estado 

Intervencionista, pós-guerra.4 

Nessa época, o capital existente não era suficiente para que os particulares tomassem a 

frente de atividades que exigiam grande investimento financeiro com previsão de retorno a 

médio/longo prazo. Diante desse contexto, surge a figura do Estado empresário, cujo 

desempenho era calcado em atividades de base, tais como, a siderurgia, a mineração, 

produção de gás e petróleo, o desempenho de serviços públicos, tais como:  água, saneamento 

básico, além de outros.5 

Contudo, com o tempo percebeu-se, diante da constatação de alguns problemas, tais 

como: ineficiência na prestação dos serviços, morosidade, estagnação quanto à reciclagem de 

aprendizado, busca pelas novas técnicas, além de outros; que os serviços que vinham sendo 

prestados pelo Estado empresário passavam a se classificar como inadequados à exigência 

social.6  

Com a ordem constitucional de 1988, o cenário mudou, especialmente por conta da 

redação trazida pelo seu art. 173, que passou a proibir a exploração direta pelo Estado na 

atividade econômica, permitindo apenas a intervenção, quando necessária aos imperativos da 

                                                 
4 NEVES, Rodrigo Santos. Função normativa e agências reguladoras. uma contribuição da teoria dos sistemas à 
regulação jurídica da economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p.3.  
Registra-se que até chegar a fase do neoliberalismo, o Estado passou por três momentos bem distintos. O 
primeiro deles corresponde ao período do liberalismo puro, séculos XVIII e XIX, em que se esperava do Estado 
apenas o exercício de determinadas funções limitadas, tais como: segurança, justiça e alguns serviços essenciais, 
reservando-se a atividade econômica para o setor privado. Por assegurar a valorização do indivíduo e a proteção 
da liberdade o liberalismo acabou privilegiando a burguesia, aquela que detinha força econômica. Em seguida,  
início do século XX, o Estado Liberal perdeu sua primazia pelo surgimento do Estado Econômico, em que o 
Poder Público passou a desenvolver a atividade econômica e a produção de riquezas que seriam divididas entre 
as pessoas na proporção de suas necessidades. Contudo, com o crescimento da população retratando de forma 
geral  os países, especialmente Estados Unidos da América, França e Alemanha, e a diminuição da eficiência das 
atividades exercidas diretamente pelo Estado motivaram a transformação do Estado em Estado Regulador, já que 
não detinha mais condições de atuar diretamente na Economia, surgindo, pois, o Estado neo-liberal. Aquele 
Estado intervencionista que não mais possuía condição econômica de fornecer os serviços de forma adequada e 
digna, passou de prestador de serviço para ser fiscalizador e regulador da atividade econômica.  
5 Ibid, p.3. 
6 Ibid, p.4. 
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segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Tal regra constitucional homenageou a 

concentração das tarefas da Administração Pública voltadas para as suas atividades-fim.7  

Nesse contexto, surge o Estado - regulador, revelado especialmente pela mudança de 

concepção do conteúdo de atividade administrativa, conforme leciona Souto: 

O surgimento do Estado-regulador decorreu de uma mudança na concepção do conteúdo do 
conceito de atividade administrativa em função do princípio da subsidiariedade e da crise do 
Estado do bem-estar, incapaz de produzir o bem de todos com qualidade e a custos que possam 
ser cobertos com o sacrifício da sociedade. Daí a descentralização de funções públicas para 
particulares. 8   

 
Em linhas gerais, segundo o supracitado autor, o princípio da subsidiariedade orienta 

que a Administração Pública focalize a execução direta das funções consideradas essenciais, 

transferindo, apenas, aquelas que podem ser desenvolvidas com ampla eficiência pelos 

particulares.9   

Em prosseguimento, ocorreram os fenômenos da privatização e desestatização, 

revelados a partir da Lei nº. 8.031, de 12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacional de 

Desestatização (PND), que, por sua vez, foi revogado pela Lei nº. 9.491 de 09 de setembro de 

1997, que igualmente cuida da matéria.10 Endente-se por processo de privatização, ou 

desestatização a transferência total do patrimônio pertencente ao Estado, para a iniciativa 

privada por meio de uma operação de compra e venda, realizada comumente  na forma de 

leilão público. Outra forma de efetuar esse processo é por meio da concessão, pelo Estado, da 

exploração de um serviço público para a iniciativa privada.11  

Ao que se vê, o processo de privatização ou desestatização não alcança apenas as 

operações de compra e venda do patrimônio pertencente ao Estado para a iniciativa privada, 

como também cristaliza-se pela concessão, com a transferência da execução dos serviços 

públicos para a iniciativa privada. Como exemplo, o art. 2º da Lei 9.491 de 1997, por meio de 
                                                 
7 Ibid. 
8 SOUTO, op. cit., p.34.  
9 Ibid, p.35.  
10 NEVES, op. cit., p.4. 
11 AMARAL FILHO, Jair do. Impacto da privatização sobre as contas públicas brasileiras. Revista Econômica 
do Nordeste, v.29, n. especial, 1998, p.935 – 952.  
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seus incisos, ressalta expressamente que poderá ser objeto da desestatização empresas 

controladas direta ou indiretamente pela União, serviços públicos, bens móveis e imóveis da 

União, além dos demais exemplos elencados no citado art. 2. Em suma, a mencionada 

legislação confirma as citadas formas de operacionalização do processo de privatização. É 

importante dizer que o fenômeno da privatização ou da desestatização não significou o 

aniquilamento da atuação do Estado no cenário econômico. Ao contrário, segundo Gordilho 

“um mercado livre, sem intervenção, não pode existir, nem existe de fato.”12 Dessa forma, 

sabendo-se que a exploração dos serviços públicos é uma das prerrogativas do Estado, insta 

dizer que o Estado deve intervir, ainda que esses serviços estejam na mão de particulares. 

Intervenção, essa, que buscará fiscalizar e controlar a atividade de exploração dos serviços 

públicos, buscando atender aos interesses e necessidades sociais.   

Nessa linha de raciocínio, é possível afirmar, segundo Rodrigo Santos Neves que “A 

finalidade da regulação é promover a adequada prestação do serviço público e o atendimento 

das necessidades do mercado (...) mantendo-se o equilíbrio dos interesses.”13 Como se nota, a 

finalidade da regulação se traduz na busca de eficiência aos chamados segmentos essenciais 

delegados à iniciativa privada, quando da percepção de que o Estado sozinho não era capaz de 

atender determinados segmentos, fruto da substituição do então Estado gestor pelo Estado 

orientador das atividades voltadas ao interesse geral.  

Infere-se, pois, que a insuficiência de recursos públicos para atendimento de todos os 

anseios e expectativas sociais, por sua vez, confiados pela sociedade ao Estado e a busca da 

eficiência nesse atendimento levou à substituição do Estado gestor pelo Estado orientador das 

atividades voltadas à concretização do interesse geral. Dessa forma, verifica-se íntima relação 

do conceito de regulação ao princípio da subsidiariedade, uma vez que a regulação representa 

                                                 
12 GORDILLO, Agustín A. Tratado de derecho administrativo. 3.ed. T2. Buenos Aires: Fundación de derecho 
administrativo, 1998, p. VII-2. 
13 NEVES, op cit., p. 6. 
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a disciplina jurídica da atividade econômica privada em segmentos essenciais ao interesse 

público, ou seja, manifestação do Estado orientador das atividades essenciais à sociedade.  

Registra-se, ainda, com fundamento na carta constitucional em vigor, que a atividade 

regulatória se traduz em dever constitucional, conforme se extrai da leitura do art. 174 CRFB, 

sendo, portanto, indevida a interpretação no sentido de se tratar de uma faculdade estatal, uma 

vez que o mencionado artigo da CRFB expressamente dispõe, em caráter geral, a função do 

Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica.14    

Assim, verificada está a importância da função regulatória exercida pelo Estado na 

ordem econômica, pois é por meio dela que se perquirirá pela  prestação do serviço público 

adequado e satisfatório às necessidades sociais, bem como o atendimento às necessidades do 

mercado, mantendo-se o necessário equilíbrio entre os agentes e envolvidos nessas atividades.     

 

1.2. NOÇÃO DE FUNÇÃO REGULATÓRIA.  

 

O Estado brasileiro funda-se na livre iniciativa, princípio que norteia a atuação 

mínima do Estado na ordem econômica, que traduz, segundo o sistema constitucional vigente, 

art. 173 CRFB, a preservação das regras de propriedade privada, de liberdade de empresa, de 

liberdade de contratar e de liberdade de lucro.15  

Como se nota, por meio da expressão “atuação” utilizada pelo constituinte restringiu-

se literalmente a possibilidade de interferência do Estado na ordem econômica, que antes da 

Carta Constitucional vigente era permitida em grande escala com a utilização do termo 

“intervenção”. Dessa forma, segundo Meirelles16 apenas se admite atuação supletiva do 

Estado na atividade econômica, assegurando-se à iniciativa privada preferência para 

                                                 
14 Ibid. 
15 BARROSO, Luis Roberto. A intervenção do Estado no domínio econômico – O Estado como agente 
normativo e regulador na exploração de atividade econômica e na prestação de serviços públicos. Disponível em: 
<http: www.zenite.com.br>. Acesso em 08 de janeiro de 2010.  
16 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2006, p.639.  
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exploração da atividade econômica, reservando, contudo, ao Estado atividades de exceção à 

liberdade individual, nos casos expressos pela CRFB e na forma que a lei prescrever.  

Importante dizer, dentro dessa possibilidade de regulação da ordem econômica, que a 

CRFB estabeleceu em seu art. 149 a competência exclusiva da União para instituir 

contribuições de intervenção no domínio econômico, cuja natureza é tributária. Dessa forma, 

a EC n. 33/01 permitiu a incidência de contribuição de intervenção de domínio econômico 

sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 

combustível, CRFB, art. 149, p.2º, ressaltando que a lei que as instituir deverá atender os 

requisitos do art. 177, p.4 da citada Carta Constitucional.17  

Superada a noção introdutória de intervenção do Estado na atividade econômica, é 

oportuno ressaltar que a função regulatória do Estado exercida pelas agências reguladoras, 

está intimamente ligada a uma das três formas de intervenção do Estado no domínio 

econômico, a saber: disciplina da atividade econômica, no exercício do poder de polícia, 

fomento, titularização por parte do Estado de determinada atividade econômica jungida à 

prestação de serviços públicos.18  

A intervenção do Estado no domínio econômico é marcada pela disciplina da 

atividade econômica pela da edição de legislação que vai regulamentar a atuação dos agentes 

econômicos. A título exemplificativo, através da edição do Código de Defesa do Consumidor, 

Lei nº. 8.078/1990, o Estado interveio na atividade econômica em caráter normativo.19 

Ressalta-se, ainda, que a atuação do Estado como agente normativo ou regulador deve ser 

concretizada com respeito aos princípios que regem a ordem econômica, consubstanciados no 

art. 170 da CRFB, caso contrário o conceito de Estado atuante seria transformado em 

retrocesso para o antigo Estado Interventor.20   

                                                 
17 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2007, p.787.  
18 BARROSO, op. cit., p. 5. 
19 Ibid. 
20 REALE JÚNIOR, Miguel. Casos de direito constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p.2.  
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Por sua vez, a intervenção do Estado no domínio econômico também é revelada com o 

exercício do Poder de Polícia, que é o poder de fiscalizar a execução das leis editadas pelo 

Estado na atividade de intervenção no domínio econômico e o poder de restringir o exercício 

de direitos em favor do bem estar social.21     

Ressalta-se que à luz do Direito Tributário, o Estado também desempenha relevante 

função na atividade econômica por meio do fomento, estimulando ou desestimulando 

comportamentos via concessão de incentivos fiscais.22  

Por fim, a terceira forma de intervenção do Estado no domínio econômico e, 

certamente aquela ligada à função regulatória do Estado exercida pelas agências reguladoras, 

diz respeito à titularização por parte do Estado de atividades econômicas voltadas à prestação 

indireta de serviços públicos23. 

Em linhas gerais, quando se fala em titularização de serviços públicos por parte do 

Estado está, na verdade, perquirindo o modo pelo qual os serviços públicos serão prestados, 

pois o Estado pode prestá-los diretamente por meio de seus órgãos, ou pode prestá-los via 

indireta, constituindo órgãos para determinada finalidade e, ainda, pode o Estado, mantendo a 

titularidade do serviço público, delegar a sua prestação à iniciativa privada, mediante licitação 

e contrato, contrato de permissão ou de concessão.24 

Cabe ressaltar, a título de informação, que a função regulatória, como parcela da 

atividade administrativa de intervenção no domínio econômico, sempre existiu; cite-se o 

exemplo do Banco Central, na regulação da estabilidade da moeda, comprando e vendendo 

divisas, ampliando ou reduzindo os depósitos compulsórios das instituições financeiras, da 

utilização de tributos reguladores, além de outras funções. 

                                                 
21 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 597.    
22 Ibid, p. 594/596. 
23 BARROSO, op. cit.,p.5. 
24 Ibid. 
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Ao que se vê, regulação, numa acepção ampla, é a forma de intervenção do Estado no 

domínio econômico. Contudo, o modelo de regulação que assumirá relevo nesta pesquisa é o 

exercido pelo Estado através das Agências Reguladoras, que corresponde à intervenção do 

Estado no domínio econômico sob o viés da titularização de atividades econômicas voltadas à 

prestação indireta de serviços públicos.  

Contudo, é importante salientar, que a eventual adoção pelo conceito restrito de 

regulação, que, por sua vez, limita a noção de regulação ao “condicionamento normativo da 

atividade econômica privada, por via de lei ou outro instrumento normativo”25 importaria  na 

limitação de significado da função regulatória do Estado exercida pelas Agências 

Reguladoras, pois exercem amplas atividades desde àquelas pertencentes ao âmbito 

normativo como todas relacionadas à fiscalização de determinado serviço público delegado às 

concessionárias e permissionárias.26  

Com base na adoção pelo conceito amplo de regulação, torna-se importante ressaltar 

que regulação é função essencialmente executiva do Estado. A respeito, Souto diz que 

“regulação é função executiva e não legislativa; logo legislar não é regular e nem a regulação 

representa uma delegação da função legislativa (que já tem sede própria no art. 24, I e V, em 

especial, da CF)”.27  

Ao que se vê, a importância em traçar comentários a respeito da função regulatória, 

deve-se ao fato de que as sanções administrativas aplicadas aos concessionários são atos de 

natureza regulatória, emanados de órgãos reguladores28, que exercem, nesse caso, atividades 

relacionadas à fiscalização dos serviços públicos delegados. Logo, de nada adiantaria 

mergulhar diretamente no objeto do presente estudo sem percorrer às noções de função 

regulatória, uma vez que a aplicação de penalidades é um aspecto da regulação, função 

                                                 
25 MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e administração pública. Coimbra: Almedina, 1997, p 34-35. 
26 NEVES, op cit., p.7 
27 SOUTO, op. cit., p.41.    
28 ARAGÃO. Alexandre Santos. Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.594. 
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fiscalizatória do Estado exercida pelas Agências Reguladoras e, portanto, segundo conceito 

amplo de regulação, forma de intervenção do Estado no domínio econômico.  

 

1.3. DA ATUAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO CENÁRIO JURÍDICO.  

 

A necessidade de criação de órgãos reguladores pelo Estado foi observada por meio 

do contexto histórico que antecedeu ao neoliberalismo. A verificação da falta de recursos 

suficientes por parte do Estado para todos os investimentos necessários, somados a 

dificuldade de bem administrar, levou ao processo de transferência para o setor privado a 

execução de vários serviços públicos, permanecendo, contudo, o Estado responsável em 

relação a sua prestação adequada. Dessa forma, com a privatização houve rigorosa 

transformação no papel do Estado, pois deixou de ser protagonista na execução de serviços 

públicos, passando a exercer funções de regulação e fiscalização.29 

Em decorrência, percebeu-se a necessidade de criação de órgãos reguladores pelo 

Estado para atuarem na fiscalização e normatização dos setores desestatizados, o que foi 

alcançado pelo surgimento das Agências Reguladoras, por meio delas o Estado passava de 

prestador de serviços para regulador e fiscalizador desses, com objetivo de promover maior 

eficiência e qualidade. Como se vê, as agências reguladoras surgiram da idéia do estado do 

bem-estar, aquele que se utilizava da intervenção estatal no domínio econômico sempre que 

julgasse necessário para a defesa dos interesses públicos. Dotadas de autonomia e 

independência, recebem as agências reguladoras a função de controlar e fiscalizar vários 

setores da economia, aqueles cuja relevância ou essencialidade da atividade justifiquem essa 

intervenção.   

                                                 
29 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Agencia reguladora: natureza jurídica, competência normativa, 
limite de atuação. Revista de Direito Administrativo, n. 215, jan-mar-1999. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.72. 
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Cumpre registrar que as Agências Reguladoras tiveram como berço o Reino Unido e, 

após, por influência desse, os Estados Unidos da América. Segundo Moraes, “ a origem 

remota das Agências Reguladoras é inglesa, a partir da criação pelo Parlamento em 1834, de 

diversos órgãos autônomos com finalidade de aplicação e concretização dos textos legais” 30 

Por meio da criação desses órgãos autônomos desencadeou-se o surgimento das agências nos 

Estados Unidos da América. Na Inglaterra, é encontrada a figura da Executiv Agency, criada 

com objetivo de evitar a influência do poder político na regulamentação de questões 

específicas que venham envolver a sociedade britânica, visando à melhoria e ao 

aperfeiçoamento do serviço público em prol do cidadão e do governo.31  

É importante, ainda, mencionar que diferentemente das agências reguladoras, as 

Agências Executivas Britânicas não possuem força normativa e sofrem fiscalização do Poder 

Legislativo. Contudo, com a menção do termo privatização, pela primeira ministra da 

Inglaterra Margareth Thatcher, feita com objetivo de revelar irresignação com o então 

problema de domínio do Estado dentro dos sistemas produtivos dos principais países 

capitalistas, a Inglaterra saiu na frente, e com as privatizações vários países sofreram 

influência desse sistema, inclusive no Brasil, o que fomentou o aparecimento das Agências 

Reguladoras.32 

As agências reguladoras, conhecidas também como entes reguladores, representam um 

tipo específico de órgão público, pois a função pública exercida vem sempre acompanhada da 

exigida e peculiar qualificação técnica, no sentido de que se espera que o ente regulador 

detenha profundo conhecimento do setor regulado, para que não apenas se justifique essa 

intervenção num dado setor da economia, como também para que não ocorram conflitos de 

                                                 
30 MORAES, Alexandre de. Agências reguladoras. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 90, v 791, p.739-756, 
set.2001, p.745. 
31 CAL, Ariane Brito Rodrigues. As agências reguladoras no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 
p. 76. 
32 Ibid.,p. 26. 
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interesses entre a agência e o regulado, evitando-se troca de informações em prol da 

imparcialidade necessária.  

Traduzem, ainda, as agências reguladoras órgãos do Estado dotados de autoridade e 

revestidos das prerrogativas inerentes a todos os órgãos públicos, bem como subordinados ao 

império dos princípios que regulam a atuação da Administração Pública, a saber: legalidade, 

impessoalidade, publicidade, eficiência e publicidade, preceituados pelo art.37 da CRFB.  Ou 

seja, devem atuar sempre em consonância com os preceitos legais, de forma transparente, 

pública, célere e imparcial, possibilitando sempre a participação dos regulados e cidadãos no 

exercício dessa fiscalização.   

Importante também ressaltar que a previsão legal autorizadora de constituição das 

agências reguladores tem sede constitucional, uma vez que a CRFB no art. 21, inciso XI 

preceitua que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos de lei, que disporá, entre outros 

aspectos, sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador. Por igual o art. 

174 da CRFB expressamente ressalta a função do Estado como agente normativo e regulador 

da atividade econômica. Desnecessário qualquer esforço jurídico para se chegar à conclusão 

de que a própria Lei Maior, CRFB, confere sustentabilidade à criação desses tipos de agências 

reguladoras.    

Em prosseguimento, foram criadas a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, 

criada pela Lei n. 9.427, de 26/12/1996; a ANATEL – Agência Nacional de 

Telecomunicações, pela Lei n. 9.472, de 16/07/1997; e a ANP – Agência Nacional de 

Petróleo, pela Lei n. 9.478, de 6/8/1997. Como se vê, as agências reguladoras são criadas por 

força de lei específica instituidora 
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A essas autarquias reguladoras, instituídas como autarquias de controle sob regime 

especial33, foi atribuída a função principal de controlar a prestação dos serviços públicos e o 

exercício de atividades econômicas, bem como a atuação das pessoas privadas que passaram a 

executá-las.  

Em decorrência, tratando-se a agência reguladora de autarquia de controle, importante 

consignar que compreende a estrutura da Administração Púbica Indireta, uma vez que a 

atividade por ela desempenhada é fruto de delegação do Poder Público, ou seja, a atividade 

não é por ele exercida diretamente através de seus órgãos e sim delegada às entidades que 

compõem a administração indireta34. Superada a conclusão de que as agências reguladoras 

possuem a natureza jurídica de autarquias de controle, necessário se faz percorrer aos 

elementos definidores das autarquias de regime especial como são classificadas as agências 

reguladoras. O primeiro deles é o poder normativo técnico, que traduz o poder de editar 

normas técnicas de acordo com os parâmetros traçados pela lei instituidora. Na verdade, esse 

poder reflete a inerente finalidade regulatória exercida pelas agencias reguladoras, pois 

                                                 
33 CARVALHO FILHO, José dos Santos., op. cit., p. 506, 513/514 e 517.  Define-se autarquia como pessoa 
jurídica administrativa com capacidade de gestão dos interesses pertinentes à função exercida, embora sob 
controle do Estado, de onde se originou. Por sua vez, as autarquias são classificadas de acordo com a atividade 
exercida, ou seja, existem autarquias previdenciárias, que exercem funções voltadas para a atividade de 
previdência social, como o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, como também existem as autarquias 
profissionais, incumbidas da inscrição de certos profissionais e de fiscalizar a sua atividade, como a OAB, 
Ordem dos Advogados do Brasil. No caso das Agências Reguladoras são classificadas como autarquias de 
controle, já que prestam controle sobre as entidades que prestam serviços públicos. Quanto ao regime jurídico, as 
autarquias se classificam em autarquias de regime comum e de regime especial. As primeiras são aquelas 
jungidas a uma disciplina jurídica sem especificidades, ao passo que as de regime especial são regidas por 
disciplina específica, que confere prerrogativas especiais e diferenciadas a certas autarquias como poder 
normativo técnico, autonomia decisória, independência administrativa e autonomia econômico-financeira.    
34 Ibid.,p.496/497. Importante aqui importante aqui se faz relembrar que a Administração Pública divide-se em 
Direta e Indireta. A primeira é formada pelo conjunto de órgãos que integram pessoas federativas diversas, a 
saber: União, Estados, Distrito Federal e Municípios na forma do art. 18 da CRFB, aos quais foi conferida a 
competência direta para o exercício das atividades administrativas do Estado. Ao passo que a Administração 
Pública Indireta se traduz num conjunto de pessoas administrativas, todas com personalidade jurídica própria, 
que embora vinculadas à respectiva Administração Direta, ente estatal, tem objetivo de desempenhar as 
atividades administrativas recebidas via delegação, ou seja, o Poder Público, quando pretende não executar 
determinada atividade por meio direto de seus próprios órgãos, transfere a sua titularidade ou execução de certas 
atividades a outras entidades que se classificam, segundo art. 4, II, do Decreto-lei nº. 200/67, em autarquias, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas.  



25 

 

através desse poder elas regulamentam determinada matéria afeta à sua competência de forma 

especificamente técnica.35 

Por sua vez, à independência administrativa, significa dizer que alguns dirigentes das 

agências reguladoras possuem investidura a termo, no sentido de que são nomeados para 

desempenho de funções limitadas apenas ao prazo fixado na lei36, o que os protege de 

sofrerem influências políticas externas, advindas do ente estatal controlador.   

A autonomia econômico-financeira revela que as agências reguladoras possuem 

recursos próprios para gestão de seus interesses, daí a instituição das taxas de regulação das 

quais são contribuintes as pessoas jurídicas que executam as atividades sob controle da 

agência.37 Por outro lado, a autonomia decisória significa que os conflitos administrativos que 

envolvam diretamente entidades reguladas ou que envolvam conflitos surgidos entre essas 

com usuários são resolvidos por meio dos órgãos da autarquia.38. Se assim não fosse não faria 

sentido a existência desses órgãos reguladores, que vieram a lume para garantir maior 

eficiência e qualidade aos setores regulados. 

No caso específico da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado 

do Rio de Janeiro, os conflitos de interesse percorrem diversos setores. Inicialmente eles são 

registrados no protocolo da agência, onde cada qual é formalizado em processo regulatório39. 

Em seguida, são encaminhados para sorteio a um membro do Conselho Diretor, que atuará 

como relator, após são remetidos aos órgãos técnicos da agência para devida instrução. Uma 

vez instruídos passam à Procuradoria da agência para emissão de parecer conclusivo. Por 

último, são remetidos à sessão regulatória para decisão do conflito apresentado, formalizada 

                                                 
35 Ibid.,p. 518. 
36 MEIRELLES, op. cit., p. 348.  
37 Ibid.    
38 CARVALHO FILHO, op.cit., p. 519. 
39 Importante ressaltar a distinção entre processos puramente administrativos e processos regulatórios, embora 
estes últimos estejam compreendidos no universo de processo administrativo. Processo puramente administrativo 
é aquele que cuida de matéria relacionada ao funcionamento do órgão, autarquia, no caso em tela, da 
AGENERSA. Ex. Licitações, pleitos de servidores. Já o processo regulatório é aquele que trata de questões 
relativas aos serviços públicos concedidos, envolvendo interesses das Concessionárias, dos Usuários e do Poder 
Concedente. Ex. Reajustes e revisões de tarifa, descumprimento aos instrumentos concessivos. 
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via deliberação. Registra-se que em todas essas fases de tramitação do conflito apresentado é 

garantido amplo exercício da ampla defesa e contraditório aos interessados, bem como, 

quando da decisão regulatório, manifesto exercício dos recursos disciplinados por aquela 

agência40.  

Em decorrência da autonomia decisória, as agências reguladoras possuem poder 

sancionatório, que se traduz em instrumento interventivo para o bom e esperado exercício da 

atividade regulatória, através desse poder são permitidas, conforme previsão nos instrumentos 

concessivos das concessionárias reguladas, as aplicações de penalidades de advertências, 

multas, além de obrigações de fazer, dar, ou mesmo obrigação negativa, de não fazer.  

A despeito do melhor aprofundamento desse assunto no item 2.3, cumpre desde já 

ressaltar que é na matéria decisória que surge a colisão dos princípios da eficiência e 

legalidade na aplicação de penalidades ao concessionário, especialmente quando o ente 

regulador lança, embora permitido em lei, penalidades pecuniárias em cifras vultosas ao 

concessionário, ignorando as dificuldades enfrentadas por ele no exercício da atividade 

delegada. Casos como esse, ilustram a denominada colisão de princípios no regime 

sancionador aos concessionários de serviços públicos.  

Apesar de existirem muitos aspectos relacionados às agências reguladoras, todos de 

igual importância, cumpre ressaltar que mencioná-los aqui significaria desviar o objetivo 

proposto que é revelar a colisão existente entre os princípios da legalidade e eficiência na 

aplicação de penalidades ao concessionário. Nessa linha de raciocínio, a importância 

fundamental de mencionar alguns aspectos inerentes à atuação das agências no cenário 

jurídico atual reside na constatação de que essas entidades devem agir reiteradamente de 

forma a auxiliar o Estado a desempenhar com presteza e eficiência os seus deveres 

constitucionais, dentre eles a exigida prestação adequada dos serviços públicos.  

                                                 
40 Rito processual dos recursos encontra-se no Regimento Interno da AGENERSA, que se encontra 
disponibilizado no sítio www.agenersa.rj.gov.br , acessado em 15 de julho de 2010. 
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2. DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E EFICIÊNCIA 

NOS SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

Inicialmente, os princípios não tinham força de norma jurídica. Eram exortações de 

ordem moral ou política. Até o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 os princípios não apresentavam efetividade em função do não reconhecimento de sua 

força normativa. Com a evolução do Direito, os princípios foram reconhecidos como 

verdadeiras normas com eficácia e aplicabilidade direta e imediata. Deixaram de ser simples 

orientações para se tornarem comandos dotados de efetividade. 

A importância dos princípios é tão grande que Mello41 afirma que a violação a um 

princípio é a forma mais grave de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, porque representa 

insurgência contra todo o sistema. 

Segundo a doutrina, princípios são valores éticos e morais situados no ordenamento 

jurídico, compartilhados por toda a comunidade em dado momento e em dado lugar, como a 

liberdade, a igualdade, a boa-fé. Espelham a ideologia da sociedade, seus postulados básicos e 

seus fins. Embora venham de longa data, somente após a ordem jurídica constitucional de 

1988 conquistaram o status de norma jurídica. 

 

2.1 – FUNDAMENTO DA COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. IMPORTÂNCIA DA 

DISTINÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

É muito comum, no cenário jurídico atual, que sobre a resolução de um caso particular 

convirjam vários princípios, até mesmo antagônicos, eclodindo o que se denomina de colisão 

entre princípios, isso porque, como, distintamente das regras, que contém relatos objetivos, 

                                                 
41 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros , 
2004, p.87. 
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descrevendo condutas perfeitamente caracterizadas, os princípios correspondem os valores 

éticos e morais do ordenamento jurídico, formulados, dessa forma, com elementos factuais 

bem mais rarefeitos42, o que facilita a ocorrência de problemas quando dois ou mais 

princípios incidem automaticamente em uma dada situação concreta, contudo, revelando, 

muitas vezes, fundamentos antagônicos na decisão dessa situação concreta. A colisão entre os 

princípios da legalidade e eficiência, localizados no caput art. 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, CRFB, relaciona-se intimamente com a atuação repressiva do 

Estado na aplicação de penalidades ao Concessionário (a), merecendo especial consideração o 

regime jurídico da multa administrativa no âmbito das concessões de serviços públicos. 

Não é difícil reconhecer que a CRFB representa a Lei Maior, fundamental e suprema 

de um Estado, pois é ela que confere validade às normas hierarquicamente inferiores, como as 

leis compreendidas nos Códigos de Direito Civil, Penal, Decretos, e unidade em todo o 

ordenamento jurídico. A Constituição é ainda a lei suprema à medida que contém normas 

relevantes, relacionadas à organização do Estado, normas que regem os direitos e garantias 

fundamentais, além de outras matérias relevantes. 43  

Dessa forma, por conferir à CRFB unidade e harmonia ao sistema jurídico surgem 

efetivas dúvidas do porquê da formação da colisão entre  princípios, especificamente da 

legalidade e eficiência no regime de aplicação de penalidades ao concessionário. Para tanto, 

convém preliminarmente relembrar a adormecida e fundamental distinção entre princípios e 

regras. 

Em linhas gerais, as regras contem relato mais objetivo, com incidência restrita às 

situações fáticas a que se dirigem; já os princípios são dotados de grande teor de abstração, 

                                                 
42 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p.77. 
43 MORAES, op. cit., p.2. 
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funcionando como mecanismos de interpretação e integração das normas que compõem o 

ordenamento jurídico. 44 

A respeito, acentua Dworkin45 que as regras são aplicadas sob o enfoque do tudo ou 

nada, ocorrendo os fatos nela previstos; a regra deve incidir de forma implacável, automática. 

Já os princípios possuem a dimensão do peso e generalidade traduzindo enunciações 

normativas de valor genérico, o que leva a incidirem em maior sobre uma pluralidade de 

situações.  

Em igual linha de raciocínio, Cavalieri Filho46, citando Alexy, sustenta que princípios 

são enunciações normativas com alto teor de abstração, razão pela qual incidem sobre 

pluralidade de situações. Já as regras, segundo ele, trazem mandados de definição, ou seja, 

possuem comandos objetivos que não ensejam dúvidas a respeito da sua incidência, 

descrevendo de forma clara determinadas condutas, aplicáveis, por sua vez, a hipóteses bem 

definidas.     

Em decorrência do elevado grau de abstração de que são dotados os princípios, 

comumente se vê colisões entre esses quando da aplicação ao caso concreto, visto que, por 

não exigirem uma única direção, não constituem, assim, razões determinantes, como são as 

regras, traduzindo, muitas vezes, fundamentos contrapostos, quando diante de uma situação 

fática que exigirá a predominância de um desses princípios em colisão.47  

Exemplo do exposto resulta da interpretação dos princípios da legalidade e eficiência, 

quando da aplicação de penalidades ao concessionário, uma vez que a norma em destaque, 

artigo 37 da CRFB, por ser dotada de farto conteúdo valorativo, exige a realização de 

ponderações, pois se deve ter em mente que, muitas vezes, a penalidade aplicada ao 

                                                 
44 BARROSO, Luiz Roberto. A nova interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 30-31. 
45 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 
2002, p. 39- 42. 
46 ALEXY apud CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2009, p.25.  
47 BARROSO, op. cit. p. 30-31. 
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concessionário, especialmente a pecuniária, poderá reduzir a prestação adequada e satisfatória 

do serviço público, uma vez que sua aplicação feita sempre em patamares máximos, embora 

permitidos em lei e instrumentos concessivos, apresentará o risco de futura e inevitável  

interrupção do serviço público. 

Como se nota, de um lado o princípio da legalidade permite que o administrador, no 

caso, a Agência Reguladora, aplique no patamar máximo permitido pelos instrumentos 

normativos respectivos a penalidade pecuniária diante da inobservância do concessionário a 

exigida prestação adequada do serviço público. De outro, o princípio da eficiência prima que 

o serviço público seja satisfatório às necessidades coletivas, em que se espera da 

Administração Pública a consciência de que a interrupção dos serviços públicos pode alcançar 

cifras vultosas à coletividade e, pois, ao interesse público.   

Ao que se vê, os princípios da legalidade e eficiência apresentam fundamentos 

contrapostos quando da fixação do patamar pecuniário a título de penalidade ao 

Concessionário pela inadequada prestação de Serviços Públicos. Nem sempre o tradicional 

conceito pelo princípio da legalidade na Administração Pública, que prima pela aplicação 

literal da norma se apresenta consentâneo com o interesse público, ou seja, por mais que haja 

permissivo legal e contratual autorizando a aplicação de penalidade pecuniária no patamar 

máximo, muitas vezes, a aplicação desse princípio, com base nesse fundamento de aplicação 

literal da lei, poderá esbarrar no fundamento do princípio da eficiência que, por sua vez, reza 

pela satisfação do interesse da coletividade por meio da continuidade satisfatória do serviço 

público. 

Diante desse aparente conflito, impõe-se a necessidade de se medirem as sanções de 

acordo com a gravidade da infração, numa adequada proporção entre os meios e fins 
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empregados, aplicando, quando possível, uma medida menos restritiva, dentre as existentes, 

para atingir a finalidade pública.48  

Ademais, a adequação das penalidades aplicáveis aos concessionários de serviços 

públicos não só contribuem para a adequada prestação de serviço público, como também 

impedem a quebra da justa expectativa pelos concessionários no recebimento do exigido 

tratamento isonômico, razoável com os procedimentos punitivos esperados pela sociedade e 

comumente aceitos por ela.49  

Diante desse cenário, percebe-se claramente que a aproximação entre o Estado e a 

sociedade, especialmente por conta do interesse público que orienta as atividades realizadas 

pela Administração Pública, impõe ao órgão regulador a tarefa, quando da aplicação de 

penalidades ao concessionário, de homenagear aquelas que melhor primem pela prestação 

adequada e satisfatória do serviço público, o que se possibilitará em decorrência da dimensão 

valorativa que possuem os princípios, especificamente os da legalidade e eficiência.  

 

2.2. DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil enumera expressamente os 

princípios informadores da Administração Pública. Contudo, a Lei federal nº. 9.784 de 29 de 

janeiro de 1999 reconhece expressamente a existência de outros princípios, os quais deve a 

Administração obedecer.    

Como já afirmado, é por meio desses princípios que se deverá pautar a conduta da 

Administração Pública dirigida, por sua vez, à consecução do interesse público. 

                                                 
48 ARAGÃO, Alexandre Santos. Direito dos serviços públicos. 2.ed..Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
49 Ibid. 
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Contudo, é o princípio da legalidade, em seu clássico fundamento, que limita a 

atuação da Administração Pública aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, 

sob pena de se reputar ineficaz a conduta da Administração. 50 

Na Legalidade, a Administração Pública não possui liberdade de agir, diferentemente 

da liberdade conferida ao particular, em que é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. A atuação 

da Administração Pública está adstrita ao permissivo legal. 

Segundo Carvalho Filho, tal princípio “tem por origem mais próxima a criação do 

Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias leis que edita.”51 Infere-se 

desse entendimento que o Estado ao declarar o Direito se autolimita, no sentido de assegurar a 

sociedade que o criou para melhor organizá-la, bem como submetendo-se às suas próprias 

leis. 

Na mesma linha de raciocínio, Mello esclarece que “o princípio implica subordinação 

completa do Administrador à lei. Todos os agentes públicos (...) devem ser instrumentos de 

fiel e dócil realização das finalidades normativas.” 52 Como se nota, no Direito Público não 

existe qualquer liberdade no agir do Estado, atuando a lei como a única e própria justificativa 

de ação.  

Em decorrência da subordinação direta do administrador aos comandos legais, 

“havendo dissonância entre a conduta e a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a 

ilicitude.” 53 

É oportuno ressaltar que está ligado à idéia de Estado de Direito de forma umbilical. 

Significa limitar juridicamente o poder do Estado para proteção das liberdades fundamentais. 

                                                 
50 MEIRELLES, op. cit., p. 87/88. 
51 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 18 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 16. 
52 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 17. ed. São Paulo:Malheiros, 2004, 
p.92. 
53 Ibid, p.16.  
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Princípio esse ligado à ordem democrática cuja a lei é fruto da vontade do povo – Deliberação 

Parlamento. 

Em decorrência do fundamento acima citado e á luz da visão doutrinária 

administrativa de que a administração só pode agir nos estritos permissivos legais, é oportuno 

dizer que o princípio da legalidade no tocante ao permissivo de aplicação de penalidades ao 

concessionário de serviços públicos é trazido pela Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 199554, 

especificamente pelo art. 23, inciso VIII, inserindo que as cláusulas dos contratos de 

concessão relativas às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a 

concessionária são consideradas, além de outras, como cláusulas essenciais. 

Nessa linha de raciocínio, e utilizando a título exemplificativo o Contrato de 

Concessão da Concessionária Companhia Estadual de Gás55, observa-se que no parágrafo 

primeiro da Cláusula Dez, que disciplina as penalidades, dispõe que a penalidade de multa 

não poderá exceder a 0,1 (um décimo por cento) do montante do faturamento da 

Concessionária nos últimos 12 (doze) meses anteriores à ocorrência da infração. Ora, a 

penalidade de multa da forma como foi disciplinada por este Instrumento Concessivo permite, 

na clássica definição do princípio da Legalidade, que a Agência Reguladora aplique essa 

penalidade no patamar máximo permitido, um décimo por cento, quando da inobservância da 

Concessionária CEG à prestação adequada do serviço público. 

Contudo, o fundamento clássico do princípio da legalidade nem sempre atende as 

exigências sociais, especialmente no campo do princípio da continuidade adequada da 

prestação dos serviços públicos, em que se faz necessária a consideração de algumas questões, 

                                                 
54 Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências.  
55 Contrato de Concessão celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de Poder Concedente que lhe 
confere o art.25, §2º. da CRFB e Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro, na qualidade de Concessionária. 
O objeto do presente contrato é a exploração, pela Concessionária, dos serviços públicos de distribuição de gás 
canalizado no Estado do Rio de Janeiro, cujos termos da concessão foram aprovados pelo Decreto nº. 23.227, de 
12 de junho de 1997, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 13 de junho de 1997. 
Disponível em: <http: www.agenersa.rj.gov.br>, acesso em 15 de julho de 2010. 
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a saber: a penalidade pecuniária aplicada no patamar máximo permitido guarda proporção 

com a gravidade da infração? A aplicação contínua da penalidade pecuniária no patamar 

máximo permitido atende ao Interesse Público? A despeito da inobservância à prestação 

adequada do serviço público, é o papel do órgão Regulador punir reiteradamente, no patamar 

máximo pecuniário, o concessionário?  

Como se nota, para a solução dessas questões, o princípio da legalidade não deve ser 

compreendido sob viés de sua fundamentação primitiva no sentido de que a atividade 

administrativa deve ser exercida nos estritos contornos da lei, especialmente considerando que 

o princípio da separação de poderes não se ajusta à realidade contemporânea56, uma vez que 

não se pode conceber o Poder Legislativo como Poder imobilizado, sob pena de impedir o 

bom prosseguimento da máquina administrativa. Ademais, a própria necessidade de oferecer 

resposta aos anseios sociais exige interpretação maleável do princípio da legalidade. 

Nesse cenário, a servidão à lei, no caso ao Contrato de Concessão da Concessionária 

CEG, traduzida pela aplicação da penalidade pecuniária de multa no índice máximo permitido 

militará, muitas vezes, desfavoravelmente ao interesse público, prejudicando a coletividade, 

destinatária e interessada direta pela adequada prestação dos serviços públicos. Dessa forma, 

espera-se da Administração Pública, no caso, da Agência Reguladora que a aplicação do 

princípio da legalidade pela via punitiva seja pautada em consonância com as exigências 

sociais, de forma que o órgão regulador, ao definir o patamar pecuniário, atue como atuaria a 

coletividade, com a consciência de que a função punitiva exercida desproporcionalmente 

poderá culminar na interrupção dos serviços públicos acarretando prejuízos vultosos à 

coletividade.  

 

                                                 
56 FORTINI, Cristiana. O princípio da legalidade e o emprego da franquia pela Administração Pública Brasileira. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n.6, 
mai/jun/jul de 2006. Disponível na Internet:< http:// www.direitodoestado.com.br>. Acesso em : 19 de março de 
2010. p.2-3.     
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2.3. DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

Sabe-se que a Administração Pública, por meio de órgãos e entidades, é incumbida da 

realização das necessidades sociais. Para tal mister, pratica atos de execução, denominados 

atos administrativos.57 Em decorrência dessa função, espera-se que o administrador seja 

eficiente, ou seja, que produza o efeito esperado pela sociedade, que satisfaça às necessidades 

sociais, zelando pela objetividade e imparcialidade,58 ou seja, espera-se da Administração 

Pública a observância primária ao denominado princípio da eficiência, reconhecido 

expressamente por meio do art.37 da CRFB. 59.  

Segundo a doutrina, “o princípio da eficiência exige que a atividade administrativa 

seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional.”60 Dada a sua importância, uma 

vez que regula toda atuação da Administração Pública, esse principio passou a ter grande 

relevo em relação aos serviços públicos, especialmente considerando a nova redação do art. 

241 da CRFB, alterada pela EC 19, que passou a permitir que a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios disciplinem por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem 

como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos.  

Por outro lado, registra-se, ainda, que a Lei Federal nº. 8.987/95 inseriu a eficiência no 

conceito de serviço público adequado, conforme reza o §1º do art. 6º, o que reafirma sua 

importância na Administração Pública. No mesmo sentido, reza o art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor, Lei nº. 8.078, de 11/09/1990, dispondo que os serviços públicos devem ser 

                                                 
57 MEIRELLES, op. cit., p.64/65 
58 MORAES, op. cit., p. 317 
59 Foi acrescentado pela Emenda Constitucional n.19/1998, findando com as discussões doutrinárias e 
jurisprudenciais a respeito da existência desse princípio de forma implícita na Constituição Federal. 
60 MEIRELLES, op cit, p.96.  
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adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.   

Ora, o que se pretende por meio do princípio da eficiência no campo dos serviços 

públicos é a busca da boa qualidade do serviço público, zelando-se pela combinação 

proporcional de recursos e esforços à necessária satisfação do consumidor, por meio da 

obtenção de resultados positivos e satisfatórios aos anseios sociais. 

A respeito, recentemente o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio 

Agravo de Instrumento nº. 2009.002.2328161, julgado em 27/04/2010, manteve Tutela 

Antecipada, concedida em 1ª instancia em favor do Ministério Público para compelir a 

empresa ré a adequar o serviço de transporte público, para que o seja prestado com 

regularidade, respeitando o princípio da modicidade da tarifa. Consignou, ainda, que o serviço 

prestado pela empresa Ré, permissionária de serviço público, afigura-se essencial e continuo, 

o que a obriga a fornecê-lo com eficiência, na forma do art. 22 do Código de Defesa do 

Consumidor. Infere-se, pois, desse julgado a obrigação imanente aos prestadores de serviços 

públicos de zelar pela qualidade máxima dos serviços desempenhados, por meio da aplicação 

ininterrupta do princípio da eficiência na execução desses serviços, de modo que corresponda 

às expectativas de seus destinatários.  

Como se vê, o princípio da eficiência orienta toda atuação da Administração Pública, 

visando à adoção com presteza e rendimento funcional de todos os meios legais e morais 

possíveis para a satisfação do bem comum. Dessa forma, sabendo-se, por força do art. 37 da 

CRFB, que a Administração está jungida também aos princípios da legalidade, 

                                                 
61 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº. 2009.002.23281. 
Relator: Des. Camilo Ribeiro Rulière. Data do Julgamento em: 27/04/2010. Trata-se de Agravo de Instrumento 
interposto por Auto Viação Jabour Ltda. impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Empresarial da 
Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, deferiu a antecipação de tutela, determinando a empresa ré que no prazo de 30 dias, preste o serviço a 
que se dispõe de forma adequada, com regularidade, obedecendo a saída dos ônibus que servem às linhas 1134, 
854 e 867 a intervalos de, no máximo, 15 minutos; registre, em escala própria, a regularidade dos referidos 
intervalos, fazendo constar a numeração de cada coletivo, bem como o horário de saída e o nome completo do 
motorista, de modo a permitir a fiscalização do cumprimento da medida aqui determinada; empregue, na linha 
1134, a frota determinada pela SMTR, a saber: 18 ônibus do tipo rodoviário sem ar condicionado e 13 ônibus do 
tipo urbano com ar condicionado, fixando a multa diária de R$ 10.000,00, aplicável em caso de descumprimento. 
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impessoalidade, moralidade, publicidade, chega-se à conclusão de que o princípio da 

eficiência é o princípio que se soma aos demais impostos à Administração Pública, não 

havendo prevalência de qualquer em face dos demais, especialmente o da legalidade.  

A respeito, aponta Odete Medauar que o princípio da eficiência deve ser conjugado 

com o princípio da legalidade, “buscando atuar com eficiência dentro da legalidade.”62, não 

justificando, dessa forma, o aniquilamento da lei para obtenção da eficiência. 

Contudo, sabendo-se que os princípios possuem relatos abstratos, com elevada 

densificação de valores éticos e morais, facilmente se vê, quando diante de uma determinada 

situação fática, a incidência de um ou mais deles, muitas vezes, apresentando orientações 

antagônicas, na solução dessa situação.  

Exemplo do exposto decorre da aplicação do principio da legalidade, na sua clássica 

definição, na aplicação de penalidades ao concessionário, em que se vê facilmente a colisão 

entre os princípios da legalidade e eficiência. Ora, por mais que haja permissivo normativo 

que autorize a administração a aplicar penalidade de multa no grau máximo ali descrito, não 

se pode perder de vista que a aplicação reiterada, sem juízo de proporcionalidade ao grau da 

situação fática apresentada, poderá esvaziar o conteúdo valorativo do princípio da eficiência, 

especialmente considerando a possível quebra da continuidade de prestação dos serviços 

públicos, com prejuízos vultosos a coletividade. 

Exige-se do administrador público, no caso, das agências reguladoras a aplicação 

harmônica dos princípios da legalidade e eficiência na imposição de penalidades ao 

concessionário, por meio da escolha, via juízo de razoabilidade, do patamar pecuniário  

previsto  em sede normativa,  até porque, além de não existir hierarquia entre os princípios 

que regem a atuação da Administração Pública, estando todos no mesmo nível constitucional, 

a Lei 8.987/1995 traz no conceito de prestação adequada do serviço público aquele que atende 

                                                 
62 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.128. 
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ao princípio da eficiência, no sentido de que a prestação do serviço público deve ser 

qualitativa, contínua, custo acessível ao consumidor, satisfazendo as necessidades sociais. 

Cabem, portanto, às concessionárias de serviços públicos se adaptarem tecnicamente 

para atenderem as novas demandas sociais, percorrendo o caminho da eficiência e da 

qualidade máxima de seus serviços, na forma das legislações supracitadas. A interrupção do 

fornecimento do serviço, de modo a torná-lo intermitente e incerto, fora das exceções 

previstas em lei63, macula a eficiência e a segurança imposta pela legislação consumerista, 

além de comprometer a confiabilidade dos serviços prestados pela concessionária, que podem 

ser conceituados como defeituosos, nos termos do artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Nessa esteira, é fácil reconhecer que as Agências Reguladoras devem buscar o 

princípio da eficiência dentro do princípio da legalidade, até porque a CRFB, art.37, dispõe 

em mesmo nível constitucional, ou seja, sem hierarquia, dos princípios que regem 

simultaneamente a atuação da Administração Pública, logo é dever primário do Regulador 

perquirir a gravidade da situação posta ao seu alcance e, por meio de um juízo de 

razoabilidade, delimitar o patamar pecuniário previsto em instrumento concessivo, atendendo-

se, pois, simultaneamente aos princípios da legalidade e eficiência, conforme reza a CRFB.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Segundo a Lei nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, §3 º, incisos I e II, art.6º, não se caracteriza como 
descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:  
motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário, 
considerado o interesse da coletividade.  
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3. DO REGIME JURÍDICO DAS CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

O Estado, como gestor dos interesses sociais, não deve se refutar de atender 

qualitativamente os anseios da coletividade, anseios esses tipificados na prestação de serviços 

públicos, sejam delegáveis ou indelegáveis. 

Entende-se por serviços delegáveis aqueles que em virtude de sua natureza permitem a 

execução tanto pelas pessoas integrantes da própria Administração Pública quanto por 

particulares colaboradores, como os serviços de transporte coletivo, energia elétrica. Ao passo 

que os serviços indelegáveis só podem ser prestados diretamente pelo Estado, como os 

serviços de defesa nacional, segurança interna, além de outros.  

Em virtude do tema proposto, ganhará relevo a delegação do serviço público aos 

particulares colaboradores, com previsão constitucional no art.175 da CRFB. Tal delegação se 

materializa por meio das concessões e permissões de serviços públicos, ambos designam 

contratos administrativos designando a vontade administrativa de gerir, de forma 

descentralizada, determinado serviço público homenageando a eficiência e agilidade da 

execução desses serviços, rogando atender qualitativamente os anseios sociais.  

Dessa forma, se o serviço delegado é prestado em favor da coletividade, espera-se que 

tanto o Poder Público quanto os particulares colaboradores beneficiem seus destinatários, os 

usuários, com a prestação adequada do serviço público delegado.  

 

3.1. DA NOÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

   É de conhecimento coletivo que os serviços públicos64 são prestados pelo Estado em 

prol da comunidade. Contudo, essa prestação nem sempre se dá de forma direta pelo ente 
                                                 
64 ZANELLA DI PETRO, Maria Silvia. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2006, p. 110. Segundo esta 
Autora serviços públicos são atividades atribuídas pela lei ao Estado para atender concretamente às necessidades 
coletivas.  
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estatal, especialmente por existirem certas atividades que são passíveis de delegação, 

descentralização de serviços públicos, tais como: serviços de transporte coletivo, energia 

elétrica, sistema de telefonia. Ao passo que os denominados serviços indelegáveis são 

prestados pelo Estado diretamente, uma vez que esses serviços possuem relação íntima com 

as atribuições do Poder Público e, por isso, são privativos do Estado, a saber: serviços de 

defesa nacional, segurança interna, serviços assistenciais.65 

Importante ressaltar que o regime da descentralização de serviços públicos comporta 

divisões em delegação legal, também conhecida como outorga, quando a descentralização de 

dá entre pessoas integrantes da própria Administração Pública, e delegação negocial, quando 

a execução de serviços públicos é transferida para a iniciativa privada por meio de atos e 

contratos administrativos.66   

É a forma especial de delegação negocial que ganhará relevo na temática do presente 

tema, uma vez que é por meio dos serviços públicos delegáveis que será analisada a atuação 

das Agências Reguladoras no cenário jurídico atual, especialmente no regime de aplicação de 

penalidades aos delegatários.   

A delegação negocial é traduzida por meio de negócios jurídicos celebrados entre o 

Poder Público e o particular, negócios esses, materializados nas concessões e permissões de 

serviços públicos, que se sujeitarão à incidência de normas de direito público, haja vista a 

finalidade coletiva a que se destinam.67  

Registra-se, ainda, que a delegação negocial de serviços públicos é gênero do qual 

constituem espécies a concessão, a permissão e a autorização de serviços públicos68, havendo, 

                                                 
65 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 352 e 393.  
66 Ibid, p 393.  
67 ARAGÃO., op. cit., p. 561.  
68 OLIVEIRA, Claudio Brandão de. Manual de direito administrativo. 3ª. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2006, p. 
123/124. Segundo Cláudio Brandão de Oliveira Concessão é a modalidade contratual em que o Poder Público 
delega a particulares a prestação de serviços públicos. Por sua vez, segundo o art. 2º. da Lei 8.987/1995, 
Permissão é a delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feitos pelo poder 
concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 
Para o citado autor a precariedade da permissão revela que o Poder Concedente pode promover a sua extinção, 
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contudo, algumas divergências quanto à inclusão desta última69. O fundamento constitucional 

dessa delegação encontra-se no art. 175 da CRFB, que prevê a concessão e a permissão como 

formas de delegação da execução de serviços do Estado para a iniciativa privada70. Ao passo 

que o fundamento infra-constitucional encontra-se na Lei federal nº. 8.987, de 13.02.1995, 

que, por sua vez, disciplinou o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos, previsto no art. 175 da CRFB.   

Com fulcro nas Leis 8.987, de 13.02.1995 e 11.079, de 30.12.2004 as concessões de 

serviços públicos dividem-se em dois grupos, a saber: concessões comuns, disciplinadas pela 

primeira legislação e concessões especiais, reguladas pela segunda. Por sua vez, as concessões 

comuns compreendem as modalidades de concessões de serviços públicos simples e 

concessões de serviços públicos precedidas de execução de obra pública71. Ao passo que as 

concessões especiais se subdividem nas categoriais concessões patrocinadas e concessões 

administrativas.72  

                                                                                                                                                         
por razões de interesse público, sem que o permissionário assista ao direito à indenização, em razão do que deixa 
de lucrar com a extinção dessa delegação. Por último, a autorização, com fulcro ainda nas lições daquele autor, 
revela ato administrativo, discricionário e precário, utilizado para delegação da execução de serviço público, bem 
como para atribuir a particulares a utilização de bens públicos. Também se aplica para atividades privadas, cuja 
execução está condicionada à manifestação positiva do Poder Público, como a autorização para porte de arma.   
69 ARAGÃO, op cit., p. 725/728. O art. 175 da CRFB não coloca a autorização como uma das espécies de 
delegação de serviços públicos, mas o art. 21, XI e XII, CRFB e vários dispositivos infraconstitucionais, como o 
art. 7º. da Lei nº. 9.074/1995, se referem a ela como uma condição da prestação de determinados serviços. 
Segundo esse autor o importante é perquirir a atividade regulada. Se a atividade regulada traduzir serviço 
público, o consentimento dado pela Administração Pública assumirá o viés de concessão ou permissão de 
serviço público. Caso contrário, tratando-se de atividade privada assumirá a natureza de autorização. Afirma, 
ainda, que “não é pelo fato de a lei ou regulamento se referir nominalmente a “autorização” que, como um passo 
de mágica, a atividade deixa de ser serviço público (ou monopólio público) para ser uma atividade privada.” A 
forma autorização ou concessão será, dessa forma, determinada pela natureza privada ou estatal do serviço.  
70 Ibid.,p. 561.    
71 O art. 2º. da Lei nº. 8.987, de 13.02.1995 define as concessões comuns. Entende-se por concessão de serviço 
público a delegação de sua prestação, feita pelo Poder Concedente, mediante licitação, à pessoa jurídica ou 
consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 
determinado. Ao passo que concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, segundo o 
citado artigo, representa a junção na mesma pessoa das funções realização de obra pública e prestação de um 
serviço público. O Concessionário, por sua conta e risco, vai realizar obra pública e, em decorrência, vai explorar 
a obra ou serviço dela resultante, por um período fixado contratualmente.   
72 Ambas fogem do foco do presente trabalho, razão pela qual são disponibilizadas, desde já, em nota de rodapé, 
definições legais de cada modalidade dessa especial de concessão, com objetivo de mostrar que no Direito 
Administrativo existem muitas espécies de concessões cada qual com diferente enfoque. Reguladas pela Lei nº. 
11.079, de 30.12.2004. Segundo § 1º e 2º, art. 2º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou 
de obras públicas de que trata a Lei nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à 
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Contudo, em razão dos contornos do tema proposto ganhará relevo a concessão de 

serviços públicos simples, classificada de simples em razão de se traduzir na clássica 

modalidade de serviço delegado pelo Poder Público73. Difere-se da modalidade concessões de 

serviços públicos precedidas de execução de obra pública, pois nesta modalidade além do 

serviço, o Estado delega também a construção de obra pública.   

Passando à análise da concessão de serviços públicos simples, importante se faz 

analisar a cadeia de sujeitos envolvidos nessa relação. Num primeiro momento, com a 

formação do negócio jurídico, verifica-se de um lado o Poder Público, poder concedente74, e, 

de outro o concessionário, executor do serviço. Desse ajuste, decorrem outras relações 

jurídicas, como as que vinculam o concedente ao usuário e este ao concessionário. Como se 

vê, há participação de três sujeitos: o concedente, o concessionário e o usuário.75   

No que concerne ao objeto, verificam-se presentes o objeto mediato e imediato. O 

primeiro designa a vontade da Administração de gerir, de forma descentralizada, determinado 

serviço público. O segundo, é a execução em si do serviço público delegado, em que será 

beneficiada a coletividade.76  

Por se tratar de um ajuste em que figura de um lado o Poder Público na qualidade de 

poder concedente, e do outro o concessionário, incide automaticamente o princípio da 

supremacia do interesse público77 como regulador dessa relação, no sentido de que eventual 

confronto entre interesses do concessionário e Poder Concedente, a opção será feita no 

sentido da preservação do interesse deste último, por representar diretamente o interesse 

                                                                                                                                                         
tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Por sua vez, 
concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 
direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 
73 CARVALHO FILHO. op. cit., p. 397.   
74 Tradicionalmente é representado pela figura do Estado ou entes federativos que, no Brasil são a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de modo que a atuação desses como Poder Concedente se dará nos 
limites das competências constitucionais aos serviços que possam prestar.  
75 Ibid, p. 397. 
76 Ibid, p. 397/398.  
77 OLIVEIRA, op. cit., p. 42. Segundo Claudio Brandão de Oliveira é por meio do princípio da Supremacia do 
Interesse Público que são feitas restrições de parcela da liberdade individual em prol do benefício da maioria. 
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coletivo, adotando-se, contudo, a cautela necessária para não se legitimar o cometimento de 

abusos e ilegalidades pela Administração Pública. Em decorrência, dessa posição de 

preponderância, incidem as chamadas cláusulas de privilégio, ou exorbitantes, traduzidas em 

prerrogativas expressamente conferidas ao Estado nos contratos administrativos, que irão 

fixar a supremacia do interesse público sobre o do contratado.78 A Lei 8.987/95, por meio do 

art. 37, expressamente reconhece a supremacia do Poder Concedente ao preceituar a retomada 

do serviço público pela encampação79, por motivo de interesse público.  

Em prosseguimento, passando a análise da natureza jurídica da concessão de serviço 

público, predomina o entendimento de que se trata de contrato administrativo80, com algumas 

características especiais, conforme reza o parágrafo único, art. 175 da CRFB, que ao delegar à 

lei a tarefa de disciplinar o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, exterioriza, desde já, o caráter especial desse contrato, sendo, pois, insuscetível de 

dúvida a natureza contratual que se reveste a concessão de serviço público. 

Quanto ao objeto, é fácil constatar através do parágrafo único, art. 175 da CRFB que 

os contratos de concessão se preordenam a prestação  de um serviço público, uma vez que o 

Constituinte expressamente incumbiu o Poder Público do dever de dispor sob o regime da 

concessão ou permissão a prestação de serviços públicos. Dessa forma, atividades econômicas 

são inadequadas para figurar como objeto de contratos de concessão.81   

Importante ressaltar que o caráter da obrigatoriedade da licitação82, como condição 

                                                 
78 Ibid., p. 93/94. 
79 Segundo o art. 37 da Lei. 8.987, de 13.02.1995, considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder 
concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e 
após prévio pagamento da indenização.   
80 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 401.  
81 Ibid., p.402. A respeito, José dos Santos Carvalho Filho aponta que há clara erronia na nomenclatura trazida 
pela Lei nº. 9.478, de 6/8/1997, reguladora da política nacional de atividades petrolíferas, que denomina o ajuste 
celebrado entre a ANP – Agencia Nacional do Petróleo e empresas privadas de contrato de concessão, com o fim 
de serem executadas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Ora, 
atividades notadamente econômicas, revelando clara impropriedade técnica dessa lei. 
82 OLIVEIRA, op., cit., p. 102. Segundo a doutrina conceitua-se licitação como um procedimento administrativo 
que, através dos princípios básicos da moralidade e igualdade, estabelece uma competição entre os interessados. 
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prévia à formação do contrato de concessão, conforme preceitua o parágrafo único, art. 175 da 

CRFB. Ora não poderia deixar de ser assim, uma vez que em decorrência da natureza 

contratual das concessões e permissões, aplica-se a regra geral do inciso XXI, art. 37 da 

CRFB, que dispõe da obrigatoriedade de licitação para as contratações celebradas pela 

Administração Pública, ressalvadas as exceções previstas em lei. Assim, pretendeu o 

constituinte chamar atenção do Poder Público quanto à exigibilidade do procedimento 

licitatório para os regimes de concessão e permissão de serviços públicos, não mais possuindo 

o Estado liberdade de escolha do concessionário ou permissionário. 

 Como todo contrato, as concessões só podem ser outorgadas por prazo determinado, 

caso contrário haveria latente ofensa a exigência constitucional do prévio procedimento de 

licitação, hipótese em que seria beneficiado determinado particular em detrimento de outras 

pessoas que poderiam também colaborar com o Poder Público na prestação de serviços 

públicos.83  

Em relação à remuneração que o concessionário vai aferir em decorrência da execução 

do serviço, destaca-se que ela se dará a título de tarifa84, fixada pelo Poder Público. Consiste a 

tarifa na remuneração facultativa, pois advém da relação contratual, podendo o particular 

interromper o contrato quando assim o desejar. Como toda remuneração advinda da 

contraprestação do serviço oferecido, não se pode ignorar que o concessionário tem direito 

subjetivo à fixação das tarifas em montante suficiente à prestação adequada do serviço 

público, exigência, pois constitucional, conforme parágrafo único, inciso IV, art. 175. Deve 

haver uma ponderação no sentido de que a fixação das tarifas não deve propiciar 

                                                                                                                                                         
Por meio desse procedimento se perquirirá como futuro contratado aquele que melhor apresentar proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública.  
83 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 434. 
84 CAVALIERI FILHO, op. cit., p.67. Os serviços públicos que preordenam-se a destinatários individuais, em 
que os usuários são determináveis, são denominados UTI SINGULI, esses por sua vez são prestados pelo 
Estado, via delegação e remunerados por tarifas ou preços públicos. Registra-se, ainda, que os serviços públicos 
UTI SINGULI podem ser prestados diretamente pelo próprio Estado, hipótese em que serão remunerados pela 
espécie tributária específica, a taxa, cujo pagamento é obrigatório, porque decorre de lei. Essa espécie tributária 
tem o objetivo de remunerar um serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.  



45 

 

enriquecimento desproporcional em favor do concessionário, com graves prejuízos sociais, 

bem como o seu valor não pode restringir o alcance do dever constitucional da prestação 

adequada do serviço delegado.  

Soma-se, ainda, que a fixação das tarifas é o verdadeiro primado do princípio do 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Em decorrência, é necessária sua 

revisão periódica para ajustá-la aos custos do serviço, as necessidades de modernização do 

serviço e o próprio lucro do concessionário.85 A Lei nº. 8.987/1995 regulou a matéria relativa 

à política tarifária, garantindo a possibilidade de revisão tarifária para manter o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, preceituando, art.9º,§2º, que os contratos de concessão 

poderão prever mecanismos de revisão de tarifas em prol da permanência desse equilíbrio.  

Em relação às cláusulas que perfazem os contratos de concessão, não se pode esquecer 

que, por se estar diante de uma delegação de serviço público consubstanciada nesse 

instrumento contratual, são, por sua vez, revestidos de algumas cláusulas especiais, também 

denominadas essenciais, que regulam os direitos e obrigações dos pactuantes. Dessa forma, 

como o próprio nome designa, a ausência de quaisquer dessas cláusulas provoca, 

automaticamente, a invalidade do ajuste.86  

Nesse raciocínio, a Lei. 8.987/1995, por meio do art. 23, expressamente elencou as 

cláusulas essenciais que devem estar contidas nos contratos de concessão. Para fins didáticos, 

a doutrina87 divide essas em cinco categorias. A primeira categoria consiste nas cláusulas 

relativas ao serviço, que definem todos os aspectos correlatos à prestação do serviço.  

A segunda categoria é a das cláusulas relativas aos direitos e obrigações que, por sua 

vez, definem os direitos e obrigações do concedente, do concessionário e dos usuários. A 

terceira é traduzida pelas cláusulas de prestação de contas, que impõem ao concessionário 

prestar contas ao concedente e que lhe exigem a publicação de demonstrações financeiras 
                                                 
85 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 414. 
86 Ibid, p. 420. 
87 Ibid, p. 421. 
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periódicas. A quarta, e a que traduz um dos aspectos mais relevantes do presente estudo, 

consiste nas cláusulas de fiscalização, aquelas em que o poder concedente, por meio das 

agências reguladoras, fiscaliza a execução do serviço pelo concessionário e aplica as devidas 

sanções, quando da verificada prestação inadequada desse serviço. À última correspondem as 

cláusulas relativas ao fim da concessão, que são as que preveem os casos de extinção da 

concessão, como o advento do termo contratual.88 

Como será melhor compreendido adiante, por meio das cláusulas de fiscalização, será 

possibilitada a atividade prática de verificação e acompanhamento, por profissionais 

habilitados, do fiel cumprimento das normas legais e técnicas relativas aos contratos de 

concessão firmados com os prestadores dos serviços. A necessidade de fiscalização das 

concessões de serviços públicos surge para a Administração porque, pela concessão, essa não 

transfere a titularidade do serviço, mas apenas sua execução, por isso a agência reguladora 

necessita zelar por uma prestação de serviço público adequado ao pleno atendimento dos 

usuários, observando as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade e cortesia. 

O objetivo das ações de fiscalização é realizar um diagnóstico das condições técnicas e 

econômicas, determinando o grau de conformidade das concessões reguladas, levando-se em 

consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, dando ênfase à 

verificação do cumprimento, pela concessionária, das cláusulas contratuais e da legislação 

pertinente.  

Visualiza-se, previamente, que a tarefa conferida as Agências Reguladoras, agente 

fiscalizador, é tarefa árdua no sentido de diariamente perquirir se o concessionário está 

desempenhando o serviço público, recebido pela delegação, de forma adequada ao pleno 

atendimento dos usuários. Caso contrário, estaria legitimada a aplicar, conforme o caso, as 

                                                 
88 Ibid. 
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sanções previstas nos respectivos Instrumentos Concessivos.   

 

3.2. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E A PRESTAÇÃO 

ADEQUADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.  

 

O Poder Público, garantidor do interesse público, é responsável por propiciar à 

coletividade a satisfação das necessidades sociais, por meio da prestação dos denominados 

serviços públicos.  

Como visto, a Constituição da República Federativa do Brasil aponta a titularidade do 

Poder Público na prestação dos serviços públicos, por meio do art. 175, podendo, no entanto, 

prestá-lo diretamente ou via regime de concessão ou permissão. Em decorrência, o prestador 

tem o dever de zelar pelo serviço sempre em funcionamento, atendendo às necessidades dos 

usuários que contam com ele para o pleno atendimento de suas necessidades. Esse é o sentido 

do princípio da continuidade dos serviços públicos, que, em apertada síntese, aduz o dever do 

Poder Público de preservar o serviço sempre em funcionamento89. O princípio da 

continuidade dos serviços públicos encontra-se explicito na Constituição Federal de 1988, 

conforme reza o parágrafo único, inciso IV, art. 175, que alude a obrigação da lei 

disciplinadora do regime de concessões e permissões dispor sobre a obrigação do 

concessionário de manter o serviço público adequado, que segundo o parágrafo 1, art. 6º. da 

Lei 8.987/1995 é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. O 

dispositivo legal transcrito estabelece as características inerentes à prestação de um serviço 

público de forma que possa satisfazer a exigência prevista dentro da Constituição. 

No mesmo sentido, o art. 22 do CDC prescreve que os órgãos públicos, por si ou suas 

                                                 
89  OLIVEIRA, op. cit., p.119.  
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empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, 

são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais90, 

contínuos.  Meirelles ressalta que, modernamente, tem-se entendido o termo serviço público 

adequado como a síntese de cinco princípios, que devem reger indistintamente todos os 

serviços públicos, quais sejam: generalidade, permanência, eficiência, modicidade e 

cortesia.91   

Prossegue o autor, explicando que o princípio ou requisito da generalidade significa 

que a prestação do serviço público deve atender a todos os usuários, indiscriminadamente. O 

da permanência ou continuidade impõe ininterrupção do serviço oferecido. O da eficiência, 

implica dizer, serviço satisfatório qualitativa e quantitativamente as necessidades sociais. Por 

sua vez o da modicidade, indica a necessidade de serem estabelecidos preços razoáveis ao 

alcance de seus destinatários. Por fim, o da cortesia significa a necessidade primária de 

conferir ao público o adequado tratamento, aos moldes da educação social. 92 

Como se vê, a exigência da prestação do serviço público adequado, constante do art. 

175 da Constituição Federal, implica a obrigatoriedade da continuidade do serviço público, 

em razão da importância que representa à sociedade. A continuidade do serviço é um dos 

mais relevantes princípios que regem as concessões, pois não é tarde lembrar que a eventual 

interrupção na prestação dos serviços podem causar graves prejuízos de ampla proporção à 

coletividade, admitindo-se, contudo, sua interrupção nas exceções legais93.  

Por ser dever inescusável do Estado o atendimento às necessidades e interesses 

públicos, a prestação dos serviços deve ser contínua, não podendo, arbitrariamente, ser 

interrompida. A continuidade do serviço público, como princípio a ser observado, configura 

                                                 
90 O art. 10 da Lei nº. 7.783/1983 – Lei de Greve - traz o rol de atividades consideradas essenciais, atendendo, 
dessa forma a exigência constitucional do art. 9º, §1º. da CRFB.   
91 MEIRELLES, op. cit., p. 395. 
92 Ibid, p. 395. 
93Quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do 
usuário, considerado o interesse da coletividade, conforme I e II, p.3, art. 6 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995. 
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um dever a ser implementado na prestação do serviço. 

Importante ressaltar que o regime jurídico dos serviços públicos, criado em favor do 

interesse público, visa a proteger de modo eficiente, os direitos dos administrados e a boa 

prestação do serviço. Dessa forma, os princípios norteadores da atuação da Administração 

Pública, em especial os da legalidade e eficiência deverão ser combinados com os princípios 

que informam os serviços públicos, em especial o princípio da continuidade dos serviços 

públicos. 

Em decorrência da exigência de harmonização dos princípios que informam o atuar da 

Administração com os princípios que regem a prestação de serviços público, importante dizer 

que o art. 6º, § 3º, II da Lei nº. 8.987/1995 relativizou o princípio da continuidade de serviços 

públicos com o princípio da supremacia do interesse público ao preceituar que não se 

caracteriza como descontinuidade do serviço em situação de emergência ou após prévio aviso, 

quando por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade. Ora, 

admitindo-se a continuidade do serviço público para os casos de inadimplência do usuário, 

estar-se ia, onerando a coletividade, que nada tem a ver com o inadimplemento do usuário, 

sendo ela quem financiaria os prejuízos advindos ao concessionário. Em situações, como 

essas, privilegia-se o interesse público, ou seja, o interesse da coletividade que não pode ser 

onerada com essas situações, uma vez que já o é com o pagamento das tarifas.94  

Por outro lado, o princípio da continuidade do serviço público deve ser harmonizado 

com os princípios da legalidade e eficiência, no que se refere à imposição de penalidades ao 

concessionário, uma vez que a aplicação da penalidade de multa em dissonância com o 

princípio da proporcionalidade poderá representar grandes possibilidades de risco de 

insucesso da prestação do serviço público delegado, especialmente em razão da inversão do 

                                                 
94 Nessa linha de raciocínio, o STJ consignou no Recurso Especial nº. 1062975/RS, min. Eliana Calmon. T2 – 
Segunda Turma. Data julgamento: 23/09/2008. Publicado em DJE 29/10/2008, que a continuidade do serviço 
público, sem o efetivo pagamento, quebra o princípio da igualdade das partes e ocasiona o enriquecimento sem 
causa, vedado pelo Direito, conforme arts. 42 e 71 do CDC.   
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princípio da prestação adequada do serviço público, de onde se extrai o princípio da 

continuidade do serviço público. Ora, deve haver pelo ente regulador a consciência de que o 

concessionário atua em favor do interesse da coletividade, razão pela qual se impõe o 

reconhecimento dos limites às imposições das multas. 

A necessidade de realizar essa harmonização entre os princípios que regem a atuação 

da Administração Pública com os que regem os serviços públicos se deve à ausência de 

fixação, nos contratos de concessão, de critérios objetivos para avaliação da gravidade das 

infrações, de modo que a multa seja aplicada em estrita consonância com o princípio da 

proporcionalidade. Dessa forma, por não existirem nos instrumentos concessivos critérios 

explícitos para identificar os pressupostos de incidência da multa, facilmente se vê colisões 

entre os princípios da legalidade e eficiência, quando aplicados reiteradamente patamares 

elevados, embora permitidos pelos instrumentos concessivos, dessa penalidade ao 

concessionário.  

Todavia, deve haver pela Administração Pública a consciência de que a imposição, 

sem aferição de juízo de proporcionalidade, reiterada de multas em elevado grau, poderá gerar 

elevados gravames sociais à coletividade, destinatária primária dessa prestação, pois implicará 

em conseqüente inversão da prestação do serviço público adequado com possível quebra da 

continuidade do serviço. 

Ademais, não se pode esquecer de que o Poder Público, titular do serviço público, por 

meio do regime jurídico da concessão possui, juntamente com o concessionário, interesse 

comum na adequada e regular prestação do serviço, razão pela qual devem atuar em prol da 

concessão, de forma que o primeiro cumprirá esse dever, no que tange ao alcance do objeto 

do presente estudo, por meio da avaliação da culpabilidade do concessionário e da gravidade 

das repercussões de sua conduta. Ao passo que o segundo deverá pugnar sempre pela exigida 

prestação do serviço público adequado.  
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3.3. O DIREITO SANCIONADOR DAS CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS.  

 

A Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que regula as concessões e permissões de 

serviços públicos, consigna expressamente que os contratos de concessão devem prever as 

penalidades contratuais e administrativas aplicáveis95, quando for o caso, às concessionárias, 

conforme prescreve o inciso VIII, art. 23, denominando essa previsão de cláusula essencial, 

ou seja, insuscetível de afastabilidade pela vontade das partes.  

Consiste a sanção administrativa em um castigo imposto pela Administração Pública a 

um administrado, agente público, individuo ou pessoa jurídica, sujeitos ou não a relações 

especiais de subordinação com o Estado, como consequência de uma conduta ilegal, tipificada 

previamente em norma proibitiva, com a finalidade repressora ou disciplinar.96 

Ocorre que a lei disciplinadora das concessões não prescreve quais são as penalidades 

que deverão os contratos de concessão regular. Em decorrência, é muito comum que os 

contratos de concessão97 prevejam três espécies de penalidades por inadimplemento do 

concessionário, a saber: advertência, multa e caducidade da concessão98.Entende-se pela 

penalidade de advertência como a penalidade mais branda que existe no serviço público. Ela 

tem por objetivo refrear condutas irregulares que, entretanto não ocasionaram maiores danos à 

normalidade do serviço público, adquirindo, assim, uma característica admoestadora e 

exortativa.99 Como se nota, possui efeitos meramente morais, e atingirá sua finalidade se a 

delegatária de serviço público tiver consciência de seu valor, pois só assim, pautará com mais 

                                                 
95 Conhecidas como sanções administrativas. 
96 OSÓRIO, Fabio de Medina. Direito administrativo sancionador. São Paulo: Revista dos tribunais, 2000, p. 80. 
97 Contratos de Concessão CEG, PROLAGOS E ÁGUAS DE JUTURNAÍBA, disponibilizados no sítio 
www.agenersa.rj.gov.br.Acessado em 15 de julho de 2010.  
98 JUSTEN FILHO, Marçal, Concessões de serviços públicos e as multas por inadimplemento do concessionário, 
Ed. ZENITE, p. 9. 
99 FREITAS, Izaías Dantas. A finalidade da pena no direito administrativo disciplinar. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília a. 36. nº. 141/jan./mar.1999.  
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diligência sua conduta. Servindo de alerta quanto ao cometimento de novas infrações. A 

caducidade da concessão é o instrumento de rescisão unilateral do contrato efetivada a critério 

exclusivo do poder concedente por inadimplemento do prestador do serviço.100 A Lei 

8.987/1995, por meio do parágrafo 1º, art. 38, traz as causas que podem levar à declaração de 

caducidade, como a prestação inadequada do serviço público, quando o concessionário 

descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais regulamentares, o concessionário 

paralisar o serviço. Como é medida extrema, só pode ser decretada nas hipóteses previstas em 

lei. É declarada, segundo o citado art. 38, por decreto do poder concedente, depois de 

comprovada a inadimplência do concessionário em processo administrativo, assegurada a 

ampla defesa e contraditório.101 

Ainda com relação à sanção de caducidade da concessão, importante registrar que o 

Governo do Estado da Bahia, na concessão objeto do contrato nº. 19/1995, relativa aos 

serviços públicos de transporte coletivo hidroviário de navegação marítima da linha São 

Joaquim/Bom Despacho/São Joaquim, tendo por Concessionária a COMAB – Transporte 

Marítimo da Bahia Ltda., declarou via decreto a caducidade e consequente extinção dessa 

concessão ao argumento de que a concessionária deixara de observar o cronograma de 

investimentos102, o que vinha afetando a reparação da frota, com possibilidade de risco aos 

usuários dos serviços.103 Ora, como se vê, a causa deflagradora da caducidade foi o 

descumprimento pelo concessionário das cláusulas contratuais, uma vez que o cronograma de 

investimentos vem previamente fixado no respectivo instrumento concessivo e sua 

inobservância quanto às fases acarreta flagrante descumprimento contratual.    

                                                 
100 CARVALHO FILHO, op cit., p. 439. 
101 MEIRELLES, op cit., p. 399. 
102 Entende-se por cronograma de investimentos uma sequência pré-estabelecida de etapas de obras de 
ampliação, modernização, de terminais de embarque/desembarque, bem como ampliação da frota das 
embarcações do transporte de pessoal. Ou seja, tais etapas devem ser rigorosamente cumpridas de acordo com o 
período pré-fixado no instrumento concessivo, de forma que a sua inobservância enseja caducidade da concessão 
por inadimplemento contratual.  
103
 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº. 21063. Relator: 

Min. Herman Benjamin. Data do Julgamento em: 20/08/2009.  
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Por fim, a multa representa penalidade pecuniária imposta ao Concessionário. Em 

decorrência de corresponder à pecúnia, apresenta gradações para as variantes de inexecução 

total ou parcial do contrato, não existindo, todavia, critérios expressos nos instrumentos 

concessivos que permitem identificar os pressupostos de incidência dessa penalidade, o que 

leva muitas vezes sua aplicação em patamar máximo não condizente com o princípio da 

proporcionalidade. É por meio do enfoque no regime jurídico da multa que ganhará relevo o 

presente trabalho monográfico, uma vez que se permitirá visualizar o conflito entre os 

princípios constitucionais da legalidade e eficiência.  

Importante salientar que a natureza jurídica da multa nunca constou em termos claros 

nos correspondentes instrumentos regulatórios. Para tanto, com objetivo de delinear a espécie 

de multa tratada nos contratos de concessão, convém fazer breve alusão sobre as espécies de 

multa previstas no sistema jurídico. A multa pode configurar-se como puramente punitiva ou 

como patrimonialmente ressarcitória. Quando se destina a compensar eventuais perdas e 

danos sofridos pela parte lesada assume caráter ressarcitório, como contrapartida econômico-

financeira que o causador do dano está obrigado a realizar para compensar os prejuízos 

causados. Ao passo que a multa punitiva não se destina a recompor os efeitos patrimoniais 

danosos causados pelo inadimplemento de uma obrigação, mas sim se reveste de mera sanção 

orientada a punir o sujeito que adotou comportamentos reprováveis pelo Ordenamento 

Jurídico, atrelada a gravidade da infração praticada. 104 

Como se nota, por meio da multa punitiva, o Estado exerce poderes fiscalizatórios e 

punitivos, reprimindo condutas contrárias com a convivência social. Atua como guardião do 

interesse social, visando a desincentivar condutas anti-sociais e impor pena àquele que agiu de 

modo reprovável.  

                                                 
104 Acesso ZENITE. Concessões de serviços públicos e as multas por inadimplemento do concessionário. Marçal 
Justen Filho. p.2/3. www. zenite.com.br. em 10.05.2010. 
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Em decorrência, no regime jurídico das concessões e permissões de serviços públicos, 

a infração por parte do concessionário não acarretará perdas e danos ao poder concedente, 

uma vez que o poder concedente representa o interesse da coletividade na exigência da 

prestação adequada do serviço público, atua na proteção direta do interesse dos usuários. 

Logo, seria difícil mensurar o dano gerado a cada dos usuários lesados. Dessa forma, deve 

presumir-se que a natureza da multa, no âmbito da concessão, é punitiva dotada da finalidade 

de reprovação de condutas inadequadas à prestação do serviço público, perpetradas pelo 

concessionário.105  

Superada a distinção das espécies de multa, bem como a conceituação das outras 

espécies de penalidades previstas nos instrumentos concessivos, torna-se importante perquirir 

os princípios aplicáveis pelo agente regulador, quando do exercício dos poderes 

sancionatórios sobre os delegatários de serviços públicos, como os princípios da 

culpabilidade106 e proporcionalidade107.  

O princípio da culpabilidade diz respeito à existência de uma ação ou omissão 

contrária ao ordenamento jurídico, que poderia ter sido evitada pelo agente, ensejando 

resposta estatal a essas condutas.108 Em outras palavras, qualquer atuação do concessionário, 

seja intencional ou eivada de negligência, contrária às normas e princípios preceituados no 

respectivo instrumento concessivo, atrelado ao fato de que detinha condições para evitar esse 

descumprimento, faz eclodir o princípio da culpabilidade.  

Por outro lado, o princípio da proporcionalidade impõe a necessidade de se medirem 

as sanções de acordo com a gravidade da infração, observando a adequação entre os meios e 

os fins pretendidos.109 Ou seja, o sacrifício produzido pela adoção de um determinado grau 

                                                 
105 Ibid. 
106 Artigo 159 do Código Civil, que em regra não admite a responsabilização civil sem culpa. 
107 Explicita consagração desse princípio encontra-se no inciso VI, parágrafo único, art. 2 da Lei n. 9.784 de 
1999, que regulou o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 
108 ARAGÃO, op cit., p. 596. 
109 Ibid. 
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pecuniário a título de penalidade de multa não pode se revelar intolerável para os interessados, 

que poderão ser prejudicados com a prestação inadequada do serviço público. Para tanto, se 

percorrem a três estágios, a saber: 1 - a sanção deve ser apropriada para o atingimento do 

objetivo, 2 - a sanção deve ser necessária, no sentido de que nenhuma outra disponível será 

menos restritiva, 3 - as restrições produzidas pela sanção devem ser proporcionais ao objetivo 

buscado, qual seja, interesse público. 110 

Como exemplo, tramitou recentemente um processo regulatório na Agência 

Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA) que 

visava a apurar as causas da suposta suspensão desmotivada do serviço público de gás, que 

perdurou durante três horas, prejudicando um determinado cliente. Durante a instrução desse 

processo, fase de coleta de provas, chegou-se a conclusão de que a Concessionária CEG sem 

justo motivo interrompeu, durante aquele período, a prestação do serviço público de gás.  

A despeito de clara inadequação do serviço público prestado, foi o primeiro caso que 

veio ao conhecimento da AGENERSA de interrupção desmotivada de serviço público. Em 

decorrência, foi aplicada a penalidade de advertência, notadamente em virtude dos transtornos 

causados ao cliente terem sido de baixa monta, bem como por ter sanado rapidamente o 

prejuízo, quando tomou conhecimento do corte, atrelado ao fato de que foi a primeira 

ocorrência de interrupção desmotivada de serviço público conhecida por aquela agência 

reguladora. 

Como se vê, embora seja cediço que não se pode ignorar a necessidade de reprovação 

de condutas indevidas do concessionário, é certo também que não se pode admitir a aplicação 

de sanções de maior gravidade para qualquer conduta contrária ao instrumento concessivo 

praticada pelo concessionário, pois haveria clara dissonância com o princípio da 

proporcionalidade, a que está jungida legalmente a Administração Pública. No caso do 

                                                 
110 JUSTEN FILHO, Marçal. op cit.,p.6. 



56 

 

exemplo apresentado, poderia vir a ser aplicada a penalidade de multa, ainda que em patamar 

moderado, contudo revelou-se mais adequada a penalidade de advertência, em razão das 

circunstâncias apresentadas, notadamente aquelas pertinentes a primariedade da conduta, 

duração do suposto dano e o zelo do concessionário em repará-lo em tempo razoável. 

Em decorrência da aplicação do princípio da proporcionalidade no regime de 

aplicação de penalidades ao concessionário, também se impõe ao regulador dos serviços 

públicos o respeito aos comportamentos comumente adotados, uma vez que esses geram para 

os concessionários uma justa expectativa de receber tratamento isonômico com os 

procedimentos adotados, pois a mudança radical de comportamento pode significar quebra da 

confiança e boa-fé depositada no regulador.111 Fere, portanto, a lógica do razoável penalizar a 

título de multa ou caducidade da concessão as situações comumente puníveis a título de 

advertência, especialmente situações brandas como entrega tardia de documentação exigida 

pelo regulador, ou fornecimento de informações incompletas. Certamente mudança súbita em 

situações como essas quebraria a expectativa confiada no agente regulador, o que vai de 

encontro com o princípio da proporcionalidade.   

Nessa linha de raciocínio, o sancionamento deve ser compatível com a gravidade e 

reprovabilidade da conduta. Ademais, os instrumentos concessivos reforçam esse 

entendimento, quando preceituam ao agente regulador a necessidade de perquirir a gravidade 

da infração para incidência de determinada sanção.112 

Dessa forma, o exercício da competência punitiva deve ser norteado pela avaliação da 

culpabilidade do concessionário e da gravidade das repercussões de sua conduta. Na ausência 

desses elementos a punição é juridicamente inviável.  

                                                 
111 ARAGÃO, op. cit., p. 597. 
112 Como exemplo o §2º, Cláusula Dez do Contrato de Concessão da Concessionária CEG é claro ao dispor que 
as penalidades deverão guardar proporção com a gravidade da infração e deverão ser aplicadas mediante 
procedimento administrativo em que se assegure à concessionária amplo direito de defesa.  
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Não se pode esquecer de que o Poder Concedente e concessionário devem andar em 

mesmo ritmo, pois sendo o Poder Publico, guardião dos interesses sociais, deve zelar pela 

adequada prestação do serviço público delegado, de forma que a penalidade gravosa, 

comumente aplicada ao concessionário, possa representar risco à exigida prestação adequada 

do serviço público. Ao passo que o concessionário, apesar de buscar a obtenção de lucro por 

meio da exploração empresarial dos serviços delegados, é colaborador direto da 

Administração Pública, pois visa, no exercício da atividade delegada, à satisfação dos 

interesses essenciais da coletividade, interesse esse também almejado pelo Estado, na 

consecução do interesse público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

4. DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES NO 

EXERCÍCIO DA FUNÇÃO SANCIONATÓRIA EXERCIDA PELAS AGÊNCIAS 

REGULADORAS 

 

No regime sancionador das concessões e permissões de serviços públicos é comum 

incidirem simultaneamente os princípios da legalidade e eficiência norteando cada qual 

tomada decisória distinta. 

Nesse cenário entre em jogo a denominada colisão entre princípios, traduzida pela 

incidência concomitante de dois princípios com fundamentos distintos entre si.  

Como solução ao presente embate oferece o direito constitucional o método da 

ponderação de interesses como procedimento necessário ao ente regulador para medir as 

sanções de acordo com a gravidade da infração cometida pelo concessionário, harmonizando-

se os princípios envolvidos. 

 

4.1 A TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES 

 

É inegável a relevância dos princípios no cenário jurídico atual, especialmente com o 

reconhecimento da normatividade deles pela Constituição Federal de 1988, restando, pois, 

superado o preconceito quanto à sua eficácia prática ou aplicabilidade imediata.     

Contudo, apesar da aplicabilidade imediata dos princípios não se pode esquecer que 

eles possuem acentuada carga axiológica, já que refletem valores de uma sociedade 

democrática. Em decorrência, por ser comum nos regimes democráticos a ocorrência de 

inúmeras demandas e conflitos sociais, facilmente se vê a chamada colisão de princípios 

decorrente da própria lógica do sistema, isso porque refletem a diversidade de interesses que 
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subsistem em uma sociedade pluralista.  

Fala-se em colisão de princípios quando se vê dois ou mais princípios com 

fundamentos opostos entre si incidindo em uma determinada situação, sendo que a aplicação 

puramente isolada, desprovida de ponderações, de qualquer um deles levará a um 

determinado resultado prático, distinto, pois, da incidência de outros princípios então 

colidentes.  

Cabe ressaltar que é o método da ponderação de interesses a técnica apta a solucionar 

as colisões existentes entre os diversos princípios que fundamentam o sistema jurídico, 

propiciando o equilíbrio social113. Tal método busca solucionar conflitos de normas114 que 

não possam ser resolvidos pelas técnicas tradicionais de aplicação115, quais sejam, 

hierárquica, cronológica e especialização, até porque as regras são normas que são aplicáveis 

diretamente à situação fática ou simplesmente não são aplicáveis. Se uma regra está em vigor, 

é determinante que se faça o que ela determina, sob pena de sanção. Ao contrário, os 

princípios contêm relatos abstratos, de acentuada carga axiológica, justamente por revelar os 

valores da sociedade pluralista, o que contribui para incidência múltipla de vários deles em 

uma determinada situação concreta, facilitando a ocorrência da chamada colisão de princípios.  

Em decorrência da acentuada carga valorativa que os princípios possuem, o intérprete, 

na ponderação, trabalha com abstrações de difícil mensuração, ou seja, juízos axiológicos. 

Não se trata de um método matemático de solução de aparentes conflitos constitucionais, mas, 
                                                 
113 BARROSO, Luis Roberto. Revista de direito da PGE RJ, vol. 54, 2001. P.68. 
114 Princípios e também regras. PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São 
Paulo; Martins Fontes, 2002. Demonstra ser possível a ponderação de regras. Tratava-se do questionamento da 
validade dos decretos editados pelo Rei da Bélgica, sem aprovação do Parlamento, quando da ocupação desse 
país na 1ª Guerra Mundial. Entendeu a Suprema Corte Belga que haveria um “princípio da preservação da 
nação” o qual autorizava a edição de normas pelo monarca quando o Legislativo estivesse impossibilitado de 
funcionar normalmente. 
115 Deve-se consignar aqui a opinião de SANCHÍS, Luis Pietro. Ley, principios, derechos. Madri: Editorial 
Dykinson, 1998, p. 60/61, para quem “no existe diferencia alguna antes del proceso interpretativo, más en 
concreto, antes del conflicto de normas. Pues, en efecto, recuérdese que un enunciado normativo puede operar 
bien como regla, bien como principio; com lo cual la distinción se traslada de la estructura de la norma a las 
técnicas de interpretación y justificación. Esta acepción no deja de ser también sorprendente desde el punto de 
vista del lenguaje de los juristas, pues lo que se viene a decir es, no que un principio se caracteriza por operar en 
el marco de un conflicto según la ley de la ponderación, sino que, al contrario, cuando hacemos uso de esa 
técnica de solución de conflictos debemos decir que aplicamos principios” (grifos no original).    
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sim, o método que procura buscar sempre que possível maior objetividade e racionalidade aos 

conflitos verificados.116   

Importante dizer que a ponderação é composta de fases, as quais permitem ao 

intérprete alcançar maior resultado prático possível.  A primeira fase é designada como a 

preparação da ponderação. Nela o intérprete deve buscar identificar o conflito normativo, 

identificando o que está sendo objeto da ponderação.117 Por sua vez, a segunda fase é 

denominada de realização da ponderação propriamente dita.118 Nela, o aplicador do direito 

deve identificar a relação de primazia entre os princípios conflitantes, o que impõe a tarefa 

árdua de apurar o peso genérico119 de cada princípio em conflito, de modo que a restrição 

imposta a qualquer deles seja a menor possível, no sentido de que ambos possam coexistir. 

Após a definição do peso genérico dos princípios em colisão, passa-se a definição do peso 

específico de cada um deles120, sendo encontrado diante da análise do caso concreto, na qual 

se verificou a presente situação conflitiva. É por meio dessa fase que o intérprete alcança o 

valor que cada princípio apresenta no caso concreto específico.  

Ressalta-se, ainda, que Humberto Ávila aponta como última etapa a reconstrução da 

ponderação. Por meio dela o intérprete deverá empregar esforços no sentido de que os 

princípios colidentes possam coexistir, de forma que a colisão seja solucionada e a restrição 

imposta aos princípios seja a menor possível.121 Para tanto, lança-se mão do princípio vetor da 

proporcionalidade, princípio esse que deriva imediatamente da idéia de justiça, especialmente 

por preconizar que os meios de intervenção, no caso a ponderação, devem ser adequados aos 

objetivos da lei e que não podem resultar excessivos para o particular.  

                                                 
116 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 
2002, p. 99. 
117 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 95.  
118 Ibid., p. 96. 
119 O fato de não existir hierarquia entre normas constitucionais não significa dizer que a Constituição confere 
mesma relevância a todos os direitos tutelados. Exemplo do exposto encontra-se na própria Constituição Federal, 
especificamente através dos arts.  
120 SARMENTO, op. cit., p. 104. 
121 ÁVILA, op. cit, p. 96. 
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Registra-se que a proporcionalidade tem origem nas experiências do Tribunal Alemão 

e no trabalho da doutrina alemã. Aponta-se como marco histórico a decisão de 16 de março de 

1971 do Tribunal Constitucional Federal Alemão sobre armazenagem de petróleo, em que 

pela primeira vez foi pronunciada por aquela Corte a essência desse princípio pela fórmula de 

seguinte teor: O meio deve ser adequado e necessário para alcançar o resultado desejado.122 

Em decorrência, o princípio da proporcionalidade passou a ser compreendido através de três 

elementos básicos, a saber: a adequação, necessidade e proporcionalidade propriamente 

dita.123  

Por meio da adequação, a medida administrativa ou legislativa deve ser apta e 

proporcional para alcançar o objetivo procurado, bem como necessária, no sentido de que se 

busque sempre a medida menos gravosa para alcançar o resultado pretendido. Já a 

proporcionalidade em sentido estrito envolve uma análise da relação custo-benefício da 

norma, ou seja, o ônus imposto pela norma deve ser menor do que o benefício por ela gerado.  

Importante, ainda, ressaltar que o princípio da proporcionalidade não se confunde com 

o princípio da razoabilidade, vinculado esse último ao direito norte-americano. A noção de 

razoabilidade guarda afinidade com os valores de equilíbrio, moderação e harmonia. Logo, 

variável de acordo com momento histórico. Sua essência é carregada de subjetivismo e 

abstração. É ligada a noção do justo, o que permite convicções subjetivas ao intérprete. Ao 

passo que a proporcionalidade se pauta em regras lógicas, intelectuais, cuja essência se 

assenta na proibição de excessos ao particular.124  

Busca-se por meio da proporcionalidade alcançar a decisão razoável, ou seja, aquela 

de ampla aceitação social, proporcionando um equilíbrio ao conflito. Ora se o método da 

ponderação de interesses busca preservar os princípios em conflito, garantindo a coexistência 

de ambos, nada mais razoável do que a aplicação do princípio da proporcionalidade como 
                                                 
122 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.  11ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 372. 
123 SARMENTO, op. cit., p. 87. 
124 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. São Paulo: Saraiva, p. 204.  
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mecanismo conciliador dos interesses em jogo.  

Em decorrência da conjugação do princípio da proporcionalidade ao método da 

ponderação de interesses, Sarmento aponta os desdobramentos possíveis na aplicação do 

princípio da proporcionalidade no método da ponderação de interesses, no sentido de que a 

restrição imposta somente se justificará na medida em que: 1 - mostrar-se apta a garantir a 

existência do princípio contraposto, 2 – inexistir solução menos gravosa, ou seja, a solução 

adotada deve ser adequada para solucionar o aparente conflito, 3 – o beneficio alcançado deve 

compensar o sacrifício imposto ao princípio antagônico.125  

Aplicando o presente raciocínio à colisão dos princípios da legalidade e eficiência na 

aplicação de penalidades ao concessionário, a agência reguladora, ao se deparar com uma 

determinada situação conflitiva, deverá em primeiro lugar identificar os princípios em colisão. 

Em seguida, deverá a apurar o peso genérico de cada princípio de forma que o sacrifício em 

face de um deles seja o menor possível. Para então, apurar o peso específico de cada um deles 

e, por último empregar esforços para que ambos coexistam simultaneamente.  

Como exemplo, imagine-se que a Concessionária CEG cumpra um dia após o prazo 

fixado pela AGENERSA, portanto, intempestivamente, uma determinação exarada por aquele 

órgão regulador. Pela ótica do contrato de concessão essa conduta seria punível a título de 

advertência ou até mesmo com penalidade de multa, mas desde que proporcional à sua 

gravidade. Para uns, essa seria uma conduta grave já que revelaria um suposto descaso com 

órgão Regulador, com chances reais de possíveis reincidências, justificando-se, pois, a 

aplicabilidade da penalidade de multa. Para outros, seria punível a titulo de advertência, por 

não gerar prejuízos a concessão.   

Como se vê, ambas as penalidades encontram-se amparadas pelos princípios da 

legalidade e da eficiência, na medida em que a aplicabilidade de multa se justificará em 

                                                 
125 SARMENTO., op. cit., p. 104. 
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primeiro lugar pela previsão legal no contrato de concessão e, em segundo lugar pela futura 

possibilidade de agravamento da conduta. Ao passo que a penalidade de advertência se 

fundamentará com base no princípio da eficiência, especialmente por ser tratar de uma 

situação isolada de inobservância de prazo pela concessionária, em que a penalidade de multa 

poderá se revelar desproporcional à natureza possivelmente leve da conduta verificada.  

Identificado, portanto, o conflito entre os princípios da legalidade e da eficiência no 

citado caso concreto, tem-se certo sob pena de se penalizar duas vezes a mesma conduta que 

apenas uma penalidade se justificará. Contudo, sabendo-se que o objetivo da ponderação é 

preservar os diversos interesses em jogo, ambos os princípios colidentes continuarão a 

coexistir só que em graus diferentes. Dessa forma, percorrendo as etapas do desdobramento 

do principio da proporcionalidade no método da ponderação de interesses cumpre ao órgão 

regulador, quando da tomada decisória, garantir a existência do princípio contraposto, 

demonstrar que a escolha punitiva se revela menos gravosa na solução do aparente conflito e, 

por último, demonstrar que o benefício alcançado pela escolha punitiva compensa o sacrifício 

imposto ao princípio antagônico. 

  Isso nem sempre é fácil, principalmente considerando que é o interesse público o 

principal vetor da aplicação de penalidades ao concessionário de serviços públicos, ou seja, 

em qualquer situação gravosa ou não, a penalidade aplicada deverá ser proporcional ao 

interesse coletivo, uma vez que os serviços públicos são executados sempre em prol da 

coletividade. 

Com base no exposto, depreende-se que ponderar é aferir o alcance e a extensão dos 

princípios colidentes, harmonizando e adequando-os às exigências do caso concreto, ditadas, 

no caso, pelo interesse público.   
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4.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Historicamente cumpre registrar que o método da ponderação de interesses começou a 

ser utilizado, ainda que indiretamente, pelos Estados Unidos, Alemanha e, por último, no 

Brasil. Nos ordenamentos jurídicos de tradição romano-germânica, as Constituições deixaram 

de ser encaradas como meras cartas políticas somente após a 2ª Guerra Mundial, passando-se 

a conferir efeitos jurídicos às suas disposições, até mesmo aos denominados princípios 

programáticos, os quais gozam, pelo menos, de eficácia negativa e interpretativa.   

Já nos Estados Unidos da América, desde há muito se reconhece que a Lei Maior é 

composta de regras e princípios, todos dotados de força normativa126, conforme se verifica no 

famoso aresto Marbury v. Madison127, marco no controle da constitucionalidade. 

                                                 
126 COOLEY, Thomas M., in: Princípios gerais de direito constitucional nos Estados Unidos da América, 
tradução de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell, 2002, p. 33, afirma que “Constituição pode definir-se 
como sendo o corpo de regras e princípios, em conformidade com os quais são normalmente exercidos os 
poderes da soberania” (grifos do autor). Note-se que se trata de tradução de obra publicada em 1898.  
127 5 U.S. (1 Cranch) 137, 2 L.Ed. 60 (1803). Tendo sido o Presidente John Adams derrotado pela oposição nas 
eleições presidenciais e para o Legislativo, fez editar, em 1801, lei de reorganização da Justiça Federal daquele 
país (“the Circuit Court Act”), reduzindo o número de ministros da Suprema Corte e criando dezesseis novos 
cargos de juiz federal, tendo sido tal estatuto chamado de “midnight Judges statute” (lei dos juízes da meia-
noite). Além disso, às vésperas da posse do novo governo, foi aprovada pelo Senado a indicação de quarenta e 
dois novos juízes de paz, cuja investidura deu-se no último dia do mandato de Adams.  
Dadas as dificuldades de transporte e de comunicações da época, nem todos os atos de investidura foram 
entregues aos juízes de paz pelo então Secretário de Justiça John Marshall, o qual, posteriormente, viria a ser o 
Chief Justice da Suprema Corte, o qual proferiu a famosa decisão ora em análise. Tal lei, como era de se esperar, 
causou reações por parte dos novos governantes (Thomas Jefferson fora eleito presidente), os quais se recusaram 
a dar investidura àqueles juízes que não haviam recebido tempestivamente os seus respectivos títulos. 
Diante disso, um dos juízes de paz não empossados, William Marbury, impetrou perante a Suprema Corte um 
writ of mandamus em face de James Madison (então Secretário de Estado), a fim de que pudesse tomar posse. 
Marshall, em sua decisão, afirmou que seria da essência das liberdades civis a possibilidade de que cada 
indivíduo pudesse reclamar a proteção da lei quando seus direitos fossem violados e que caberia à Corte decidir 
sobre os direitos individuais e não sobre questões de cunho político, as quais ficariam a critério dos outros dois 
Poderes. 
Porém, caso os governantes, no exercício de seus misteres, praticassem um ato ilegal que causasse danos a 
direito individual, tal questão poderia ser apreciada pelo Judiciário, conforme mandamento constitucional. 
Prossegue Marshall afirmando que não se pode presumir que qualquer cláusula da Constituição tenha sido criada 
para não gerar efeitos. Deste modo, sabendo-se que as normas constitucionais são dotadas de algum grau de 
eficácia, restaria saber se, em eventual confronto entre elas e a legislação infraconstitucional, qual espécie 
normativa gozaria de primazia. 
Posteriormente, o Chief Justice aduz que os poderes da legislatura ordinária são delimitados a priori pela 
Constituição. Indaga-se, ainda, se é o diploma constitucional que condiciona a produção legislativa ou se esta 
poderá alterar livremente aquela. Se a primeira alternativa for a correta, então toda lei que contrariar a 
Constituição será inevitavelmente nula. E mesmo sendo nula, seria o Judiciário obrigado a aplicá-la? 
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Afirma Barcellos que nos EUA tal técnica foi empregada com bastante vigor na 

década de 50 do século XX, em virtude da restrição de liberdades individuais na luta travada 

por aquele país contra o comunismo, tendo a doutrina norte-americana empreendido, desde 

então, um esforço de sistematização de modo a reduzir a discricionariedade dos juízes128. 

Já na Alemanha, tal técnica foi objeto de maiores desenvolvimentos teóricos pelo 

Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht) a fim de reduzir as perplexidades 

causadas pela possibilidade de limitação de direitos fundamentais129. 

No Brasil, muito embora o Supremo Tribunal Federal não se referisse expressamente à 

técnica da ponderação, a mesma foi empregada em alguns julgados, tais como o do recurso 

extraordinário nº 122.202, relatado pelo Rezek, publicado em 08 de abril de 1994, no qual se 

decidiu que, embora magistrados houvessem recebido acréscimo remuneratório 

inconstitucional, as parcelas já percebidas não precisariam ser devolvidas, embora não 

devessem ser pagas no futuro. Neste caso, houve a ponderação entre, de um lado, os 

princípios da boa-fé e da segurança jurídica, e do outro, da legalidade e da moralidade 

administrativa. 

Contudo, verifica-se que no momento jurídico atual o STF tem empregado 

rotineiramente esse método para resolver colisões entre princípios constitucionais. Para tanto, 

utiliza-se do vetor da proporcionalidade para restringir ao mínimo os princípios conflitantes, 

preservando os diversos interesses em jogo. 

 

 

                                                                                                                                                         
Marshall responde negativamente a essa questão, já que é da própria natureza da atividade jurisdicional dizer 
aquilo que a lei é, o que envolve, conseqüentemente, a competência para resolver o conflito entre espécies 
normativas. 
Diante do que foi dito acima, caberia às Cortes de Justiça, em caso de conflito entre a Constituição e outra norma 
qualquer, decidir qual delas seria aplicável ao caso concreto (rememore-se que nos EUA o controle de 
constitucionalidade não é abstrato). Se a Constituição proclama-se a “lei suprema do país”, então ela é norma de 
grau hierárquico superior,devendo prevalecer no caso concreto.  
128 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005.  
129 Ibid, p. 82-83. 
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4.3. DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO “PONDERAÇÃO DE INTERESSES” NO 

CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE (S) AO CONCESSIONÁRIO DE 

SERVIÇO PÚBLICO. 

 

A técnica da ponderação de interesses só se torna necessária quando, de fato, estiver 

caracterizada a colisão entre pelo menos dois princípios constitucionais incidentes sobre um 

caso concreto. É inegável a incidência dessa técnica quando não há nos contratos de 

concessão critérios específicos de patamares pecuniários punitivos ao concessionário, quando 

da prestação inadequada do serviço público, pois, na maioria das vezes, a ausência desses 

critérios pode ensejar aplicações em montantes elevados de penalidades pecuniárias, embora 

permitidos pelos instrumentos concessivos, revelando-se, pois, o fato gerador da colisão dos 

princípios da legalidade e da eficiência na aplicação de penalidades ao concessionário.  

Esse conflito aparece porque os instrumentos concessivos das concessionárias CEG, 

CEG RIO, PROLAGOS e ÁGUAS DE JUTURNAÍBA130 dispõem genericamente que a 

penalidade de multa não poderá exceder  a 0,1% (um décimo por cento) do montante do 

faturamento da Concessionária nos últimos 12 (doze) meses anteriores à ocorrência da 

infração.131 Logo, em virtude dessa previsão, o ente regulador, a pretexto de alcançar o 

interesse público, acaba aplicando patamares elevados de penalidades pecuniárias ao 

regulado, esquecendo-se, na maioria das vezes, que a aplicação imoderada de penalidades 

pecuniárias, desprovida de juízo de proporcionalidade, colide com princípio da eficiência, que 

prima pela  prestação contínua e qualitativa do serviço público. 

Dessa forma, observa-se que, em virtude dos contratos de concessão fixarem apenas o 

mínimo e o máximo a título de penalidade pecuniária, o procedimento de aplicação de 

                                                 
130 Concessionárias reguladas pela AGENERSA conforme Lei nº. 4.556 de 2005, sítio www.agenersa.rj.gov.br, 
acessado em 15 de julho de 2010. 
131 §1º e 2º - CLÁUSULA DEZ – PENALIDADES. Contrato de Concessão CEG, disponibilizado no sítio 
www.agenersa.rj.gov.br, acessado em 15 de julho de 2010. 
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penalidade de multa ao concessionário acaba sendo traduzido pela inevitável colisão entre os 

princípios: legalidade x eficiência, vislumbrados, pois, na defesa; ora da legalidade estrita, 

aplicação do montante máximo pecuniário previsto em lei, ora da eficiência no sentido de que 

a penalidade pecuniária aplicada não gere aniquilamento da própria prestação do serviço 

público. 

Nesse sentido, indaga-se: Como conciliar o princípio da legalidade traduzido pela 

aplicação estrita da lei, com o princípio da eficiência? Parece simples a solução no sentido de 

que se reconhecendo o cometimento de infração gravosa pelo concessionário sobrepujará o 

princípio da legalidade no que diz respeito ao patamar máximo previsto para penalidade de 

multa. Ao passo que, infrações menos gravosas exigiriam comportamento punitivo menos 

rigoroso. Contudo, tal raciocínio se conduzido cegamente, sem aferição de juízo de 

proporcionalidade, poderá contribuir para permanência de colisões principiológicas, pois nem 

sempre as situações consideradas leves pelo interesse público devem ser punidas com 

penalidades pecuniárias leves, especialmente aquelas de elevado índice de reincidência no 

serviço público.  

Diante dessas situações concretas deve o ente regulador aplicar o princípio da 

proporcionalidade objetivando conciliar os princípios aparentemente conflitivos, até porque, 

não só como recomenda a técnica da ponderação de interesses, trata-se de dois princípios 

constitucionais e, considerando-se que não há hierarquia entre normas constitucionais, a 

Constituição Federal deve ser sempre interpretada harmonicamente, como um todo complexo 

e coeso,  na qual cada parte tem que ser compreendida à luz das demais.  

Não se pode esquecer que o princípio da proporcionalidade é essencial para a 

realização da ponderação de interesses constitucionais, pois o raciocínio que lhe é inerente 

permite fazer o sopesamento dos princípios e direitos fundamentais, bem como dos interesses 

e bens jurídicos em que se expressam, quando se encontrem em estado de contradição, 
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solucionando-a de forma que maximize o respeito de todos os envolvidos no conflito. Na 

verdade, ponderação e proporcionalidade pressupõem-se reciprocamente, representando duas 

facetas de uma mesma moeda.132  

Em decorrência desse raciocínio, é possível vislumbrar a relação de pertinência direta 

do princípio da proporcionalidade com o princípio da legalidade na aplicação de penalidades 

ao concessionário, sob a assertiva de que a penalidade pecuniária prevista em patamar mínimo 

e máximo pelos instrumentos concessivos deverá ser sempre apropriada ao fim determinado, 

sob pena de impedir a própria prestação do serviço público delegado. O que se pretende é 

verificar, de fato, se o meio destinado a realizar o fim punitivo é apropriado ao caráter 

punitivo-pedagógico das sanções administrativas. 

O que se pretende é que o ente regulador, antes de aplicar a penalidade pecuniária, 

analise as repercussões da conduta praticada pelo concessionário regulado, especialmente a 

extensão dos prejuízos ao interesse público, bem como se é caso de reincidência ou não, para, 

então calcado no juízo de proporcionalidade, motivar a escolha do patamar punitivo. Tal 

atuação nada mais é do que a demonstração clara de aplicação do método da ponderação de 

interesses, por se perceber que a atuação decisória, quando conduzida pela aplicação de 

critérios proporcionais, conjuga automaticamente os princípios da legalidade e da eficiência. 

A título exemplificativo, conjugando os princípios da legalidade e da eficiência na 

aplicação de penalidades ao concessionário, tal como recomenda a técnica da ponderação de 

interesses a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de 

Janeiro133, disciplinou, dentre outros assuntos, a gradação da penalidade de multa, por meio 

                                                 
132 SARMENTO, op. cit., p. 96. 
133 “As agências reguladoras são autarquias, em regime especial, criadas por lei específica, de iniciativa privativa 
do Chefe do Executivo (art.61,§1º, II, e, da CR), dotadas de personalidade jurídica de direito público própria, 
com autonomia financeira e decisória, sem subordinação hierárquica, mas ligadas ao Poder Executivo, que tem a 
função de fiscalizar, fazer concessões, permissões e autorizações de serviços públicos e de exploração de 
atividades econômicas de sua competência, produzir normas pertinentes ao mercado de onde atuam, dirimir 
conflitos entre os agentes econômicos regulados, enfim, regular o mercado”. NEVES, Rodrigo Santos. Função 
normativa e Agências Reguladoras: Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 66. 
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do art. 14 da Instrução Normativa AGENERSA/CD nº. 001/2007. Nesse sentido interligou 

cada percentual punitivo, de até 0,10% (um décimo por cento), às situações recorrentes de 

prestação inadequada de serviço público134, reservando-se os patamares mais baixos, de até 

0,01% (um centésimo por cento), para as situações menos gravosas à coletividade e os 

patamares mais elevados, como os de até 0,10% (um décimo por cento), para as situações 

mais gravosas com prejuízos latentes à coletividade.  

Ao que se vê, a AGENERSA primando pela continuidade do serviço público, por 

meio do princípio da proporcionalidade, conciliou os princípios da legalidade e da eficiência, 

ou seja, lançou mão do método da ponderação de interesses como forma de disciplinar a 

gradação da penalidade de multa às hipóteses expressas nos citados artigos e, pois, evitar 

possível paralisação do serviço público fiscalizado.Conferiu às situações de reincidência de 

inadequações na prestação do serviço pública a graduação moderada da penalidade de multa. 

Por meio da edição da Instrução Normativa, que disciplinou a gradação da penalidade 

de multa primou o Ente Regulador não apenas pela concretização do princípio da segurança 

jurídica, como também pelo princípio da continuidade do serviço público. Se assim não fosse, 

a penalidade de multa aplicada no patamar máximo previsto nos citados instrumentos 

concessivos poderia culminar em futura e inevitável paralisação do serviço público, com a 

consequente produção de prejuízos vultosos à coletividade. 

Importante ressaltar que a despeito da competência sancionatória das Agências 

Reguladoras reputar-se vinculada, sob a assertiva de que, ocorrendo a infração administrativa 

o agente não pode deixar de aplicar a penalidade, é oportuno ressaltar que a utilização do 

método da ponderação de interesses pelo ente regulador não significa aniquilamento da 

respectiva previsão legal punitiva e, sim a ponderação da mencionada penalidade prevista 

para o caso em tela, como fez a AGENERSA, utilizando as previsões deflagradoras da 

                                                 
134 Ver arts. 16,17,18 e 19 da Instrução Normativa 001/2007 AGENERSA. Disponível em: 
www.agenersa.rj.gov.br, acessado em 15 de julho de 2010. 
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gradação dessa penalidade por meio da edição da Instrução Normativa AGENERSA nº. 

001/2007.   

Não se olvida que a utilização do método da ponderação de interesses pelo ente 

regulador simboliza a latente busca pela melhoria da qualidade e eficiência dos atos 

regulatórios, pois as agências reguladoras, em sua grande maioria, possuem o papel de regular 

e fiscalizar a prestação do serviço público pelo Concessionário (s), e não simplesmente 

penalizar, pois é por meio dessa atividade regulatória que se permite perquirir a satisfação da 

exigência da prestação do serviço público adequado, conforme reza o §1º, art.6º. da Lei 

federal 8.987/1995.  

Para tanto, não é penalizando pelo patamar máximo previsto no instrumento 

concessivo que, estará o Ente Regulador regulando e fiscalizando o concessionário de forma 

adequada e, sim, penalizando de forma a permitir a exigida satisfação contínua da prestação 

do serviço público adequado, de modo que o patamar pecuniário aplicado para dada situação 

fática não represente violação ao princípio da razoabilidade e não indique futura e inevitável 

paralisação do serviço público, cuja destinatária é a coletividade. 

Nessa linha de raciocínio, depreende-se que o cenário regulatório atual motiva a 

utilização do método da ponderação de interesses com objetivo de penalizar, dentro da lógica 

do razoável, a conduta inadequada do concessionário referente à prestação do serviço público, 

especialmente pela conjugação das finalidades do Ente Regulador com os princípios da 

legalidade e eficiência, previstos, pois, expressamente na CRFB.  
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CONCLUSÃO  

 

Ao final da pesquisa, é possível concluir-se que a aplicação excessiva de penalidades 

pecuniárias sobre o concessionário ou permissionário, apesar de corresponder aos anseios de 

justiça, esbarra muitas vezes na qualidade dos serviços públicos, facilitando o risco de 

insucesso da prestação dos mesmos. 

Deve-se levar em conta que, apesar de não existir vedação contratual que coíba o ente 

regulador de aplicar patamares pecuniários nos percentuais máximos permitidos, tal 

penalização, embora encontre amparo no princípio da legalidade, em um período de tempo 

específico comprometerá a qualidade do serviço público, fulminando por outro lado o 

princípio constitucional da eficiência. 

Desse modo, é possível vislumbrar a colisão entre os princípios da legalidade e 

eficiência na aplicação de penalidades ao concessionário ou permissionário. Verificada, então, 

a colisão entre princípios constitucionais, lança-se mão do método constitucional da 

ponderação de interesses na tentativa de solucionar o presente conflito principiológico. Não se 

pretende restringir o âmbito de aplicação desses princípios colidentes e sim aferir o alcance e 

a extensão dos princípios colidentes, harmonizando-os e adequando-os às exigências do caso 

concreto, ditadas, no caso, pelo interesse público. 

Nessa perspectiva, não se admite legítima a atuação do ente regulador com leniência 

em face do prestador de serviços delegados, tampouco não se pode admitir que falhas, 

defeitos ou excessos praticados pelo concessionário sejam ignorados pelo ente regulador. Mas 

a postura punitiva de aplicar a lei e o instrumento contratual de modo impessoal impõe a 

observância ao princípio da proporcionalidade, que recomenda evitar punições excessivas em 
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relação aos fatos que as motivam. 

Sendo assim, é de se esperar que por meio da aplicação do método da ponderação de 

interesses as agências reguladoras implantem orientações administrativas no sentido de que a 

imposição regular de penalidades excessivas torna inviável o desenvolvimento pelo 

concessionário da exigida prestação do serviço público adequado, estando certo, desde já, que 

tanto o ente regulador como o concessionário possuem o interesse comum na prestação 

satisfatória do serviço público à coletividade. 
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