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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância do papel das agências 

reguladoras na solução de conflitos entre o poder concedente e as concessionárias de 

serviços públicos, ressaltando a evolução do formato das referidas entidades e apontando 

os meios através do qual esta pode atuar na solução extrajudicial de conflitos que possam 

surgir quando da execução dos contratos de concessões. Ainda, tem por objetivo abordar 

a arbitragem nos contratos de concessão, quais questões relacionadas a tais contratos que 

são passíveis de arbitragem e os requisitos necessários à instauração da arbitragem em 

tais hipóteses. Por fim, visa apontar como as agências reguladoras podem atuar como árbitras 

nos conflitos de interesse havidos entre o poder concedente e o concessionário de serviços públicos 

e os benefícios que a arbitragem pode trazer para a gestão dos referidos contratos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 ao restringir a atuação do Estado na exploração 

direta de atividade econômica, conforme prevê seu artigo 173 (BRASIL, 1988), abriu 

também espaço para a concessão de serviços públicos ao setor privado. Tal deliberação, 

muito embora tenha contribuído para a desoneração do erário ao trazer recursos privados 

para investimentos no setor, criou também a necessidade de se estabelecer padrões e 

normas para a adequada prestação de serviços, bem como de regras para a definição de 

tarifas que não onerassem de forma demasiada os usuários e de modo a garantir a 

generalidade de atendimento. 

 A demanda pelo controle da exploração dos serviços públicos pelo setor privado, 

incentivou a criação de diversas entidades de regulação para as mais diversas espécies de 

serviços públicos delegados, de saneamento à energia elétrica, passando pelo transporte 

público à concessão de rodovias. A criação de tais entidades mudou sobremaneira a forma 

como o setor privado explora os serviços públicos que lhes são concedidos, de modo que a 

sua prestação não mais é regida única e exclusivamente pelo contrato de concessão, mas 

também pelas agências reguladoras do setor que constantemente estabelecem regras que 

induzem a melhoria na prestação dos serviços e cuidam do equilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos, observando sempre o princípio da modicidade tarifária.  

Assim, com o advento das Agências Reguladoras no país, a concessão de serviços 

públicos passou a contar com mais um ator, além do poder concedente, do concessionário e 

dos usuários, o qual deverá atuar sempre como intermediário entre um e outro, inclusive 

como mediador e até árbitro de eventuais conflitos que possam surgir entre os demais atores 

mencionados. 

A mediação e solução de conflitos de forma extrajudicial em contratos de concessão 

se demonstra um desafio a parte, uma vez que muitas das questões daí resultantes podem 

envolver interesses públicos e indisponíveis, exigindo cautela em suas analises. Por outro 

lado, a solução extrajudicial de tais conflitos pode trazer benefícios significativos à 

prestação de serviços, uma vez que é um caminho menos moroso e custoso que a via 

judicial. 

A Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (BRASIL, 1996), já regulamentou o 

instituto da arbitragem no Brasil, estabelecendo ali, de modo geral, as hipóteses de sua 
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aplicação. Inclusive estabelece a possibilidade de sua utilização pela administração pública, 

porém não fica claro quais as circunstâncias em que poderia se socorrer a arbitragem e se 

tal instituto é aplicável aos contratos de concessão de serviços públicos.  

Nessa esteira, este singelo estudo, demonstra a dificuldade da solução extrajudicial de 

conflitos em contratos de concessão de serviços públicos, bem como visa apresentar a importância do 

papel das Agências Reguladoras nessas questões e em quais hipóteses estas podem atuar como árbitras 

nos referidos contratos. 

 

1 DA REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 

Richard Musgrave já afirmava em sua obra “Teoria das Finanças Públicas” 

(MUSGRAVE, 1973, p. 27): 

 
[…] há ocasiões em que as forças de mercado não conseguem assegurar 

resultados ótimos. Apresenta-se-nos, então, o problema de como a política 

do governo pode intervir, a fim de que haja uma alocação de recursos mais 

eficiente.  

 

Na mesma obra, o referenciado autor aponta como um exemplo dessas ocasiões, as 

questões que envolvem o que ele chama de “Necessidades Sociais” (MUSGRAVE, 1973, p. 

28-29), as quais podem ser identificadas no contexto desse trabalho como a prestação de 

serviços públicos essenciais. 

Frequentemente, a prestação de serviços públicos envolvem a exploração de um 

monopólio natural pelo setor privado, como é o caso da distribuição de energia elétrica e de 

água, coleta e tratamento de esgoto, telefonia fixa, etc. A lógica da prestação de tais 

serviços, determina que a existência de uma diversidade de fornecedores em uma mesma 

localidade, geraria uma perda de economia de escala e consequentemente uma tarifa maior 

do que na hipótese de sua prestação em regime de monopólio, razão pela qual tais serviços 

são chamados de monopólios naturais (KELMAN, 2009, p. 4).   

Nos monopólios naturais, não existe a influência da livre concorrência para pautar a 

qualidade dos serviços e dos preços praticados. Desta feita, para que os serviços públicos 

sejam prestados de maneira eficiente e de modo a evitar a exploração dos usuários pelos 

prestadores de serviços, faz-se necessária a atuação do Poder Público para equilibrar a 

balança de interesses aí existente. 

De acordo com o relatório públicado pelo Banco Mundial o objetivo geral da 

regulação é o de promover mercados eficientes e corrigir as falhas de mercado, bem como, 
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recomenda-se que nos setores de infraestrutura que tenham sido recentemente liberalizados 

e privatizados, a regulação deve focar em: perseguir a justiça social e promover a 

universalição dos serviços; assegurar incentivos para investimentos no setor; promover a 

competição justa; facilitar a inovação; proteger a saúde pública e a segurança, além de 

prevenir danos ambientais e assegurar que mesmo nos setores liderados pelo setor privado, 

os serviços sejam confiáveis e as redes sejam interoperacionais. (KESSIDES, 2004, p. 49). 

Começa a se evidenciar, portanto, a importância da regulação dos serviços públicos, 

haja vista que há de se assegurar um equilíbrio entre o interesse da iniciativa privada que o 

irá explorar e que busca uma remuneração adequada para si, dos usuários que querem um 

serviços de qualidade a preços módicos e da própria administração pública, que tem seus 

interesses estratégicos de desenvolvimento e planejamento no fornecimento de tais serviços.   

 Segundo Kelman (2009, p. 7): 

 

As agências reguladoras existem essencialmente para fiscalizar o 

cumprimento dos contratos, tanto de prestação de serviço público quanto de 

uso de bem público. Sob o ponto de vista do investidor em linhas de 

transmissão e usinas geradoras de energia elétrica ou redes de distribuição 

de água, a decisão de investir é irreversível. Se ocorrer qualquer 

divergência com o Poder Concedente, não será possível transportar a 

infraestrutura para outro país. A recuperação do capital investido se dá ao 

longo de muitos anos e é preciso confiança de parte a parte. Qualquer 

desacordo pode levar a grandes prejuízos. Como é impossível prever em 

cláusulas contratuais tudo o que pode ocorrer ao longo de décadas de 

concessão ou autorização, o que se espera é que as agências tenham 

sabedoria e imponham seu poder de polícia com equilíbrio. 

 

De acordo com Mendes (2000), citado em nota de rodapé por Aragão (2013, p. 27), 

às agências reguladoras: 

 

[…] cabe não apenas operacionalizar a regulação contida em lei 

(normativa), através da competência que lhe é outorgada para fiscalizar e 

aplicar sanções, mas também complementar tal corpo normativo com 

regulamentos próprios, além de possuir competência para também dirimir 

conflitos.  

  

Nesse contexto então, as agências reguladoras surgem como atrizes intermediárias 

nas relações existentes entre o poder concedente, o concessionários e o usuários de serviços 

públicos, as quais deverão agir de forma independente e autonoma para garantir o 

cumprimento dos termos contratados e os direitos dos usuários, de forma equilibrada e sem 

prejuízo de uma parte em detrimento de outra, devendo atuar, inclusive, no sentido de dirimir 
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enventuais conflitos existentes entre as partes.  

 

2.1. DAS DEFINIÇÕES DE REGULAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO  

 

 

  Para a condução dos pontos que se seguirão, é interessante traçar uma distinção entre 

os institutos jurídicos da regulação e regulamentação, que podem causar certa confusão por 

conta de sua nomenclatura. 

  De acordo com José dos Santos Carvalho Filho (2006, p. 44) e conforme pode-se 

inferir das lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2018, p. 116), o conceito de 

regulamentação é mais restritivo e está diretamente relacionado com a prerrogativa trazida 

pelo artigo 84, IV, da Constituição Federal, o qual prevê conforme segue (BRASIL, 1988): 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

[...] 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 

decretos e regulamentos para sua fiel execução; 

 

  Pelo texto da norma constitucional, pode-se concluir que o exercício da 

regulamentação está ligado ao poder do Chefe do Poder Executivo e sua prerrogativa de 

editar normas e expedir decretos de forma complementar para a fiel execução das leis (DI 

PIETRO, 2018, p. 116), ou, nas palavras de Carvalho Filho é a “prerrogativa da 

Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir sua efetiva 

aplicação” (2006, p. 44). 

  Já a idéia de regulação é um conceito muito mais amplo, conforme Floriano de 

Azevedo Marques Neto (2009, p. 7), citado por Pavani (2013, p.6), diferentemente da 

regulamentação que tem por escopo a emissão de comandos normativos, a regulação 

envolve atividades outras como a de fiscalização, sancionatórias (aqui no sentido de 

atividade capaz de aplicar punições ou sanções, diferentemente do sentido de aprovação 

trazido pelo texto do dispositivo constitucional acima), conciliatórias, além de poderes 

coercitivos e funções de recomendar e subsidiar medidas.  

  Pode-se concluir então que a atividade de regulamentação é mais restrita e 

corresponde à prerrogativa dos Chefes dos Poderes Executivos, sejam eles federais, 

estaduais ou municipais, de editar normar e regras de modo complementar à legislação 

vigente, no intuito de garantir sua fiel execução. Já a atividade de regulação é muito mais 
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ampla e além de englobar a atividade de editar normas e regras, ainda inclui atividades 

outras como a de fiscalizar e aplicar sanções, de modo a melhor conduzir a prestação do 

serviço regulado, por exemplo.   

 

2.2 AS AGÊNCIAS REGULADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO BRASIL 

 

 

Basta uma breve pesquisa na legislação nacional, para que se consiga traçar uma 

sucinta linha do tempo de como o setor de regulação dos serviços públicos, como se 

conhece hoje, evoluiu no Brasil. 

Muito embora possa se argumentar que as Constituições Federais anteriores a de 

1988 tenham previsto a edição de lei para a prestação de serviços públicos sob a forma de 

concessão (GROTTI, 2018), somente a partir dela que houve de fato um esforço para a 

descentralização do Estado no tocante à prestação de serviços públicos. 

Conforme aponta Pavani (PAVANI, 2013), a partir da Constituição de 1988, 

existiram dois marcos legais que induziram a desestatização dos serviços públicos, 

transferindo-se à iniciativa privada atividades que até então eram exploradas somente pela 

administração pública, quais sejam: O Programa Nacional de Desestatização, criado pela 

Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990 e a Lei nº 9.491, de 09 de setembro de 1997, a qual 

alterou procedimentos do referido programa e revogou a lei anterior. 

Nesse interim e somente a partir da Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990 (BRASIL, 

1990), é que se regulamentou efetivamente a concessão de serviços públicos, o que se deu 

através da edição e publicação da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (BRASIL, 1995). 

A partir de então que começaram a surgir as grandes agências reguladoras de 

serviços públicos no Brasil, tendo sido a primeira delas a Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, criada pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996, p. 

1), passando então para a criação de outras agências1 para a regulação dos serviços de 

telecomunicações, exploração de petróleo, vigilância sanitaria, transportes terrestres e por 

fim, aviação civil no ano de 2005. 

Posteriormente, foi definida a Política Nacional de Saneamento, o que se deu através 

da publicação da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007). A referida lei, ao 

                                                
1 Foram criadas: a ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 

(BRASIL, 1997, p. 1); a ANP – Agência Nacional do Petróleo pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1998 

(BRASIL, 1998, p. 1); a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 

de 1999 (BRASIL, 1999, p. 1); a ANTT – Agência Nacional dos Transportes Terrestres pela Lei nº 10.233, de 5 

de junho de 2001 (BRASIL, 2001, p. 1); e a ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil pela Lei nº 11.182, de 

27 de setembro de 2005 (BRASIL, 2005, p. 1). 
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estabelecer diretrizes para o saneamento básico no país, determina em seu art. 11, inciso III, 

in verbis (BRASIL, 2007, p. 7): 

 

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 

prestação de serviços públicos de saneamento básico: 

[…] 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 

cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade 

de regulação e de fiscalização; 

 

Inclusive, interessante notar que o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, o que 

teve por objeto a regulamentação da supracitada lei federal, trouxe em seu texto um 

conceito de regulação, conforme prevê seu art. 2º, II, in verbis (BRASIL, 2010, p. 1): 

 

Art. 2º. Para os fins deste Decreto, consideram-se: 

[…] 

II - regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado 

serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, 

impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos 

responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de 

tarifas e outros preços públicos, para atingir os objetivos do art. 27;  

  

O artigo 27 mencionado pelo dispositivo acima estabelece os objetivos da regulação, 

o que faz nos seguintes termos (BRASIL, 2010, p. 9): 

 

Art. 27.  São objetivos da regulação: 

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 

para a satisfação dos usuários; 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência; e 

IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade 

tarifária e de outros preços públicos, mediante mecanismos que induzam a 

eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos 

ganhos de produtividade. 

  

Conforme se observa pelo dispositivo legal acima transcrito, a mencionada lei 

federal não apenas estabelece diretrizes para a presetação dos serviços de saneamento 

público no país, como também condiciona a validade dos contratos que tenham por objeto a 

exploração desses serviços, à existência de normas de regulação para o setor e a designação 

de entidade para o exercício das atividades de regulação e fiscalização de tais serviços. 
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Além disso, o decreto que a regulamentou cuidou de especificar qual o conceito de 

regulação no contexto daquela norma e os objetivos que se deve perseguir quando do 

exercicio da função regulatória. 

Surgiram então e a partir daí diversas outras agências reguladoras em outras esferas 

da administração que não somente a federal, culminando no aparecimento de agências 

estaduais, municipais e até regionais, as quais prestam os serviços de regulação em mais de 

um municpio, mas que não abrangem necessáriamente todo o Estado2. 

 

2.3. O FORMATO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. 

 

 

Uma vez entendido o escopo geral de autação das agências reguladoras, bem como o 

contexto do surgimento das diversas agências existentes no Brasil, conforme apresentado 

nos itens acima, para que possamos evoluir no tema que se pretende explorar no presente 

estudo, faz-se imprescindível que se apresente o formato em que as agências reguladoas 

foram criadas no ordenamento pátrio, de modo a clarificar suas competências e atribuições 

específicas. 

Na esteira do já apresentado no presente trabalho e conforme aponta Aragão (2011, 

p.63), as agências reguladoras surgem: 

 

[…] amparadas pelas insinuações inovadoras contidas nos artigos 21, XI, e 

177, §2º, III, da Constituição, com redações introduzidas por Emendas 

Constitucionais, pelos quais era prevista a criação de “órgãos” para o 

controle dos setores elétrico e petrolífero, respectivamente. 

Com o desenvolvimento do sistema de desestatização, tais “órgãos” foram 

sendo criados, sob a forma de autarquias de regime especial, e nominados 

de “agências reguladoras”, em virtude de sua atribuição fundamental: o 

exercício da função regulatória. 

 

Adaptando o conceito de agências reguladoras apresentado por Aragão (2013, p. 

281) para um contexto mais genérico, uma vez observado que existem agências reguladoras 

                                                
2 Como exemplo de tais agências reguladoras, pode-se citar: a ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e 

Energia do Estado de São Paulo, através da Lei Complementar Estadual nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007 

(SÃO PAULO, 2007); a AGEPAR – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do 

Estado do Paraná, através da Lei Complementar Estadual nº 94, de 23 de julho de 2002 (PARANÁ, 2002), a qual 

de fato passou a exercer a competência para o exercício das atividades de regulação e fiscalização dos serviços 

de saneamento básico somente a partir de 2016, com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 202, de 27 

de dezembro de 2016 (PARANÁ, 2016) e a ARIS – Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, criada 

através de um protocolo de intenções formalizado entre diversos municípios do Estado de Santa Catarina (ARIS, 

2013). 
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federais, estaduais, municipais e até regionais, pode-se então conceituá-las como sendo 

autarquias de regime especial, dotadas de considerável autonômia frente à 

Administração centralizada, incumbidas do exercício de funções regulatórias e 

dirigidas por colegiado cujos membros são nomeados por prazo determinado, após 

previa aprovação do poder legislativo, vedada a exoneração ad nutum3 (ARAGÃO, 

2013, p. 281). 

Do conceito acima, é possível se extrair extrair ao menos uma característica 

fundamental das agências reguladoras, sua necessária autonomia. 

A autonomia a que se refere o conceito acima, advém justamente da impossibilidade 

de exoneração ad nutum de seus dirigentes (ARAGÃO, 2013, p. 333), isso significa dizer 

que uma vez nomeado um dirigente, este passa a exercer um mandato próprio, de modo que 

não ficará a mercê do Chefe do Poder Executivo caso tome uma decisão que o desagrade. 

Nesse sentido é o estabelecido nos artigos 6º e 7º, ambos da lei nº 9.986, de 18 de 

julho de 2000, a qual dispõe sobre a gestão dos recursos humanos da agências reguladoras 

federais, quando determina não só a fixação de mandatos para seus dirigentes, mas também 

que tais mandatos não sejam coincidentes entre si (BRASIL, 2000, p. 1). 

O Banco Mundial em um relatório elaborado em parceria com a Universidade de 

Oxford, publicado no ano de 2004, já apontava quais as característica que tais instituições 

consideravam como essenciais para uma prática regulatória efetiva, quais sejam 

(KESSIDES, 2004, p. 83): (a) Coerência, no sentido de que as leis que norteiam a atividade 

de regulação devem estar de acordo entre si, evitando contradições, bem como que 

eventuais novas regras ou normas que possam vir a surgir, devem levar em consideração as 

normas anteriores e seu conteúdo devem visar a eliminação de inconsistências existentes. 

De igual, a coerência significa o estabelecimento de competências claras e bem definidas 

para cada entidade reguladora de cada uma das esferas da federação, evitando, de tal forma, 

que uma venha a invadir a esfera da outra. Além disso, os objetivos e decisões tomadas 

pelas agências devem ser sempre publicadas e devidamente justificadas e fundamentadas; 

(b) Independência, uma regulação eficiente requer autonomia do regulado, que deve seguir 

de forma objetiva as normas regulatórias estabelecidas, livre de qualquer tipo de influência 

política; (c) Prestação de contas, a grosso modo pode-se dizer que esta característica está 

                                                
3 No conceito original de Aragão (2013, p.281), este restringiu-se a definição de agências reguladoras federais, 

as quais têm seus membros dirigentes nomeados pelo Presidente da República e previamente aprovados pelo 

Senado. Ocorre que no caso de agências reguladoras estaduais, por exemplo, os membros dirigentes são 

nomeados pelo Governador do Estado após prévia aprovação da Assembléia Legislativa, como é o caso da 

AGEPAR (PARANÁ, 2002, p. 8).  
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vinculada com a necessidade de a agência reguladora viver sob constante fiscalização e 

deve sempre oportunizar o controle social, seja através de audiências públicas ou outros 

mecanismos que possibilitem à população e demais interessados o acompanhamento dos 

seus atos e das motivações por trás deles, possibilitando, inclusive a resposabilização dos 

seus dirigentes em caso de improbidade; (d) Transparência, todos os documentos 

elaborados devem ser guardados e disseminados para todos os atores envolvidos na 

prestação dos serviços, além disso os documentos devem ser escritos de maneira clara e 

objetiva, evitando ambiguidades; (e) Previsibilidade, as decisões tomadas devem ser 

duradouras e aplicáveis no futuro, a não ser que sobrevenha nova informação que exija 

mudança. Deve se evitar ao máximo a reversão de decisões passadas, excetuando-se apenas 

ocasiões em que se perceba distorção significative; (f) Capacidade, as agências reguladoras 

devem dispor de recursos financeiros e humanos suficientes para a boa execução das suas 

atividades.   

Em linha com o entendimento internacional, representado pelo relatório do Banco 

Munidal acima referenciado (KESSIDES, 2004, p. 83-88), a Lei nº 11.445/07, estabelece de 

forma mais clara as características que se espera de uma agência reguladora, conforme se vê 

do texto de seu artigo 21, in verbis (BRASIL, 2007, p. ): 

 

Art. 21.  O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes 

princípios: 

I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, 

orçamentária e financeira da entidade de regulação; e 

II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

 

É de se notar que cada um dos princípios apontados pelo dispositivo legal acima 

transcrito, pode ser relacionado com uma das características apontadas pelo Banco Mundial 

como necessárias a uma prática regulatória efetiva. 

Cumpre-se enfatizar ainda, que as agências reguladoras são criadas através de 

autarquias, consequentemente, concluí-se que estas fazem parte da administração pública 

indireta e que somente podem ser criadas através de lei, nos termos do determinado pelo art. 

37, XIX, da Constituição Federal (BRASIL, 1988, p. 21-22). 

Assim, tem-se que a agência reguladora, muito embora seja parte integrante da 

adminsitração pública, vinculada ao poder executivo, deve atuar sempre de forma 

independente e deve ser criada de forma a possibilitar tal independência a seus dirigentes, 

de modo a garantir que suas decisões sejam tomadas em razão de caráter exclusivamente 

técnico, sem influências do setor privado ou ingerências políticas do setor público, 
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garantindo, ainda, a fiscalização de suas atividades através de uma atuação transparente que 

exige a publicação e fundamentação de todos os seus atos. 

 

2.4. DAS NORMAS DE DIREITO APLICÁVEIS ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

 

Do fato de as agências reguladoras serem criadas por lei e no formato de autarquias 

em regime especial (ARAGÃO, 2013, p. 281), é consectuario lógico de que à elas devem 

ser aplicados os mesmos príncipios jurídicos que norteiam a administração pública, sendo 

eles os previstos no caput, do artigo 37, da Constituição Federal, in verbis (BRASIL, 1988, 

p. 21): 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência […]. 

 

É nesse mesmo sentido o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro ao afirmar 

que em “sendo autarquias, sujeitam-se às normas constitucionais que disciplinam esse tipo 

de entidade” (DI PIETRO, 2018, p. 590). 

Egon Bockmann Moreira (2011, p. 134), reforça tal entendimento ao afirmar:  

 

O regime jurídico das agências reguladoras é o de Direito Administrativo. 

Todas elas são pessoas integrantes da Administração indireta (federal, 

estadual ou municipal – a depender do seu criador). Para dizer pouco, seria 

tecnicamente inadequado pretender implementar uma “fuga para o Direito 

Privado” (Fritz Fleiner) através de instituições típicas de Direito Público.  

  

Não resta dúvidas então, que as agências reguladoras pertencem à Administração 

Pública indireta e como tal, devem ser regidas pelo regime jurídico do Direito 

Administrativo e pelos princípios daí inerentes. 

 

2.4.1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

 

Sem menosprezar a importância dos demais princípios norteadores da administração 

pública previstos no dispositivo constitucional acima, para fins do estudo desenvolvido no 
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presente trabalho é de maior relevância o aprofundamento acerca do conceito e implicações 

que envolvem o princípio da legalidade. 

O princípio da legalidade que rege a relação entre particulares, é aquele insculpido 

pelo artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, o qual estebelece que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988, 

p. 2). 

De acordo com Di Pietro (2018, p. 91), tal princípio se relaciona com a autonomia 

da vontade e, conforme se infere da literalidade do próprio texto constitucional acima 

aludido, a todos é permitido fazer tudo aquilo o que a lei não proíbe.  

Por outro lado, ao interpretar tal princípio constitucional de forma mais restritiva, de 

modo a trazer sua aplicação exclusivamente ao âmbito da administração pública e do 

exercício de suas atividades, sua intepretação deve ser diametralmente diversa. 

A necessidade dessa intepretação diversa decorre da própria bipolaridade da 

Administração Pública que deve exercer sua autoridade de forma a garantir a liberdade do 

indivíduo, para tanto à Adminsitração são dadas certas prerrogativas e restrições, a qual 

pode criar normas e regras de forma a conceder ou restringir direitos e impor vedações aos 

administrados, porém, para tanto, depende de lei (DI PIETRO, 2018, p. 89-91). 

Assim, se aos particulares lhes cabem fazer tudo o que não é permitido, à 

Administração Pública em contrapartida, somente lhe é permitido fazer o 

expressamente previsto em lei (DI PIETRO, 2018, p. 91). 

Desta feita, uma vez que as agências reguladoras são constituídas em forma de 

autarquia e como tal, integram os órgãos da Administração Pública Indireta, somente 

poderão atuar no limite do expressamente previsto em lei. 

 

2.4.2. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

 

 

Outro princípio regente da Administração Pública que é de relevante importância ao 

estudo em tela, é o princípio da supremacia do interesse público. 

Segundo os ensinamentos de Di Pietro (2018, p.92-93), a aplicação de tal princípio 

impõe que a Adminstração Pública no exercício de suas atividades deve sempre sobrepor os 

interesses públicos sobre os individuais, ou seja, no âmbito da Administração Pública os 

interesses públicos devem sempre prevalecer sobre os privados.   

Ainda de acordo com a doutrinadora acima referenciada, ao citar Celso Antônio 
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Bandeira de Mello, informa que à aplicação do princípio da supremacia do interesse 

público, está sempre vinculado o princípio da indisponibilidade o interesse público, 

segundo o qual à Administração não cabe dispor “sobre os interesses públicos confiados à 

sua guarda e realização” (DI PIETRO, 2018, p. 93). 

Assim, no cumprimento de seus deveres e nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro: 

 

[...] a autoridade não pode renunciar ao exercício das competências que lhe são 

outorgadas por lei; não pode deixar de punir quando constate a prática de ilícito 

administrativo; não pode deixar de exercer o poder de polícia para coibir o 

exercício dos direitos individuais em conflito com o bem-estar coletivo; não pode 

deixar de exercer os poderes decorrentes da hierarquia; não pode fazer liberalidade 

com o dinheiro público. 

  

Nesse sentido, quando da execução de suas funções, as agências reguladoras devem 

sempre observar o atendimento aos interesses públicos tutelados, especialmente naquelas 

agências que regulam a prestação de serviços públicos, que muitas vezes lidam diretamente 

com direitos sociais tutelados expressamente pela Consituição Federal (BRASIL, 1988, p. 

6), tais como o direito a saúde e a segurança por exemplo.   

Portanto, ao aplicar sanções ou medidas contra as entidades reguladas, as agências 

reguladoras devem sempre primar por adotar critérios objetivos, aplicando a lei de forma 

restritiva e evitando subjetividades que possam vir a beneficiar um particular em detrimento 

do interesse público. 

 

3. DA ARBITRAGEM 

 

 

  Trata, conforme ensina a doutrina, de mecanismo privado de solução de conflitos, 

regido por legislação própria (CARMONA, 1998, p. 43) (DI PIETRO, 2018, p. 1063).  

  A grande diferença entre o instituto das arbitragem para o instituto da mediação é que 

no primeiro caso, é posto fim ao lítigio por meio de árbitros de confiança entre as partes, as 

quais se submeterão à decisão ali imposta; já na mediação as partes buscam um terceiro, 

também de sua confiança, para auxiliar na formalização de um acordo (DI PIETRO, 2018, 

p. 1063-1064). 

  Nota-se de imediato que o cerne da diferença entre mediação e arbitragem está na 

interferência que cada modalidades exerce sobre o conflito instaurado: enquanto nesta há 
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um ou mais árbitros que resolvem o conflito através de uma decisão impositiva, na 

mediação, o mediador apenas auxiliará na busca de um consenso entre as partes, caso não 

se chegue a um acordo, o mediador não irá decidir e o conflito subsistirá. 

  O instituto da arbitragem no Brasil começou a se desenvolver efetivamente após a 

promulgação da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (BRASIL, 1996), conhecida como 

“lei de arbitragem”, a qual tratou de disciplinar e regulamentar seu uso no país, tendo, 

inclusive sido recentemente alterada pela Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015 (BRASIL, 

2015, p. 1), de modo que passou a prever a possibilidade de aplicação deste instituto pela 

Administração Pública, conforme será visto de forma detalhada mais adiante. 

  Para que se entenda melhor o instituto da arbitragem, o próximo item se destinará a 

tecer um breve comentário acerca da instauração deste procedimento e sua aplicação de 

acordo com a legislação vigente. 

 

3.1 DA INSTAURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ARBITRAGEM 

 

 

  A primeira característica que há de se notar pela leitura da própria lei de arbitragem 

(lei nº 9.307/96), é a de que se trata de um procedimento de caráter volutário, dependendo 

então, necessariamente, da vontade das partes para a sua instauração, conforme se 

depreende pela leitura do art. 1º da referida lei, in verbis (BRASIL, 1996): “Art. 1º. As 

pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis”. 

  O termo “poderão” é justamente o verbo que dá a conotação de que fica a critério das 

partes a utilização do mecanismo previsto na lei, não há, portanto, imposição da lei para 

que se utilize necessariamente a arbitragem para a solução de conflitos, até porque, como 

se sabe, as partes podem sempre compor seus conflitos através da mediação ou até mesmo 

buscar o judiciário para tanto, como é seu direito constitucional garantido pelo artigo 5º, 

inciso XXXV, da Carta Magna (BRASIL, 1988). 

  A mencionada lei de arbitragem também dispõe a forma como as partes devem 

manifestar sua vontade de instaurar um procedimento arbitral para a solução de seus 

conflitos. Para tanto, a lei determina que que deve ser formalizada uma convenção de 

arbitragem na forma de uma cláusula compromissória a qual deverá conter o compromisso 

arbitral, nos termos do disciplinado pelo artigo 3º e 4º, da Lei nº 9.307/96 (BRASIL, 1996). 

  Já o §1º, do artigo 4º da mencionada lei, determinam que a convenção arbitral, não 
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somente devem ser redigidos por escrito, como devem constar do contrato ao qual se 

pretende eventuais conflitos ao juízo arbitral e, caso o compromisso seja redigido em 

documento diverso, deve necessariamente informar a qual relação contratual ele se refere. 

  Considerando que pretendemos tratar a questão da arbitragem nos contratos de 

concessão de serviços públicos, bem como que nesses contratos a parte contratado tem 

pouca ou nenhuma ingerência sobre seu conteúdo e que basicamente “adere” aos termos do 

edital, é interessante notar que o §2º, do dispositivo legal supracitado (BRASIL, 1996), 

menciona que nos contratos de adesão, caso exista previsão de instauração de arbitragem 

para resolução de conflitos daí decorrentes, tal convenção deve ser redigida com o devido 

destaque em negrito ou em documentos separado, constanto expressamente a concordância 

da parte aderente, através de sua assinatura ou visto na referida cláusula. 

  Assim, tem-se até aqui o estabelecimento de três premissas básicas: (a) a arbitragem é 

instituto de caráter voluntário; (b) as partes que tiverem interesse de utilizá-lo para a 

resolução de conflitos, devem manifestar sua vontamente formal e expressamente através 

da elaboração de uma claúsula ou compromisso arbitral, nos termos da lei; (c) somente 

pode versar sobre direitos patrimoniais disponíveis. 

  Ocorre que, uma vez manifestada a vontade nesse sentido, a convenção de arbitragem 

passa a ser regra entre as partes, podendo inclusive afastar a apreciação do judiciário acerca 

do mérito do conflito. Nesse sentido, por exemplo, é o que dispõe o artigo 337, inciso X e 

§5º e artigo 485, inciso VII, todos do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015), quando 

evidencia que cabe ao réu alegar a existência de convenção arbitral antes da análise do 

mérito e que o juiz não irá resolver o mérito quando acolher a alegação de existência de 

convenção arbitral. 

  O judiciário poderá, entretanto, decidir acerca da nulidade da sentença arbitral, nos 

termos do que prevê o artigo 33, da Lei nº 9.307/96 (BRASIL, 1996). Porém, mesmo no 

caso de se decidir judicialmente pela nulidade da sentença arbitral, o judiciário não irá 

apreciar o mérito do conflito submetido à arbitragem, mas tão somente irá determinar que 

seja proferida nova sentença arbitral, nos termos do expressamente previsto pelo §2º, do 

dispositivo legal ora referenciado. 

  Inclusive, o artigo 31 da multicitada lei de arbitragem, estabelce de forma clara que 

“a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da 

sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título 

executivo” (BRASIL, 1996, p. 7).  

  Quanto aos direitos patrimoniais, pode-se fazer a seguinte reflexão: Maria Sylvia 
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Zanella Di Pietro (2018, p. 1068), ao citar Clóvis Beviláqua (apud NAUFEL, 1984), define 

como patrimônio “o complexo das relações jurídicas de uma pessoa, que tiverem valor 

econômico”. De outro lado, ao menos nas relações entre particulares, pode-se definir como 

disponível, tudo aquilo que se pode dispor livremente, que parte, se tiver capacidade para 

tanto, pode negociar e alienar livremente (CARMONA, 1998, p. 43).   

  O referido diploma legal, estabelece ainda quais as características que o tribunal 

arbitral deve ter, sendo elas as seguintes: deve ser constituído sempre por um número ímpar 

de árbitros, os árbitros devem possuir a confiança das partes e devem decidir de forma 

imparcial e independente e com competência, diligência e discrição, conforme pode-se 

inferir do artigo 13, §§ 1º e 6º, da lei de arbitragem (BRASIL, 1996, p. 3).  

  Uma vez colocado de modo geral a sistemática da instituição da arbitragem no 

ordenamento pátrio, passar-se-á nos próximos tópicos a analisar a utilização deste insituto 

pela administração pública, de modo a se identificar de qual forma as agências reguladoras 

podem se utilizar dessa forma de resolução extrajudicial de conflitos. 

 

3.2 DO USO DA ARBITRAGEM PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

  Muito embora a Lei nº 9.307/96 traga expressamente em seu artigo 1º, §1º, a 

possibilidade do uso da arbitragem pela administração direta e indireta (BRASIL, 1996), a 

questão é muito mais polêmica do que aparenta e a identificação das hipóteses de sua 

utilização não é tarefa fácil, especialmente quando se levanta a necessidade aplicação de 

princípios legais como o princípio da legalidade no âmbito da Adminsitração Pública e o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, já tratados anteriormente. 

  Além da determinação que a aplicação da arbitragem pela administração pública deve 

abranger unicamente a direitos patrimoniais disponíveis, a referida lei igualmente restringe 

a modalidade de arbitragem a ser instaurada, uma vez que seu artigo 2º, §3º, impõe que 

nesses casos ela será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade (BRASIL, 

1996). 

  A primeira dificuldade está justamente em entender o que são direitos patrimoniais 

disponíveis no âmbito da Administração Pública, justamente por estarem ligados ao 

conceito de interesse público, o qual, sabidamente, é sempre indisponível, conforme lição 

de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2018, p. 1070): 

 



22 
 

O interesse público é sempre indisponível pela Administração Pública, 

porque ele é de titularidade da coletividade e não do poder público. A 

Administração Pública apenas o administra, protege e tem o dever de dar-

lhe efetividade. Mas não pode dele dispor livremente porque não lhe 

pertence.  

   

  Nesse contexto, cria-se então um impasse: se a coisa é pública, é indisponível? 

  André Chateaubriand Martins (CAHALI et. al. 2016, p. 74), ao citar Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto (1997, p. 84), apresenta duas categorias de interesse público, nos 

seguintes termos: 

 

[...] está-se diante de duas categorias de interesse públicos: os primários e 

os secundários ..., sendo que os primeiros são indisponíveis e o regime 

público é indispensável, ao passo que os segundos têm natureza meramente 

instrumental, existindo para que os primeiros sejam satisfeitos, e resolvem-

se em relações patrimoniais e, por isso, tornam-se disponíveis na forma da 

lei, não importando sob que regime. São disponíveis nesta linha, todos os 

interesses e os direitos derivados que tenham expressão patrimonial, ou 

seja, que possam ser qualificados monetariamente, e estejam no comércio, e 

que são, por esse motivo e normalmente, objeto de contratação que vise a 

dotar a Administração ou seus delegados dos meios instrumentais de modo 

a que estejam em condições de satisfazer os interesses finalísticos que 

justificam o próprio Estado. 

 

  Segundo a linha apresentada acima, seriam disponíveis então todos os interesses 

públicos secundários, que tenham expressão patrimonial, que possam ser qualificados 

monetariamente e estejam no comércio. 

  Di Pietro é mais precisa acerca do tema e classifica os bens públicos em três 

modalidades (2018, p. 1069), nos termos do artigo 99 do Código Civil (BRASIL, 2002)e 

afirma, conforme segue: 

 

[...] pode-se afirmar que os bens de uso comum do povo não são passíveis 

de avaliação, de valoração econômica, porque destinados ao uso de todos, 

como as ruas, as praças, o mar, a praia, dentre outros; os de uso especial são 

passíveis de valoração econômica, mas são indisponíveis porquê tem uma 

destinação pública, tal como previsto no inciso II do referido dispositivo 

legal; e os dominicais são passíveis de avaliação e são disponíveis por não 

terem afetação pública. 

 

  Segundo a referida Autora, os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, 

são “res extra commercium: fora do comércio jurídico de direito privado” (DI PIETRO, 

2018, p. 1069), de modo que somente os bens dominicais seriam passíveis de negociação. 

  De acordo então com os entendimentos acima delineados, apenas poderiam ser 
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considerados bens públicos disponíveis, que estejam no comércio e como tal passíveis de 

arbitragem, os bens chamados de dominicais. 

  Conforme o texto da lei, especificamente o art. 99, inciso III, do Código Civil, os 

bens dominicais são justamente aqueles “que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas 

de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades” 

(BRASIL, 2002, p.10). 

  Pelo exposto, fica evidente então a possibilidade de a Administração Pública se 

sujeitar à arbitragem, desde que não submeta ao tribunal arbitral direito público indisponível, 

mas tão somente interesses secundários, monetariamente expressáveis e de bens que estejam 

no comércio e que possam, portanto, ser passíveis de negociação e alienação nos termos da 

lei. 

 

3.3 A ARBITRAGEM NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 

  De todo o exposto até aqui, pode-se chegar à algumas conclusões, conforme abaixo. 

  O instituto da arbitragem é procedimento voluntário de resolução de conflitos, em 

que a manifestação de vontade para a sua adesão deve ocorrer de forma expressa e de duas 

maneiras: previamente à existência do conflito, através de uma cláusula compromissória 

constante do próprio contrato, ou durante o curso do conflito, através de compromisso 

arbitral a ser formalizado em termo próprio (BRASIL, 1996). 

  Como visto no item 3.2 acima, ficou evidenciado que a Adminsitração Pública pode 

se sujeitar a arbitragem como forma de resolução extrajudicial de conflitos. De qualquer 

forma, quando se observa a questão dos contratos de concessão de serviços públicos, está-se 

diante de serviços muitas vezes considerados essenciais e que a própria possibilidade de sua 

interrupção pode ser questionada, como é o caso da prestação de serviços de distribuição de 

água, de energia elétrica ou da coleta e tratamente de esgoto por exemplo. 

  Os serviços considerados essenciais foram definidos pela Lei nº 7.783, de 28 de 

junho de 1989, conhecida como Lei da Greve, que em seu artigo 10 assim estabelece in 

verbis (BRASIL, 1989): 

 

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia 
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elétrica, gás e combustíveis; 

II - assistência médica e hospitalar; 

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

IV - funerários; 

V - transporte coletivo; 

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII - telecomunicações; 

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e 

materiais nucleares; 

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X - controle de tráfego aéreo; 

XI compensação bancária. 

 

  A própria Lei da Greve exige, através de seu artigo 11, que se garanta a continuidade 

da “prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidade inadiáveis da 

comunidade” e define, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, como 

necessidades inadiáveis, “aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população” (BRASIL, 1996). 

  Conforme se percebe, a prestação dos chamados serviços públicos essenciais está 

intimamente ligada com o conceito de interesse público indisponível, até porque, conforme a 

própria lei reconhece, trata-se de necessidades inadiáveis da comunidade. Sob esta 

perspectiva, pode-se questionar, num primeiro momento, a possibilidade de os contratos de 

concessão desse tipo de serviços preverem cláusulas arbitrais para a resolução de conflitos 

dele decorrentes. 

  Di Pietro ao enfrentar diretamente o tema, recomenda que os instrumentos 

convocatórios de licitação e os contratos administrativos, ao optarem pela previsão da 

arbitragem como forma de solução de conflitos, devem delimitar a matéria que poderão ser 

submetidas à arbitragem (DI PIETRO, 2018, p. 1071). 

  Além disso, a citada Autora, ao restringir quais matéria são passíveis de arbitragem 

sob esse contexto, afimar que somente poderão se sujeitar a esta forma de resolução de 

conflitos, as cláusulas financeiras dos contratos administrativos, as quais “dizem respeito à 

remuneração do contrato e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato” (DI PIETRO, 

2018, p. 1071), haja vista que têm natureza contratual , portanto, podem ser negociadas pelas 

partes. 

  A Autora menciona, ainda, que não poderiam ser submetidas à arbitragem matérias 

relacionadas às cláusulas exorbitantes dos contratos, quais sejam aquelas que conferem à 

Administração uma posição privilegiada sobre a parte contratada (DI PIETRO. 2018, p. 

1071), decorrentes do estabelecido no artigo 58 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
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(BRASIL, 1993). 

  Por outro lado, esclarece que as repercussões econômicas e financeiras que podem 

decorrer da utilização das prerrogativas previstas no dispositivo legal acima citado, estas 

podem ser sujeitas à arbitragem, por se tratarem “direitos passíveis de valoração econômica” 

(DI PIETRO, 2018, p. 1071). 

  Essa possibilidade de negociação entre a Adminsitração Pública e o particular, das 

consequências econômicas e financeiras dos contratos adminsitrativos é reconhecido pela 

própria lei, mormente se observado o que dispõe a redação dos §§ 1º e 2º, ambos do artigo 

58, da Lei nº 8.666/93, conforme segue (BRASIL, 1993): 

 

§ 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 

administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do 

contratado. 

§ 2º. Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-

financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o 

equilíbrio contratual. 

 

  Conforme acima, a lei não só permite a negociação das cláusulas econômico-

financeiras e monetárias do contrato, como exige que sua alteração depende de condordância 

do contratado. De modo complementar e no mesmo sentido do apontado por Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro (2018, p. 1071), muito mebora não se possa negociar o uso das 

prerrogativas previstas no artigo 58 da mencionada lei, suas repercussões econômico-

financeiras devem ser negociadas com o contrato de modo a se manter o equilíbrio do 

contrato. 

  Flaviana Bissoli e José Luiz de Almeida Simão (CAHALI et. al. 2016, p. 292), ao 

tratarem da Arbitragem nos Contratos Administrativos, seguem a mesma lógica de Moreira 

Neto (1997, p. 84) e colocam como passíveis de arbitragem “os interesses secundários da 

Administração destinadas ao funcionamento do aparato administrativo, envolvendo atos de 

gestão e questões mercantis” (CAHALI, et. al. 2016, p. 292). 

  Sendo atos de gestão, conforme concepção de Marcelo Fonseca Santos (CAHALI, et. 

al. 2016, p. 389): 

 

[...] aqueles praticados sem que a Administração utilize sua supremacia 

sobre os particulares, que no caso específico dos entes da administração 

indireta são os atos típicos de administração e gestão empresarial, 

assemelhando-se aos atos praticados pelas pessoas puramente privadas [...]. 

São exemplos de atos de gestão a alienação ou aquisição de bens pela 

Adiministração das Pessoas Jurídicas especialmente (e legalmente) 
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instituídas pelo Estado para competir e gerar recursos diversos, como o 

aluguel de imóveis de propriedade de uma autarquia ou empresa com 

controle majoritário do Estado. 

 

  Pode-se dizer então, que o contratos de concessão de serviços públicos podem prever 

cláusulas arbitrais, desde que delimitem as matérias passíveis de arbitramento para aquelas 

referentes a interesses públicos secundários, que sejam monetariamente expressáveis, e que 

estejam disponíveis no mercado ou ainda, as repercussões financeiras do uso das 

prerrogativas da Administração Pública sobre os particulares, bem como os atos de gestão 

praticados por àquela. 

 

3.5 DAS AGÊNCIAS REGULADORAS COMO CÂMARA DE ARBITRAGEM NOS 

CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 

  Ultrapassadas as questões relativas à possibilidade de a Administração Pública se 

utilizar do instituto da arbitragem como forma de recolução de conflitos, bem como da 

possibilidade da previsão de cláusula arbitral nos contratos de concessão de serviços 

públicos, conforme intens 3.2 e 3.3 acima, passar-se-á agora ao cerne do estudo proposto, 

qual seja acerca da possibilidade de as agências reguladoras atuarem como câmara de 

arbitragem nos contratos de concessão dos serviços por ela regulados. 

  De plano já se percebe que as agências reguladoras possuem, em razão de sua própria 

função, características comuns às impostas aos árbitros pela legislação. Nos termos do 

apresentado nos itens acima, tanto as agências como os árbitros, devem sempre primar por 

sua independência decisória, autonomia, tecnicidade, objetividade e celeridade em suas 

decisões. 

  Tais exigências em suas qualificações podem ser facilmente comparadas através da 

leitura do artigo 21, da Lei nº 11.445/07 (BRASIL, 2007) e do artigo 13, § 6º, da Lei 

9.307/96 (BRASIL, 1996). 

  Ao considerar as características das agências reguladoras, pode-se inferir que estas 

são um ambiente proprício para a realização de arbitragem, por tratarem de instituições de 

caráter eminentemente técnico e com independência e autonomia que garantem sua 

imparcialidade nas tomadas de decisão. 

  Por outro lado, por se trataram de entidades que compõem a Administração Pública 

indireta e conforme apresentado nos itens 2.3 e 2.4 do presente estudo, as agências 
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reguladoras devem sempre se pautar pelos princípios que norteiam a administração pública. 

  Do raciocínio acima, a primeira conclusão que se retira é a de que ante a aplicação do 

princípio da legalidade na Administração Pública, para determinada agência reguladora 

possa atuar como câmara arbitral nos contratos de concessão que regula, tal atribuição deve 

constar expressamente de sua lei de criação, outorgando-lhe, de tal forma, poderes para 

tanto. 

  Após uma breve pesquisa, percebe-se que diversos entes da federação, ao criarem 

suas agências reguladoras, cuidaram de prever expressamente em suas leis de criação 

dispositivo que confere às agências a atribuição de dirimir conflitos através de arbitragem, 

conforme se observa por exemplo, do artigo 17, incisos II e III, da Lei Distrital nº 4.285, de 

26 de dezembro de 2008 (DISTRITO FEDERAL, 2008, p. 13), do artigo 4º, inciso IX, da 

Lei Estadual nº 10.931, de 09 de janeiro de 1997 (RIO GRANDE DO SUL, 1997, p. 3), pelo 

artigo 45, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007 (SÃO 

PAULO, 2007, p. 12) e artigo 6º, inciso VI, da Lei Complementar estadual nº 94, de 23 de 

julho de 2002 (PARANÁ, 2002, p. 3). 

  De acordo com a Lei de Arbitragem (BRASIL,1996), outras duas medidas que se 

impõe é que a arbitragem deva ser sempre de direito e deverá obedecer sempre o princípio da 

publicidade, nos termos do artigo 2º, §3º, do mencionado diploma legal. 

  A arbitragem de direito impõe a necessidade de que as regras para a solução dos 

conflitos devem se pautar necessariamente nas leis brasileiras. André Chateaubriand Martins 

(CAHALI, et. al. 2016, p. 78-80) ao tratar do tema afirma que: 

 

[...] quando o regime aplicável à arbitragem nas relações privadas é 

transposto para a Administração Pública, há necessidade de se conferir 

maior previsibilidade ao processo, afastando-sea possibilidade de que as 

partes se utilizem de liberdade tão ampla, limitada apenas pela ordem 

pública, que é de difícil conceituação e aplicação. 

[...] caso identificada a intenção das partes de fraudar a lei brasileira ou, 

ainda, caso mesmo sem dolo, a escolha da lei estrangeiraviole a ordem 

pública, os próprios árbitros devem, com base no art. 2º, §1º, da LBA4, 

afastar a incidência da lei estrangeira para aplicação da lei nacional. 

 

  Assim, ao atuarem como câmara de arbitragem, as agências reguladoras de serviços 

públicos deverão sempre praticar a arbitragem de direito, mormente quando se observa que 

as relações que regula sempre envolvem a administração pública ou o interesse público. 

                                                
4 O autor do texto citado utiliza a sigla “LBA” para identificar a Lei nº 9.307/96, conhecida como Lei de 
Arbitragem. 
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  Quanto á aplicação do princípio da publicidade, a doutrina já alerta que não se trata 

de “divulgar toda e qualquer informação obtida no curso do procedimento arbitral” 

(ANDRADE apud CAHALI, et. al. 2016, p. 81), de modo que deve ser revelado somente o 

“estritamente necessário para prestar contas aos órgão de controle e dar transparência às suas 

atividades” (CAHALI, et. al. 2016, p. 81). 

  Já no tocante às matérias sobre as quais poderá arbitrar, não parece haver dúvidas que 

devem se restringir às mesmas que a Administração Pública, nos termos do apresentado nos 

itens 3.2 e 3.3 acima, ou seja, apenas devem se sujeitar à arbitragem os aspectos econômicos 

e financeiros do contrato e da prestação de serviços públicos, bem como os atos de gestão daí 

inderentes e demais interesses monetariamente expressáveis que estejam disponíveis no 

comercio jurídico. 

  É de se observar ainda, que seria interessante no contexto das agências reguladoras, 

que ao pretenderem atuar como câmaras arbitrais na resolução de conflitos do contratos que 

regulam, de modo a garantir maior segurança às partes e transparência, deveriam definir em 

ato próprio, a forma de instituição e processamento da arbitragem que tramitarão sob sua 

responsabilidade, em conformidade com o que estabelece o artigo 5º, da lei nº 9.307/96 

(BRASIL, 1996).    

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

A abertura do mercado e a participação cada vez maior da iniciativa privada na 

prestação de serviços públicos, traz uma importância cada vez maior ao papel desenvolvido 

pelas agências reguladoras no país. 

Tais entidades incumbidas de sua autonomia e independência, bem como de sua 

capacidade técnica, têm a difícil missão de garantir uma prestação de serviços adequada por 

um preço módico à toda a população. Por outro lado, às agências reguladoras cabem 

garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a justa remuneração das 

prestadoras de serviço. 

No caso específico dos contratos de concessão de serviços públicos, há de se 

considerar que estes são instrumentos complexos, através dos quais a Administração 

Pública delega à iniciativa privada a prestação de serviços essenciais, como a transmissão 

de energia elétrica e a coleta e tratamento de esgoto, por exemplo. A sua importância para a 

população e o fato de normalmente constituírem monopólios naturais, geram a necessidade 

de constante controle e fiscalização, bem como podem ser fonte de inúmeros conflitos, os 
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quais, devem, de modo a garantir a satisfação do interesse público, ser resolvidos da forma 

mais célere, transparente e menos onerosa possível. 

Nesse sentido, a utilização da arbitragem como mecanismo de solução extrajudicial 

de conflitos apresenta grande utilidade aos contratos de concessão e deve ser incentivada, 

não só como meio de desoneração do judiciário que deixará de analisar o mérito dos 

conflitos daí decorrentes, mas também como forma de garantir maior agilidade e 

transparência à prestação de serviços públicos. 

Conforme pretendeu demonstrar o presente estudo, as agências reguladoras 

apresentam-se como ambiente propício ao processamento da arbitragem, suas 

características inerentes mostram-se compatíveis com o que a própria legislação espera de 

uma câmara arbitral, a qual deve apresentar grande conhecimento técnico e autonomia 

necessária para a garantir sua independência decisória e consequente imparcialidade daí 

decorrente. 
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