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RESUMO 

 

Neste trabalho se examinam o déficit democrático e os mecanismos de controle 

imputados à atuação das agências reguladoras independentes brasileiras. Após 

reconhecer que o fenômeno da regulação independente ganha destaque principalmente 

após a derrocada do Estado social, essencialmente burocrático, com a ascensão do 

Estado regulador do século XXI, marcado pela pulverização dos poderes estatais; 

analisam-se as vicissitudes do novo modelo regulatório adotado, de forma mais ou 

menos homogênea, nos diversos sistemas jurídicos internacionais. As agências 

reguladoras surgem como mecanismos capazes de consolidar as propostas da Moderna 

Regulação através de congregação de características únicas, como a autoridade 

administrativa reforçada, consubstanciada em alto grau de independência frente ao 

Poder Executivo. Entretanto, os amplos poderes conferidos para desempenhar a 

atividade regulatória e a elevada independência dos entes reguladores independentes 

passam a gerar discussões doutrinárias acerca da legitimidade democrática do instituto. 

A solução encontrada pela ordem constitucional brasileira foi a adoção de instrumentos 

de inserção da participação popular no processo administrativo regulatório, visando ao 

suprimento do déficit democrático. Neste quadro, serão analisados os efeitos, alcance e 

formas de realização do direito fundamental à participação popular; ressaltando as 

dificuldade de implementação do modelo regulatório participativo no Brasil. O controle 

social das agências reguladoras será abordado como meio adicional e necessário à 

legitimação da atuação destas. 

 

Palavras-chave: Administração Pública Gerencial. Agências reguladoras 

independentes. Déficit democrático. Direito fundamental à participação popular. 

Controle social. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper examines the democratic deficit and control mechanisms attributed to the 

actions of independent regulatory agencies in Brazil. After recognizing that the 

phenomenon of independent regulation is highlighted especially after the collapse of the 

welfare State, essentially bureaucratic, with the rise of the regulatory State of the XXI 

century, marked by the spraying of State powers; analyzes the vicissitudes of the new 

regulatory model adopted, more or less homogeneous, in the various international legal 

systems. The regulatory agencies emerge as mechanisms to consolidate the proposals of 

the Modern Regulation through the congregation of unique features, such as enhanced 

administrative authority, based on the high degree of independence from the 

government. However, the broad powers to perform the regulatory activity and high 

independence of independent regulators begin to generate doctrinal discussions about 

the democratic legitimacy of the institute. The solution found by the Brazilian 

constitutional order was the adoption of instruments to insert the popular participation 

in the administrative regulatory process, aiming to supply the democratic deficit. In this 

framework, will be analyzed the effects, extent and forms of realization of the 

fundamental right to popular participation, highlighting the difficulty of implementing 

the participative regulatory model in Brazil. The social control of regulatory agencies 

will be approached as an additional way and necessary to the legitimacy of its actions. 

 

Keywords: Managerial Public Administration. Independent regulatory agencies. 

Democratic deficit. Fundamental right to popular participation. Social control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento do Estado regulador no final do século XX e início do XXI 

foi acompanhado por intensas reformas administrativas em vários sistemas jurídicos 

mundiais. O Estado social, prestador de serviços e marcadamente intervencionista, 

cedeu espaço ao desenvolvimento da segunda onda regulatória. Esta mudou a forma de 

se intervir na economia, alterando substancialmente as funções estatais. Neste contexto, 

ganharam destaque entidades regulatórias capazes de intervir de forma diferenciada na 

economia, estabilizando os mercados e concretizando objetivos constitucionais gerais. 

O modelo de regulação independente demonstrou-se apto a viabilizar a 

transição para o Estado regulador, minimizando os riscos de ingerência política e 

aplicando as novas técnicas da Moderna Regulação. Desta forma, surgiram no cenário 

internacional várias agências autônomas com amplos poderes para exercer a atividade 

de regulação do Estado, buscando a superação das estruturas burocráticas herdadas do 

período do Estado social, as quais evidenciavam profundas falhas e estavam 

ultrapassadas.  

A autonomia reforçada das agências reguladoras, visando a combater as 

ingerências políticas dos governantes; entretanto, causou bastante polêmica. Passou a se 

questionar a amplitude dos poderes concedidos por legislação infraconstitucional, 

apontando-se o controle clássico da Administração Pública como insuficiente, quando 

aplicado àquelas.  

Questiona-se, atualmente, a legitimidade das agências reguladoras frente à 

ordem constitucional, evidenciando-se um déficit democrático na sua atuação. O 

presente trabalho tem por escopo analisar a existência deste, delimitar seu alcance e 

apresentar a proposta de inserção de mecanismos de participação popular no processo 

administrativo regulatório para suprir o aludido déficit. 

O capítulo primeiro se prestará à análise do histórico e da evolução da 

regulação independente, destacando a experiência internacional através da pontuação 

das características mais relevantes dos diversos modelos adotados pelos países; 

culminando com a reforma administrativa de 1990 no Brasil, a qual introduziu na 

realidade pátria várias Emendas Constitucionais, a fim de implementar o modelo 
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preconizado pelo Estado do século XXI. A evolução da Administração Pública também 

terá destaque para se compreender as vicissitudes dos poderes e atividades exercidos 

pelas agências reguladoras. 

No capítulo seguinte, o modelo regulatório independente adotado no Brasil 

será explorado, ressaltando suas características principais, primordialmente a autonomia 

reforçada conferida às agências reguladoras no desempenho de suas funções. Apontar-

se-ão as críticas que são feitas, principalmente as de natureza constitucional. Por fim, 

delinear-se-ão os aspectos dos controles político, jurídico e legislativo. 

O capítulo final será dedicado ao reconhecimento do déficit democrático 

imputado às agências como fenômeno mais amplo que atinge a Administração Pública 

como um todo. O direito fundamental à participação popular será apontado como 

instrumento hábil a reparar a crise de legitimidade, devendo ser concretizado através da 

inserção de instrumentos viabilizadores da participação cidadã, no âmbito do processo 

administrativo regulatório. Será demonstrado que a previsão infraconstitucional 

minudenciando as formas de participação popular é importante para expandir o referido 

direito. 

Finalmente, as propostas de aperfeiçoamento do modelo regulatório pátrio, 

trazidas pelo Projeto de Lei 3.337/2004, serão explanadas, destacando-se a importância 

do princípio da publicidade ampla. 
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2 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS: ANÁLISE 

DA REFORMA ADMINISTRATIVA BRASILEIRA DE 1990 

 

2.1 A evolução dos modelos de Estado pós-Revolução Francesa 

 

As formas de intervenção do Estado no domínio econômico variaram 

bastante ao longo dos séculos. Analisar as vicissitudes de cada modelo estatal pós-

Revolução Francesa é necessário para se compreender o conceito e características da 

moderna regulação inserida no contexto da Administração Pública. Conforme ressalta 

Odete Medauar (2003, p. 78), “as raízes do direito administrativo e as linhas 

fundamentais de sua sistematização o vinculam, nas formulações originárias, 

precipuamente ao Estado do século XIX”, daí a importância de se “buscar as 

características e fundamentos desse Estado, que certamente influenciaram na elaboração 

do direito administrativo; e a importância de verificar as transformações que sofreu para 

concluir se vão afetar ou não as linhas conceituais desse ramo jurídico” (MEDAUAR, 

2003, p.78). 

Encontram-se na doutrina diversas expressões ditas sinônimas para designar 

o Estado no século XIX. As que mais se repetem são as que o denominam de Estado 

liberal, Estado burguês e Estado abstencionista (MEDAUAR, 2003, p. 78-79). Na 

verdade, a pluralidade de denominações se relaciona às características desse modelo de 

Estado fruto da Revolução Francesa de 1789, quando a classe burguesa vence a 

supremacia política secular da nobreza e do clero, suplantando o absolutismo 

monárquico. 

Embora o surgimento do Estado liberal tenha representado a derrocada do 

Estado absolutista, manteve-se a unidade e centralização do poder; entretanto, o 

comando político se despersonifica, pois o poder não mais reside na figura do monarca, 

mas nas mãos da nação. Odete Medauar (2003, p. 79) corrobora tal entendimento ao 

afirmar que “o Estado do século XIX apresenta-se, do ponto de vista interno, como 

soberano: dele partem e nele se depositam com exclusividade todas as faculdades e 

prerrogativas de domínio, exercidas, não mais por vontade do monarca, mas em nome 

do povo”. 
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A postura do Estado liberal com relação à economia é tida como 

abstencionista. Defendia-se a liberdade como direito fundamental, assim “o Estado 

assumiu uma função reduzida, passando a garantir apenas a liberdade, propriedade e 

segurança física e jurídica dos indivíduos, notadamente em face do próprio Estado, bem 

como a defesa do território em face de agressões externas” (MARTINS, 2010, p. 12). A 

doutrina aponta que o racionalismo francês da Revolução deu ensejo à superação do 

teocentrismo e o surgimento do antropocentrismo, reconhecendo-se direitos 

fundamentais de natureza universal ao ser humano. Paulo Bonavides (2004, p. 562) 

assevera que os direitos do homem passaram a ser reconhecidos como naturais e 

inalienáveis, além de serem tidos como imprescritíveis; defendia-se a liberdade, a 

propriedade e a resistência a qualquer forma de opressão. 

Diante dessa realidade, a economia no período era praticamente 

desregulada, diferente do que ocorreu no período do absolutismo, marcado por forte 

ingerência estatal na ordem econômica, em que o monarca editava normas reguladoras 

de preços das mercadorias comercializadas. Cria-se que o mercado poderia se 

autorregular, tendendo sempre ao equilíbrio. Este estaria ameaçado se houvesse 

qualquer interferência estatal. Consagrou-se a absolutização do princípio da livre 

iniciativa, o qual deve ser compreendido como liberdade de empreender sem as amarras 

das intervenções limitativas por parte dos Poderes Públicos (MEDAUAR, 2003, p. 81). 

Apesar desse cenário ter propiciado expressivo desenvolvimento produtivo 

e tecnológico, acentuaram-se as desigualdades sociais; devido à exploração excessiva 

das forças produtivas, concentração de renda e carência das prestações sociais (estas 

eram entregues à iniciativa privada, e não havia o controle estatal) (MARTINS, 2010, p. 

13). Com a evidência das mazelas do sistema liberal, despontaram as críticas ao modelo 

de Estado. Como assinala Odete Medauar (2003, p. 82), 

[a]s críticas mais amenas apontam, nos aspectos gerais, por exemplo, a 

contradição de um Estado com força coercitiva absoluta, mas que não dirige 

o mercado e a sociedade civil, nem tem a função de dirigi-la; é a expressão da 

máxima potência, pois detém o monopólio da força e coação e, ao mesmo 

tempo, é a expressão da máxima impotência em relação à sociedade, pois não 

decide os conteúdos dos conflitos; mencionam, ainda, a negação, na realidade 

prática, de premissas básicas do sistema. 

Diante dessa conjuntura, o regime capitalista liberal entra em colapso. 

Causas mais comuns da derrocada apontadas na doutrina são as duas grandes guerras 

mundiais e a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929. Também podem ser 
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apontados como fatores contributivos a extensão do sufrágio (e consequente formação 

dos partidos políticos modernos, os quais se caracterizavam por ideologia e organização 

estáveis), o crescimento dos sindicatos (que adquirem força de pressão sobre o Estado) e 

a edição de leis de proteção social na Europa no final do século XIX (de início, normas 

referentes a acidentes de trabalho, depois leis de seguridade e assistência social); 

passando-se a exigir uma postura positiva do Estado frente à realidade social 

(MEDAUAR, 2003, p. 83). 

Desta forma, o Estado teve de passar por grandes mudanças para se adequar 

as exigências de ordem econômica, política e ideológica que se punham como desafios. 

Abandonou-se a posição absenteísta para adquirir a feição de Estado fortemente 

interventor na ordem econômica e social. Nas palavras de Vital Moreira (1997, p. 18), 

“[a] II Guerra Mundial [...] não restabeleceu o Estado Liberal, separado da economia. 

Pelo contrário, em vários países, a intervenção do Estado assumiu no pós-guerra formas 

de grande intensidade. Em alguns países constituíram-se extensos sectores públicos 

empresariais [...]”. Surge, então, o Estado social ou Estado do bem-estar social.  

Explica Bonavides (2004, p. 564) que o século XX foi palco para o 

surgimento dos direitos fundamentais de segunda geração, identificados como direitos 

sociais, culturais e econômicos, além de serem representativos dos direitos das 

coletividades; tendo sua origem nas reflexões antiliberais do século XX. Tal categoria 

exige uma postura estatal positiva no sentido de garantir os direitos, que vai desde a 

intervenção estatal na economia para prestar serviços públicos à coletividade, às 

prestações de benefícios de cunho assistencial. Por tais razões, conforme assevera 

Márcio Sampaio (2010, p. 14), o Estado transforma-se em prestador de serviços e em 

empresário, atuando inclusive nas esferas de iniciativa privada. 

Para atender as novas demandas sociais, o Estado social teve de superar o 

simplismo estrutural do século passado e incorporar mecanismos burocráticos mais 

complexos que possibilitassem a intervenção nas esferas econômica, política e social. 

Do ponto de vista político, o Estado teve de se fracionar em repartições para poder 

penetrar na sociedade de forma mais eficiente, entretanto, como adverte Odete Medauar 

(2003, p. 88), este permanece como centro político da rede de entes políticos e 

administrativos que surgem após a necessária fragmentação. 
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No âmbito econômico, apesar de se notar uma tendência do Estado em abrir 

o comércio, reduzindo as barreiras alfandegárias e os obstáculos à livre circulação de 

mercadorias; o mesmo passa a atuar fortemente nos setores que antes eram destinados à 

iniciativa privada, através da prestação direta de serviços públicos essenciais e da 

regulação de setores da economia. Na douta lição do doutrinador português Vital 

Moreira (1997, p. 23),  

[o] Estado liberal oitocentista limitava-se quase só a estabelecer e garantir o 

respeito dos quadros institucionais da actividade económica. A actividade 

reguladora reduzia-se às tarefas gerais da polícia administrativa [...]. 

Diversamente, o “Estado social” ou o “Estado providência” que emergiu em 

meados do presente século é um Estado activo na área econômica e social, 

tanto pela participação directa na produção e prestação de bens e serviços, 

como e sobretudo pela regulação da actividade econômica. 

No âmbito social, a atuação estatal amplia-se no sentido de superar a 

política social setorial e promover a política social generalizada, a fim de preservar os 

valores da personalidade dos indivíduos e garantir as condições essenciais à vida com 

dignidade, corrigindo desigualdades econômico-sociais (MEDAUAR, 2003, p. 89). 

Diante do exposto, é visível que o Estado empresário foi responsável por 

excelentes resultados do ponto de vista social, aumentando a expectativa de vida média 

da população, dada a ampliação dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação 

e saneamento básico. Entretanto, como aponta Marcio Sampaio (2010, p. 15), tal forma 

de atuação estatal acabou por provocar grande endividamento do Estado. Esta realidade 

acabou por, gradualmente, gerar a deficiência da prestação dos serviços públicos, tendo 

em vista o sucateamento da máquina administrativa, a qual não conseguia se modernizar 

frente à escassez de recursos. Assim, a insolvência governamental e a obsolescência dos 

serviços públicos tornaram-se um entrave à continuação do desenvolvimento 

econômico. Vital Moreira (1997, p. 25) também aponta como uma das causas do 

crescimento das despesas públicas a “necessidade de crescente regulação da economia, 

não somente pela sua maior complexidade, mas também pela sua tendência 

monopolista”. 

Frente a essa realidade de crise, houve a necessidade de se mudar o 

paradigma estrutural com relação à atuação estatal. Aos poucos, foi sendo concretizado 

o princípio da subsidiariedade desta atuação, valorizando-se a liberdade de iniciativa. 

Deste modo, as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por profundas reformas estatais 
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e administrativas, visando à adequação de um modelo estatal à realidade devastadora, 

fruto do modelo social superado. 

Nessa perspectiva, surge o Estado regulador ou Estado-rede, o qual 

representou uma solução à crise do modelo anterior através da redução do papel estatal 

na economia e da revalorização do papel do mercado e da concorrência.  

A doutrina aponta alguns fatores que influenciaram bastante na 

remodelagem estatal e que tiveram início na década de 1990, projetando-se para o 

século XXI. O primeiro deles é a globalização, caracterizada pela transnacionalização 

dos mercados e capitais e das relações de produção e consumo. Surge um mercado 

mundial, no qual ocorre a livre circulação de capitais tecnológicos, financeiros e 

comerciais. Odete Medauar (2003, p. 94 e ss.) aponta várias conseqüências desse 

fenômeno; como a internacionalização do Estado (este passa a fazer parte de 

organizações internacionais), internacionalização do direito (representada pela criação 

de vínculos entre os sistemas jurídicos mundiais, que se tornam permeáveis) e ascensão 

do mercado global.  

O segundo fator influenciador foi o neoliberalismo, identificado como a 

teoria econômica que defende a liberdade das forças de mercado, menor intervenção do 

Estado, desregulamentação, privatização do patrimônio público e livre comércio 

internacional (MARTINS, 2010, p. 17). Tais características foram amplamente adotadas 

nos países desenvolvidos na década de 1980 e expandiram-se aos países em 

desenvolvimento através do incentivo de organizações internacionais, como o FMI e o 

Banco Mundial (MEDAUAR, 2003, p. 97). 

O último fator que corroborou a modelagem do Estado regulador trata-se 

das privatizações, que correspondem às medidas tomadas para reduzir o campo de 

atuação do Estado no setor privado, seja transferindo a prestação dos serviços à 

iniciativa privada através das concessões e permissões; ou vendendo as empresas 

estatais e quebrando monopólios públicos. Em síntese, Odete Medauar (2003, p. 98) 

salienta que o Estado do início do século XXI define-se como “restrito a funções 

específicas; atua no domínio econômico de forma mais suave em relação ao modelo 

anterior, por meio da regulação, [...] busca eficiência na gestão dos recursos públicos e 

incentiva o desenvolvimento do terceiro setor”. 
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2.2 A atividade regulatória do Estado do século XXI e a moderna regulação 

econômica 

 

A principal característica do Estado social foi a forte intervenção na 

economia. Uma vez definida a necessidade de se intervir no domínio econômico, 

procedia-se a reserva da atividade em destaque à iniciativa do Estado. Como observa 

Floriano de Azevedo (2005, p. 24), o pressuposto dessa intervenção era o atingimento 

do interesse público, o qual justificava a atuação direta; entretanto se confundia esse 

interesse com os interesses do Estado-Nação, os quais são consideravelmente mais 

amplos e sua consecução poderia justificar o desrespeito a direitos individuais. Assim, 

caso os interesses de agentes econômicos privados travassem conflito com os entes da 

intervenção estatal, aqueles não seriam considerados. 

Não se pode afirmar que a regulação econômica é característica exclusiva 

do Estado regulador do século XXI. O conceito de regulação engloba não somente a 

ideia de equilibrar o mercado, mas incorpora o estabelecimento de regras para a 

atividade econômica. Segundo Vital Moreira (1997, p. 34), o conceito operacional de 

regulação econômica seria “o estabelecimento e a implementação de regras para a 

actividade económica destinadas a garantir o seu funcionamento equilibrado, de acordo 

com determinados objectivos públicos”. Portanto, a regulação já se fazia presente no 

Estado social, na medida em que este previa regras voltadas à intervenção direta na 

economia, regulando fortemente o setor privado. 

Essa forma inaugural de regulação (também chamada de primeira onda 

regulatória) representou uma maior autonomia para o poder do Estado em detrimento da 

sociedade e possuía natureza exclusivamente econômica. Floriano de Azevedo (2005, p. 

27 e ss.) tece três críticas a esse modelo inicial de regulação. Primeiramente, a atividade 

econômica acabava por padecer de grande instabilidade, pois os parâmetros regulatórios 

mudavam de acordo com a alternância de poder, assim o Estado não conseguia 

estabelecer objetivos públicos a longo prazo, fato que comprometia a estrutura do 

Estado social, protecionista dos direitos sociais. 

A segunda crítica refere-se aos objetivos informadores da atividade estatal. 

Estes, por serem de natureza geral, não revelavam maiores preocupações com o 
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equilíbrio específico do setor atingido pela intervenção. Os reflexos da atuação nos 

setores, fossem positivos ou negativos, eram repartidos para toda a coletividade; assim, 

caso a intervenção em um setor específico da economia fosse desastrosa, tal falha, 

apesar de ferir os direitos individuais dos administrados ligados ao setor, seria 

neutralizada pelo sucesso em outros ou pelo aporte de recursos públicos. Tal conjuntura 

acaba por gerar prejuízos excessivos ao erário, na tentativa de manter o balanço da 

intervenção na economia positivo. 

A última crítica relaciona-se ao fato de que tal modelo de regulação permite 

que a política de preços (tarifas dos serviços públicos ou preços praticados pelas 

empresas estatais) seja definida no âmbito político, através da avaliação de fatores que 

pouco se relacionam com as peculiaridades do setor a ser regulado. Destarte, a 

majoração e minoração dos mesmos ficavam à mercê da vontade política do governante. 

A ascensão do Estado do século XXI marcou o surgimento da segunda onda 

regulatória, “vocacionada à regulação social” (MASTRANGELO, 2005, p. 24). Nesta 

fase, a regulação não mais se confundia apenas como produção normativa para intervir 

na economia. Nesse sentido, Vital Moreira (1997, p. 36) explica que 

[...] não existe diferença relevante quanto aos instrumentos da acção estadual 

sobre a economia, sejam eles legislativos, sejam eles administrativos. É certo 

que, em princípio, toda a acção estadual sobre a economia privada há de 

pressupor uma norma prévia (lei, regulamento), mas as medidas de execução 

concreta dessa norma é que dão espessura ao correspondente regime de 

regulação
1
. 

Por tais razões, fortaleceu-se o papel regulador do Estado sem, contudo, 

anular a intervenção do mesmo na ordem econômica. Na verdade, o Estado continua a 

intervir, mas de forma prioritariamente indireta, pois há a separação entre o operador 

estatal e o ente administrativo que ficará responsável por um setor específico; além de 

se permitir que operadores privados venham a competir com operadores públicos. 

Nesta toada, Floriano de Azevedo (2005, p. 81 e ss.) leciona que a atividade 

estatal de regulação não deixa de ser uma forma de intervenção na economia; entretanto 

difere da intervenção direta nos seus pressupostos, objetivos e instrumentos. Quanto aos 

pressupostos, a intervenção regulatória guia-se pelo caráter de mediação e não pela 

imposição pura e simples de comportamentos e objetivos pela autoridade. Está presente 

                                                           
1
 Em consonância com essa lição, Odete Medauar (2003, p. 253) expõe que essa acepção mais abrangente 

do termo regulação se sobressai quando associada às atividades das agências reguladoras, remetendo 

tanto à edição de normas como à fiscalização do seu cumprimento, aplicação de penalidades na esfera 

administrativa e mediação de interesses. 
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nessa concepção a permeabilidade do ente regulador aos interesses dos regulados; sejam 

eles usuários do serviço ou prestadores privados. A moderna regulação exige que o ente 

regulador dialogue com aqueles sujeitos à atividade regulatória, buscando além da 

legitimidade democrática, a maior qualificação da regulação para resolver os impasses 

de cada setor. Daí surgir a noção de mediação de interesses, em que o Estado acaba por 

exercer sua autoridade, não de forma a impor sua vontade, mas arbitrando interesses e 

tutelando hipossuficiências. 

Quanto aos objetivos, a diferença está no fato destes se deslocarem dos 

interesses do Estado-Nação e repousarem nos interesses da sociedade. A intervenção 

direta pressupõe suposta incompatibilidade entre interesses públicos e atuação privada; 

na contramão, a moderna regulação estatal busca a composição dos interesses, não 

sendo a atuação privada impeditivo ao atingimento do interesse público. 

Já com relação aos instrumentos, a regulação que surge com o modelo 

estatal do século XXI demanda a criação de instrumentos viabilizadores dos 

pressupostos e objetivos acima tratados, visando à interlocução com os agentes 

envolvidos na atividade regulatória do Estado
2
. 

Resultado dessa intervenção indireta na economia foi o surgimento da tese 

da desregulamentação. Esta consiste na eliminação total ou parcial das normas estatais 

referentes à economia, na tentativa de deixar o mercado mais fluído e entregue à livre 

iniciativa. Entretanto não se pode afirmar que a desregulamentação implica no 

aniquilamento de qualquer forma de controle estatal mediante produção de normas ou 

práticas de fiscalização ou incentivo, por exemplo. Na realidade, no contexto do Estado 

regulador, a tese em análise surgiu para justificar a mudança na forma de intervenção, 

que não diminuiu a regulação, apenas mudou-se a forma de regular ou intervir na 

economia. Odete Medauar (2003, p. 248-249) reconhece que “é habitual encontrar a 

assertiva de que a derregulation significa, na verdade, uma re-regulation, pois novas 

regras [...] são estabelecid[a]s para o desempenho da atividade, inclusive se houver 

transferência da atividade do setor público para o setor privado”. 

                                                           
2
 Para Floriano de Azevedo (2005, p. 31), o conceito de regulação “deve compreender toda atividade 

estatal sobre o domínio econômico que não envolva a assunção direta da exploração de atividade 

econômica [...]. É dizer, toda a atividade do poder público no campo da economia que não implique nem 

na assunção da titularidade da exploração de atividade econômica [...], e nem envolva a exploração destas 

atividades, em regime de mercado, por empresas estatais”. 
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Portanto, as privatizações características do período da segunda onda 

regulatória obrigaram, em muitos casos, a aumentar a intensidade da regulação. Vital 

Moreira (1997, p. 43) explana que a regulação se acentuou notadamente nas áreas dos 

serviços públicos que antes eram prestados pelo Estado e que passaram à iniciativa 

privada; e no setor financeiro, a fim de conferir a fluidez e transparência necessárias à 

atração e proteção dos investidores. 

Conforme o exposto, a moderna regulação representa a intervenção estatal 

indireta na economia, regulando-a de forma a preservar ao máximo os interesses dos 

envolvidos no setor objeto da regulação. Portanto, remete-se à ideia de equilíbrio de 

interesses, atuando o Estado de forma a mediar possíveis conflitos entre os 

administrados. Para Floriano de Azevedo (2005, p. 35 e ss.), a atividade regulatória, no 

atual estágio de evolução em que se encontra, não mais se limita somente a concretizar 

sua função estabilizadora; ou seja, não se restringe apenas a garantir o equilíbrio do 

mercado, corrigindo as falhas deste. Deve se fazer presente também a função 

redistributiva, caracterizada pela introdução de objetivos de ordem geral na atividade 

regulatória. Estes podem estar relacionados com os princípios constitucionais de ordem 

econômica que o Estado positivou, com os direitos e garantias fundamentais e com a 

busca pelo bem comum. Assim, para concretizar a função redistributiva, os objetivos 

públicos devem estar em consonância com a ordem social. 

A função redistributiva da atividade regulatória surge para superar a visão 

ultrapassada de que esta apenas se concretiza através da edição de normas. Para se 

alcançar os objetivos públicos pautados nos interesses dos administrados, não basta a 

atividade regulamentar (produção de normas); é necessária a atividade regulatória em 

sentido amplo, que compreende uma complexidade de funções (de fiscalização, 

sancionatória, de conciliação) compatível com as necessidades do Estado do século 

XXI. 

 

2.3 Evolução da Administração Pública 

 



21 
 

Importante analisar a evolução histórica da Administração Pública para se 

compreender o surgimento das agências reguladoras e suas características e importância 

na atual fase da Administração gerencial. 

A Administração Pública no século XIX se revela como instrumento para a 

execução da lei, subordinada ao Poder Executivo e sendo o modo de agir da autoridade 

governamental. A crença no Estado mínimo correspondeu a uma Administração 

mínima, protegida pela burocracia. A organização administrativa era unitária e 

centralizada, prevalecendo o princípio da hierarquia, o qual guiava a relação dos 

indivíduos no interior da Administração, formando as cadeias de comando. Pregava-se a 

formalidade excessiva dos atos administrativos, baseada na supervalorização do 

princípio da legalidade (tradição liberal) (MEDAUAR, 2003, p. 124 e ss.). 

O respeito à liberdade e à livre iniciativa de mercado foram princípios 

informadores do Estado liberal que influenciaram a Administração Pública nesse 

período. Luis Carlos Bresser (1998a, p. 26) afirma com precisão que 

[a] democracia e a administração pública burocrática emergiram como as 

principais instituições que visavam a proteger o patrimônio público contra as 

privatizações do Estado. Democracia é o instrumento político que protege os 

direitos civis contra a tirania, que assegura os direitos sociais contra a 

exploração [...]. Burocracia é a instituição administrativa que usa, como 

instrumento para combater o nepotismo e a corrupção [...], os princípios de 

um serviço público profissional e de um sistema administrativo impessoal, 

formal e racional. 

A doutrina tece duras críticas a esse modelo inicial adotado pela 

Administração Pública. Esta acabou por se fechar em si, pouco havendo comunicação 

entre Estado e sociedade, a despeito de a ideologia do Estado no século XIX valorizar o 

indivíduo e seus direitos. Odete Medauar (2003, p. 126) afirma que a Administração 

“manteve o indivíduo na condição de súdito” de um “deficiente jurídico” em relação às 

recusas estatais. 

Apesar do progresso representado pela organização burocrática da 

Administração nesse período, o século XX foi marcado pela ampliação do papel social e 

econômico do Estado, e a estratégia principal da esfera administrativa (o controle 

hierárquico e formalista dos procedimentos) demonstrou ser inadequada, pois, mesmo 

evitando o nepotismo e a corrupção, era lenta, dispendiosa e ineficiente. (PEREIRA, 

1998a, p. 24). 
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Nessa conjuntura, a Administração Pública, entre as décadas de 1930 e 

1990, passou por intensa ampliação, assumindo novos papéis à medida que as funções 

estatais aumentavam. Conforme assinala Odete Medauar (2003, p. 127 e ss.), a 

expansão da Administração ocorreu no sentido estrutural e no sentido de desempenho 

das atividades. Com relação à estrutura, multiplicaram-se os órgãos centrais e criaram-

se diversos entes dotados de personalidade jurídica própria, atuantes nos setores 

específicos da sociedade; representou a superação da concepção da Administração 

unificada pela Administração desagregada. Também com relação às atividades, houve 

uma ampliação das funções desempenhadas pelos órgãos e entes da Administração, que 

agora revelava a burocracia prestacional típica do Estado social. Com o incremento de 

funções e crescente tecnização da atividade, foi necessário o recrutamento de pessoas 

especializadas para os setores regulados. 

Para atender a demanda social, além de incrementar a estrutura e as 

atividades da Administração, foi imperativo estabelecer formas de controle mais 

eficientes dos atos administrativos. Então, além dos controles clássicos de legalidade e 

hierarquia, surgiram os controles de produção, de resultados; pautados no princípio da 

eficiência administrativa.  

Malgrado o Estado e a Administração no final do século XX terem 

implementado medidas visando ao bem-estar social, alargando a incidência dos serviços 

públicos nos setores sociais; a máquina burocrática começa a dar sinais de falha já na 

década de 1980. Registra-se uma crise generalizada da gestão pública (MEDAUAR, 

2003, p. 129), marcada principalmente pelo sucateamento das estruturas públicas e pela 

crise fiscal. O Estado não conseguia conciliar a prestação dos serviços públicos de 

forma eficiente com os crescentes gastos oriundos dos monopólios. Não se modernizou 

a Administração, a qual não conseguiu acompanhar a evolução dos anseios populares 

com o excesso desorganizado de estruturas ineficientes. 

Nesse cenário de crise, surgem diversas propostas de reforma da 

Administração Pública. Como ensina Donald F. Kettl (1998, p. 76), “[d]esde os 

primeiros anos 80, vê-se crescer em todo o mundo uma onda global de reforma do setor 

público. Praticamente todos os governos têm empreendido esforços para modernizar e 

agilizar a administração pública”. Por conseguinte, a Administração Pública gerencial 

surge como resposta à crise estatal e tem como características básicas a orientação para 
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o cidadão, a obtenção de resultados, a descentralização e o incentivo à inovação 

(PEREIRA, 1998a, p. 28). 

As reformas econômicas tiveram importância acentuada, visto que a 

ingerência estatal do século XIX foi a responsável pela crise. Desta maneira, buscou-se 

a liberalização de mercados, as privatizações e a desregulação (entendida, conforme 

explicado em tópico anterior, como mudança na forma de intervenção do Estado na 

economia). Nas palavras de Luiz Carlos Bresser (1998a, p. 33), “[a] administração 

pública gerencial envolve uma mudança na estratégia de gerência, mas essa nova 

estratégia deve ser posta em prática em uma estrutura administrativa reformada” que se 

baseia na descentralização, delegando-se autoridade. 

Com relação às atividades desempenhadas pela Administração, as propostas 

da reforma não intentaram reduzi-las; na verdade pugnou-se pelo incremento da 

atividade regulatória do Estado, mas nos moldes da moderna regulação (que já foi 

abordada em tópico anterior). No tocante à estrutura, mesmo com a transferência ao 

setor privado de entidades estatais através das privatizações, as reformas propiciaram a 

criação de entes de regulação denominados agências reguladoras na experiência 

brasileira (MEDAUAR, 2003, p. 134-135). 

A respeito da importância do surgimento das agências ou autoridades 

reguladoras independentes para a Administração gerencial, Gustavo Binenbojm (2006, 

p. 241) declara que foram responsáveis por quebrar o vínculo de unidade no interior da 

Administração, pois as atividades que desempenham encontram-se em “esfera jurídica 

externa à da responsabilidade do governo”
3
. Ademais, por serem dotadas de reforçada 

autonomia política para seus dirigentes frente à chefia da Administração central, as 

agências reguladoras “rompem o modelo tradicional de recondução direta de todas as 

ações administrativas ao governo [...]. Passa-se, assim, de um desenho piramidal para 

uma configuração policêntrica” (BINENBOJM, 2006, p.241). 

A reforçada autonomia política das agências é resultado de características 

próprias conferidas de forma relativamente homogênea pelos sistemas jurídicos 

                                                           
3
 No mesmo sentido, Odete Medauar (2003, p. 261) dispõe que “uma das características comuns das 

agências reguladoras encontra-se na autonomia, que, embora se revestindo de moldes variados, conforme 

o país, significa, em geral, maior liberdade de decidir em comparação aos demais órgãos da 

Administração, quebrando-se, do ponto de vista jurídico, a subordinação hierárquica ao poder central 

[...]”. 
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mundiais, quais sejam: estabilidade e mandato certo para os dirigentes, receitas próprias, 

ausência de subordinação hierárquica do ponto de vista político e atenuação dos 

controles provenientes da Administração central. 

A Administração gerencial, destarte, é caracterizada pela ampliação das 

atividades e completa reestruturação dos entes que a compõe; passando a assumir forma 

policêntrica dada a variedade de centros de comando inseridos em setores específicos da 

economia, objeto da moderna regulação.  

 

2.4 Breves considerações sobre os modelos regulatórios internacionais 

 

A fim de entender com profundidade o fenômeno da moderna regulação, é 

mister analisar os modelos regulatórios adotados pelos países que aderiram às reformas 

administrativas das décadas de 1980 e 1990. Ainda que o surgimento da Administração 

Pública gerencial tenha produzido efeitos relativamente homogêneos nos sistemas 

jurídicos mundiais, diferenças estruturais e relativas ao desempenho da atividade 

regulatória manifestaram-se em diferentes matizes ao redor do globo, de acordo com as 

peculiaridades sociais de cada nação.  

Inicialmente, proceder-se-á à análise do modelo regulatório norte-

americano, pois este inspirou o modelo pátrio. Embora as agências administrativas 

tenham feito parte da Administração dos Estados Unidos desde a promulgação da 

Constituição, a proliferação das modernas agências reguladoras seguiu a tendência dos 

movimentos políticos, econômicos e sociais responsáveis pelo questionamento e 

superação do Estado do século XIX. Nesse diapasão, a Interstate Commerce 

Commission (ICC) é apontada pela doutrina como a primeira agência reguladora 

independente do País, destinando-se à regulação dos serviços interestaduais de 

transporte ferroviário. Apesar da introdução das agências no sistema jurídico desde a 

formação da Nação, somente na era pós-New Deal ganham destaque e tornam-se 



25 
 

elemento característico da Administração Pública
4
 (BINENBOJM, 2006, p. 263; 

VELHO, 2009, p. 6). 

No final do século XIX e começo do século XX, deu-se início no País as 

pioneiras medidas intervencionistas do governo em setores específicos da economia, a 

fim de concretizar as medidas pugnadas pelo New Deal do Presidente Roosevelt, 

intentando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro arrasado pela Crise de 1929. 

Cass R. Sunstein (2004, p. 142) elucida que 

[a] agência reguladora moderna foi o resultado em larga medida da profunda 

insatisfação com a ordem privada do sistema do common law e a distribuição 

original dos poderes nacionais.Uma preocupação adicional era o caráter 

anacrônico ou pelo menos incompleto dos direitos do common law. A 

Depressão e as falhas do mercado desregulado tornaram mais difícil sustentar 

a tese de que a intervenção governamental para além das regras do common 

law era incompatível com a produtividade econômica. O colapso do sistema 

de mercado [...] durante a Depressão fez com que as premissas utópicas do 

laissez-faire parecessem irreais. E mais, a recuperação econômica parecia 

demandar uma coordenação e um planejamento cada vez maiores. 

As regulatory agencies são criadas por lei, a qual fixa competências e 

poderes, incluindo os normativos, através dos standarts para guiarem sua atuação. 

Assim, o Legislativo determina o funcionamento, os métodos de agir, os princípios 

informadores da atividade regulatória, as garantias de independência, as formas de 

fiscalização, dentre outras disposições. Isto posto, as agências reguladoras, para 

disciplinar relações particulares, gozam de poderes tipicamente legislativos (edição de 

atos normativos abstratos) e judiciais (mediação de conflitos entre os administrados), 

além de funções executivas (poder de polícia, por exemplo) (MARTINS, 2010, p. 38). 

Não obstante terem se afirmado no cenário político norte-americano como 

instituições modernas que visavam à publicização de setores da economia, as agências 

reguladoras passaram a ser alvos de críticas principalmente pelo crescente grau de 

intrusividade na esfera privada, dúbia eficiência na regulação dos mercados e excessiva 

independência frente aos mecanismos de controle. Desta forma, as críticas evoluíram no 

sentido de questionar seus controle político, responsividade social e legitimação 

democrática (BINENBOJM, 2008, p. 99).  

                                                           
4
 Gustavo Binenbojm (2006, p. 262) destaca que “[...] apenas onze agências foram criadas entre a 

elaboração da Constituição e o fim da Guerra Civil; seis surgiram entre 1865 e a virada do século; nove 

foram constituídas entre 1900 e a Primeira Guerra; outras nove apareceram entre 1918 e a Grande 

Depressão de 1929; enquanto nada menos que dezessete foram erigidas entre 1930 e 1940, período de 

implementação do New Deal”. 
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As reformas propostas por Roosevelt passam a ser criticadas
5
, sendo 

necessária a atualização com os instrumentos da moderna regulação. Diante dessa 

realidade, as últimas décadas foram marcadas por um crescimento das alternativas de 

controle político pelo Executivo, Legislativo e Judiciário sobre as agências; além de ter-

se empenhado em incrementar os instrumentos de participação dos agentes econômicos 

e entidades de defesa do consumidor e do meio ambiente (BINENBOJM, 2006, p. 265). 

Passando para análise do modelo britânico, tem-se que as agências 

reguladoras não possuem uma estrutura que as diferenciem dos demais entes 

administrativos ingleses; isso porque a Administração Pública no País é marcada por 

forte descentralização e considerável autonomia dos órgãos. Alexandre Santos de 

Aragão (2004, p. 222) atribui essa característica ao fato de que “o Direito inglês não 

elaborou a figura da personalidade jurídica de direito público”, portanto seria 

despiciendo discutir sobre a extensão desta às agências. 

A partir do século XIX começam a surgir os primeiros quangos (abreviação 

para quasi-autonomos non governemental organizations). Estes eram órgãos autônomos 

responsáveis pela aplicação de leis que tinham por objeto um determinado interesse 

público. Desse modo, foram criados quangos para as mais diversas finalidades, como 

assistenciais, regulatórias e de controle; podendo possuir esferas de atuação nacional ou 

locais. Durante o governo de viés conservador de Margaret Thatcher, pretendeu-se 

“[...]aumentar o controle sobre os quangos e extinguir uma série deles. Entretanto, 

muitos foram criados para regular as atividades então desestatizadas. No âmbito da 

reforma do Next Steps Report foram criados mais 92 quangos no início da década de 

90” (KARAN, 2008, p. 28). 

Diante do exposto, verifica-se a enorme pluralidade da regulação britânica, 

permeada por grande variedade de formas institucionais, propósitos e formas de 

                                                           
5 Cass R. Sunstein (2004, p. 132), nesse sentido, leciona que “[o] sistema regulatório estabelecido durante 

o New Deal falhou em cumprir sua promessa original. Naquela época, os reformadores acreditavam que 

os agentes públicos funcionariam como agentes transformadores independentes, com iniciativa própria, 

politicamente neutros e com grande conhecimento técnico. Essa idéia básica uniu a crença constitucional 

original na necessidade de um governo nacional enérgico ao desejo, associado ao movimento 

progressista, de isolar os agentes públicos de pressões particularistas, a serviço do interesse público de 

longo prazo. O conceito de administração autônoma, atualmente sob intenso ataque, era originalmente 

fonte de grande otimismo a respeito da reforma possível do sistema de freios e contrapesos. Os New 

Dealers acreditavam que mudanças institucionais eram necessárias para permitir que o governo federal 

enfrentasse os múltiplos problemas econômicos e sociais que surgiram no rastro da depressão”. 
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atuação. Esses organismos, entretanto, possuem uma característica em comum, qual seja 

sua responsabilidade indireta e limitada frente ao Ministro responsável pelo setor em 

que os quangos atuam; aquele inclusive designa os dirigentes destes, os quais não 

possuem garantias de inamovibilidade e de irrevogabilidade dos mandatos. 

Com relação ao controle, devido à heterogeneidade dos quangos, torna-se 

difícil estabelecer técnicas de controle uniforme; no entanto os diplomas instituidores 

normalmente trazem as hipóteses de controle específico. Fabiana Silveira Karan (2008, 

p. 29), tratando do controle em geral, explica que:  

[...] os quangos podem vir a responder por três vias diversas: (I) perante o 

Ministro do setor, como estabelecem os estatutos; (II) perante o Parlamento 

diretamente através das Comissões; (III) perante o Parlamento, de modo 

indireto, em face de comissões investigatórias para a Administração. Trata-se 

ainda assim de uma responsabilidade atenuada, que não elimina totalmente a 

subordinação do executivo ao legislativo, em um sistema parlamentarista. 

Mesmo com a previsão dos mecanismos de controle expostos, critica-se a 

possibilidade de os quangos escaparem ao controle do Ministro. Como vige na 

Inglaterra a responsabilidade ministerial (Ministro é responsável por atos emanados do 

seu ministério, podendo responder por estes frente ao Parlamento), esta restaria 

enfraquecida quando um quango escapasse ao controle prévio ministerial; assim quem 

responderia, posteriormente, seria o Ministro (ARAGÃO, 2004, p. 224 e ss.). 

Na sequência, o modelo regulatório instaurado na França reflete, em grande 

parte, as características do direito administrativo europeu. Este é fortemente marcado 

por uma concepção burocrática, centralizadora, submissa às diretrizes do Poder 

Executivo, hierárquica, de estrutura piramidal e composta por inúmeros órgãos 

(MARTINS, 2010, p. 43). As agências reguladoras são consideradas como autoridades
6
 

independentes (autorités administratives indépendantes), concebidas entre os anos de 

1880 e 1945. Não são dotadas de personalidade jurídica, apesar de possuírem garantias 

de independência normativa e de autonomia financeira e administrativa frente ao 

Executivo; além da estabilidade conferida aos seus dirigentes. 

As autorités não ficaram imunes as críticas quanto à constitucionalidade do 

instituto. A Constituição francesa dispõe que o poder público deve ser legitimado 

                                                           
6 Fabiana Silveira Karan (2008, p. 30) elucida que “o termo autoridade significa, numa acepção estrita, o 

poder de aprovar medidas com caráter de ato administrativo unilateral, enquanto uma concepção ampla 

acresce a esta competência decisória o poder de influência inserido numa ação coerente e continuada que 

exercem junto às instâncias decisórias”. 
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através de procedimentos democráticos, não prevendo a possibilidade do Poder 

Legislativo delegar competências para edição de normas a outros organismos. Ademais, 

estabelece a competência do Primeiro Ministro para editar regulamentos. Dessarte, 

vedada estaria a possibilidade de delegação legislativa às autorités. Contudo, Alexandre 

Santos de Aragão (2004, p. 244) adverte que o Conselho Constitucional já admitiu a 

hipótese de delegação legislativa, porém “exige que a lei estabeleça critérios e 

princípios vetores determinados para o seu desenvolvimento, ressalvando ainda que a 

determinação das políticas públicas a serem implementadas deve ficar a cargo do 

Governo”. 

Na Espanha, por sua vez, os órgãos destinados à regulação recebem o nome 

de administraciones independientes e foram criados para atuarem em dois setores 

específicos: regulação econômica e garantia dos direitos fundamentais. Tais entidades 

são dirigidas por um órgão colegiado com membros designados pelo Poder Executivo. 

Possuem competência genérica para prática de atos administrativos e de fiscalização e 

edição de normas e regulamentos que envolvam a atividade regulada (KARAN, 2008, p. 

37). 

As administraciones independientes possuem independência não por 

previsão constitucional, mas por construção jurisprudencial visando à proteção dos 

diretos fundamentais. Não há garantia de inamovibilidade dos seus dirigentes, e o 

governo exerce controle por meio de diretivas e “mediante a aprovação de regulamento 

em matéria conexa, o que limita a liberdade de ação das agências” (MARTINS, 2010, p. 

48). 

Já o modelo regulatório instaurado na Itália derivou da influência legislativa 

de outros países, notadamente da França. A realidade regional italiana, marcada pelo 

avanço do sindicalismo, acabou dificultando a implantação de um modelo de agência 

que satisfizesse os objetivos idealizados. Apenas na década de 1990, as autoritá 

indipendenti tomaram forma e passaram a desempenhar a regulação de atividades 

setoriais afeitas ao interesse social. Adotam, normalmente, forma colegiada, garantindo 

o pluralismo político. 

Fabiana Karan (2008, p. 35) leciona que o regime jurídico das autoritá “se 

caracteriza pela cumulação de competência normativa e atos executivos, pela não 
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submissão de seus atos ao controle de outros órgãos da administração pública, pela sua 

competência que é exercida através de atos regulamentares”. 

Por último, vale analisar o modelo neozelandês, pois este adotou forma 

bastante diferenciada da regulação agencial tradicional. Predominou no País a 

compreensão de que as falhas de governo, decorrentes do risco de captura pelo 

interesses dos agentes econômicos, dos custos com a corrupção; seriam mais graves que 

as falhas de mercado. Na análise de Ruth Richardson (1998, p. 216) assim 

[c]omo outros países já puderam notar no decorrer de programas de 

liberalização da economia, obter uma virada econômica bem-sucedida é 

muito mais difícil quando as reformas no setor privado não são 

acompanhadas de reformas semelhantes no próprio Estado. 

No caso da Nova Zelândia, assegurar uma melhor performance do Estado 

envolveu uma transformação tão profunda como qualquer transformação no 

setor privado.  

Assim, prosperou o modelo de desregulamentação técnica e econômica 

doutrinariamente conhecida como light-handed regulation, marcado pela edição de 

normas regulatórias somente quando indispensável ao setor. O desempenho de funções 

para reequilibrar o mercado, corrigindo suas falhas ficou a cargo da autoridade 

antitruste (defesa da concorrência). Destarte, as normas relativas à regulamentação 

econômica são bastante reduzidas, não havendo instituição de órgão regulador 

(MARTINS, 2010, p. 49 e ss.). 

O modelo funda-se em quatro bases fundamentais: confiança nos 

mecanismos de defesa da concorrência, elevado grau de transparência na prestação de 

informações, separação entre as atividades econômicas com características de 

monopólio e aquelas exercidas em mercado contestáveis, e ameaça de regulação mais 

dura em casos excepcionais (OLIVEIRA FILHO, 2001, p. 38). 

Apesar desse modelo trazer desvantagens claras ao cercear uma regulação 

abrangente na economia; a deficiência se harmoniza perfeitamente com os propósitos 

políticos adotados do País, os quais se baseiam em uma estrutura estatal minimalista. 

Marcio Sampaio Mesquita Martins (2010, p. 51-52) declara ainda que o modelo 

“apresenta méritos relevantes, tais como a redução extrema do tamanho da máquina 

estatal”, eficiência econômica das empresas e a “redução da carga tributária e de outros 

encargos que oneram os consumidores”. 
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2.5 Tradição regulatória brasileira e reforma administrativa de 1990 

 

Após a análise da evolução dos modelos estatais e da Administração 

Pública, ressaltando as nuances da moderna regulação, concebida no âmbito das 

reformas administrativas do final do século XX e início do século XXI, com a derrocada 

do Estado empresário e o surgimento do Estado gerenciador; mister se faz compreender 

a evolução do modelo regulatório brasileiro, que teve como ápice a reforma 

administrativa de 1990. 

Conforme já demonstrado, a atuação reguladora do Estado não se limita à 

aplicação das medidas pugnadas no advento do Estado regulador, sendo certo que 

algumas medidas tradicionais já adotadas, como a intervenção na economia com 

essência regulatória, são praticadas antes mesmo da ascensão do Estado liberal. 

Consequentemente, “não se torna correto afirmar que a experiência [regulatória] 

brasileira se iniciou com a criação das primeiras agências reguladoras, na década de 90” 

(MARTINS, 2010. P. 25).  

A Administração Pública brasileira, no período entre o descobrimento e a 

década de 1930, adotou postura patrimonialista, seguindo a tendência das monarquias 

absolutistas da Europa entre os séculos XV e XVIII, marcada pela confusão patrimonial 

entre as esferas pública e privada. Luiz Carlos Bresser (1998b, p. 241) aponta as 

características e falhas da administração patrimonialista: 

[...] o Estado era entendido como o próprio rei. O nepotismo e o 

empreguismo, senão a corrupção, eram a norma. Esse tipo de administração 

revelar-se-ia incompatível com o capitalismo industrial e as democracias 

parlamentares que surgiram no século XIX. É essencial para o capitalismo a 

clara distinção entre o Estado e o mercado; só se pode existir democracia 

quando a sociedade civil, formada por cidadãos, distingue-se do Estado ao 

mesmo tempo que o controla. Tornou-se assim necessário desenvolver um 

tipo de administração que partisse não só da clara distinção entre o público e 

o privado, mas também da separação entre o político e o administrador 

público. 

Esse modelo administrativo imperou no Brasil do descobrimento até a 

primeira Constituição, período marcado pela permeabilidade do direito privado nas 

ações administrativas. Apenas com a outorga da Constituição Imperial, firmou-se a 

doutrina da separação dos poderes e disseminação das normas de direito público. 
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Após a revolução de 1930, o Estado ressurge adotando uma postura mais 

participativa e menos absenteísta no sentido de desempenhar um papel orientador da 

política econômica do País; tentando superar o fenômeno do subdesenvolvimento 

através da reconstrução de estruturas administrativas nacionais. Assim, a Era Vargas, no 

período de 1930 a 1945, inaugurou um ciclo sócio-econômico marcado por ideias 

desenvolvimentistas e assistenciais. Representou a implantação do Estado social à 

realidade brasileira.  

Maria Lírida Calou (2008, p. 52 e ss.) destaca que os anos de 1930 ficaram 

marcados pelo esforço em criar mecanismos hábeis a implementar a industrialização, 

modernizando as estruturas estatais, através do pacto inter-elites. Tal intento só foi 

possível graças à construção de uma administração burocrática que adotou as seguintes 

bases: a) hierarquização administrativa, b) sistema de mérito para o ingresso no serviço 

público (concursos), c) orçamento como plano de trabalho (planejamento econômico) e 

d) predominância do aspecto técnico. 

A adoção das medidas para burocratizar a máquina administrativa só foi 

possível, em grande medida, pelo advento da Lei nº 284, de 28 e outubro de 1936, que 

previu a criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil. Este organismo 

autônomo, diretamente subordinado ao presidente, tinha como finalidade empreender 

estudos sobre a organização dos serviços públicos e propor ao governo medidas para 

aperfeiçoá-los. Em seguida, com a edição do Decreto-lei Federal nº 579, de 30 de julho 

de 1938, criou-se o Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, o qual 

absorveu o Conselho Federal Do Serviço Público e despontou como o principal 

instrumento para complementação da reforma que estava em curso. Maria Lírida Calou 

(2008, p. 54 e ss.) leciona que foram objetos de implantação e execução pelo DASP 

quatro setores: “a administração de pessoal, com a introdução do sistema de mérito na 

Administração Pública; a administração de material, objetivando [...] simplificação e 

padronização; [...] a administração orçamentária [...] e a racionalização de métodos”. 

Os esforços empreendidos entre as décadas de 1930 e 1940 obtiveram 

resultados positivos no sentido de modernizar a Administração Pública brasileira; 

entretanto a quebra da continuidade política prejudicou bastante o modelo, já que se 

criava resistência a sua total implementação. O DASP não conseguiu implantar uma 
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sólida Administração burocrática, principalmente pelo fato de se descuidar da adoção de 

uma política de recursos humanos compatíveis com a necessidade do País. 

O intervencionismo do Estado na economia, com o crescente aumento das 

instituições estatais, continua nas décadas seguintes. Luís Roberto Barroso (2002, p. 

110) afirma que o “agigantamento do Estado Econômico brasileiro deu-se a partir da 

década de 60, sobretudo após o golpe militar de 1964 e ao longo de toda a década de 

70”, sendo criadas, no período, “mais de 300 empresas estatais”. “Foi a era das 

empresas ‘brás’”.   

Contudo, o Brasil chega ao final do século XX com a Administração em 

crise. O País tornara-se extremamente grande e ineficiente, assolado pela pobreza e 

corrupção. Após duas décadas de regime militar, a realidade social era de concentração 

de renda e atraso social. A crise fiscal dominava os setores da economia, 

impossibilitando a prestação adequada dos serviços públicos. Em verdade, o País estava 

vivenciando um fenômeno mundial, relacionado à crise do próprio Estado social e da 

Administração burocrática. Luiz Carlos Bresser (1998b, p. 241) sintetiza bem essa 

realidade: 

[a] administração pública burocrática clássica foi adotada porque era uma 

alternativa muito superior à administração patrimonialista do Estado. 

Entretanto, o pressuposto de eficiência em que se baseava não se mostrou 

real. No momento em que o pequeno Estado liberal do século XIX cedeu 

definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do século XX, 

verificou-se que ele não garantia nem rapidez, nem boa qualidade, nem custo 

baixo para os serviços prestados ao público. Na verdade, a administração 

burocrática é lenta, cara, auto-referida, pouco ou nada orientada para o 

atendimento das demandas dos cidadãos. 

As soluções para as controvérsias que se apresentavam vieram com o 

advento do Estado regulador e da Administração Pública gerencial, fenômenos típicos 

das décadas de 1980 e 1990, em que intensas reformas administrativas buscavam 

reformular a estrutura dos Estados mundiais.  

O cenário da implantação da reforma de 1990 no Brasil refletia a realidade 

mundial. A crise do capitalismo burocrático e nacionalista demonstrou a necessidade de 

se expandir os mercados para aumentar a fluidez do capital, portanto o período foi 

marcado pela abertura da economia para o capital externo, desestatização da economia, 

privatizações das empresas estatais, quebra dos monopólios públicos, além de outras 

medidas visando a combater os efeitos da recessão fiscal experimentada pelo País 

(MARTINS, 2010, p. 26 e ss.). 
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A proposta de reforma foi apresentada em 1995, no primeiro mandato do 

Governo Fernando Henrique Cardoso, quando Luiz Carlos Bresser, então Ministro de 

Estado, esboçou o projeto de reforma. A apresentação do Plano Diretor de Reforma do 

Estado e da Administração ao Congresso deu-se em momento oportuno, dada a 

estabilização econômica verificada à época. Nas palavras do próprio Presidente: 

[v]ivemos hoje num cenário global que traz novos desafios às sociedades e 

aos Estados nacionais. Não é nenhuma novidade dizer que estamos numa fase 

de reorganização tanto do sistema econômico, como também do próprio 

sistema político mundial. Como consequência desse fenômeno, impõe-se a 

reorganização dos Estados nacionais, para que eles possam fazer frente a 

esses desafios [...]. Reformar o Estado não significa desmantelá-lo. Pelo 

contrário, a reforma jamais poderia significar uma desorganização do sistema 

administrativo e do sistema político de decisões e, muito menos, é claro, 

levar à diminuição da capacidade regulatória do Estado [...] (CARDOSO, 

1998, p. 15). 

Os idealizadores intelectuais da reforma de 1990 primeiramente apontaram 

quatro setores do Estado brasileiro. O primeiro seria o núcleo estratégico; que 

corresponde ao governo em sentido amplo, responsável pela definição das leis e 

políticas públicas, sendo composto pelo Presidente, Ministros e assessores diretos. O 

segundo setor é o das atividades exclusivas, que abarca as atividades que somente o 

Estado pode realizar e os poderes de fiscalização, fomento e regulação. O terceiro setor 

corresponde ao dos serviços não-exclusivos, em que o Estado atua, simultaneamente, 

com outras organizações públicas não-estatais e privadas. O último setor seria o da 

produção de bens e serviços para o mercado, relacionado à área de atuação das 

empresas nas atividades econômicas voltadas para o lucro.  

Após identificar os setores, foram propostas várias mudanças. Em primeiro 

lugar, fortalecer o núcleo estratégico através de uma política de capacitação técnica e de 

planos de cargos. Para o segundo setor foi prevista a criação das agências executivas e 

reguladoras, órgãos que seriam dotados de autonomia administrativa. Já para o terceiro 

setor, pugnou-se por tornar públicas as atividades não-exclusivas do Estado, através da 

criação de organizações sociais. Por fim, relativamente ao último setor, previu-se a 

privatização do mesmo. (MENDONÇA, 2008, p. 67 e ss.; PEREIRA, 1999a, p. 33 e 

ss.). 

Para introduzir as propostas do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado e adequar a Administração Pública brasileira ao modelo gerencial, houve a 

aprovação da Emenda Constitucional nº 19. Os pontos de reforma foram: a) revisão das 

regras da estabilidade dos servidores; b) controle dos gastos e equilíbrio das contas 
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públicas; c) adoção de novos critérios para fixação da remuneração dos cargos públicos; 

d) profissionalização da função pública; e) desenvolvimento da gestão pública com a 

adoção das técnicas da moderna regulação; f) ampliação da autonomia de gestão da 

Administração indireta; e g) alteração das leis que disciplinam a licitação para aquisição 

e contratação pela Administração Pública (MENDONÇA, 2008, p. 69). 

A doutrina ainda aponta outras medidas de caráter legislativo que serviram 

ao propósito da construção do Estado brasileiro gerencial. 

 A primeira foi a Emenda Constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995; 

responsável por extinguir algumas restrições ao capital estrangeiro. Suprimiu o artigo 

171 da Constituição de 1988, o qual trazia a conceituação de empresa pública brasileira 

de capital nacional, prevendo para ela a concessão de proteção extra, de benefícios 

especiais e preferências. Também modificou a redação do caput do artigo 176 da 

Constituição, passando a permitir que a pesquisa e lavra de recursos minerais e 

exploração de potenciais de energia elétrica possam ser concedidas a empresas 

constituídas sob leis brasileiras, dispensando-se o controle do capital nacional. A 

Emenda Constitucional nº 7, de 15 de agosto de 1995; também intentando eliminar 

empecilhos ao capital estrangeiro, modificou o artigo 178 da Constituição, deixando de 

exigir que a navegação de cabotagem e interior seja privativa de embarcações nacionais 

(BARROSO, 2002, p. 111). 

A segunda medida visou a flexibilizar os monopólios estatais, dando origem 

a três emendas. A Emenda Constitucional nº 5, de 15 de agosto de 1995 alterou o § 2º 

do artigo 25 da Constituição, possibilitando aos Estados-membros concederem a 

empresas privadas a exploração dos serviços públicos locais de distribuição de gás 

canalizado. A Emenda Constitucional nº 8, de 15 de agosto de 1995 fez o mesmo que a 

emenda citada supra com o setor de telecomunicação e de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens. Por fim, a Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995 eliminou 

o monopólio estatal com relação à exploração petrolífera, ao facultar à União Federal 

contratar empresas privadas para tanto (BARROSO, 2002, p. 112). 

A última medida foi a edição da Lei nº 8.031, de 12 de março de 1990, que 

institui o Programa Nacional de Privatização; depois substituída pela Lei nº 9.491, de 9 

de setembro de 1997. Tal medida visava a implementar as privatizações, típicas das 

reformas gerenciais. Assim, determinou a reordenação estratégica do Estado na 
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economia, transferindo à iniciativa privada algumas atividades exclusivas do setor 

público; além de contribuir para a modernização do parque industrial do País 

(MEDAUAR, 2003, p. 248 e ss.). 

Pelo exposto, pode-se concluir que todas as medidas pugnadas pela reforma 

demonstram a opção pelo modelo gerencial da Administração Pública, como solução à 

crise das décadas de 1980 e 1990. Tal escolha se justifica “pela necessidade de maior 

eficiência, democratização do serviço público e flexibilidade organizacional para fugir 

do paradigma [...] [estrutural] da administração burocrática (MENDONÇA, 2008, p. 

74). Desta forma, buscou-se mudar os paradigmas institucionais, intentando a adoção de 

estratégias mais adequadas à realidade brasileira. Neste ínterim, surgem as agências 

reguladoras, as quais serão abordadas com detalhes a partir dos capítulos seguintes. 
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3 O MODELO REGULATÓRIO BRASILEIRO: AGÊNCIAS REGULADORAS 

INDEPENDENTES E MECANISMOS DE CONTROLE 

 

3.1 Origem e natureza jurídica 

 

O surgimento das agências reguladoras independentes na realidade jurídica 

brasileira foi fruto da necessidade de atualização institucional das estruturas da 

Administração Pública, tendo como base as diretrizes já estudadas da moderna 

regulação. Assim, com o advento da reforma de 1990, as citadas agências passaram a 

ganhar destaque. 

Para cumprir seu papel reformista, as agências reguladoras foram instituídas 

em diversos países com realidades jurídicas diversas e até conflitantes, entretanto a 

autonomia destas perante o Poder Executivo é característica que se repete, apenas 

modulando-se o grau de intensidade de sua independência política.  

No Brasil, a característica de independência frente às decisões do Chefe do 

Executivo demonstrou-se incompatível com a interpretação constitucional dada pelo 

Supremo Tribunal Federal à Constituição de 1988. Entendia-se que o poder de 

exoneração do Presidente da República não poderia ser mitigado em razão do regime 

especial conferido a algumas autarquias. Alexandre Santos de Aragão (2004, p. 265) 

explica que 

[...] há algumas décadas começou a ser instituída, via legislativa, uma série 

de autarquias de regime especial a cujos dirigentes a lei restringia o poder de 

exoneração do Chefe do Poder Executivo ao estabelecer a sua nomeação por 

mandato determinado. O STF, contudo, à época, considerou inconstitucional 

este esforço de autonomia por violar o poder de direção do Presidente da 

República sobre a Administração Pública. Esta posição jurisprudencial foi 

consolidada pela Súmula nº 25, que dispõe: ‘A nomeação a termo não impede 

a livre demissão, pelo Presidente da República, de ocupante de cargo 

dirigente da autarquia’. 

Desta forma, negava-se às agências reguladoras amplitude autonômica para 

estatuir que seus dirigentes não pudessem ser demitidos ad nutum, dificultando a 

implantação dos ideais propostos pela moderna regulação.  

A discussão chegou novamente ao STF quando do julgamento de medida 

liminar concedida na sede da ADIN nº 1.949-0/RS, ajuizada pelo Governador do Estado 
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do Rio Grande do Sul contra dispositivo de lei que instituiu a Agência Estadual de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), que 

criava a figura da estabilidade temporária para os dirigentes da agência. Na 

oportunidade, decidiu-se pela constitucionalidade da lei instituidora, e o caso tornou-se 

um paradigma na jurisprudência do STF. Dada a relevância da decisão, é importante 

ressaltar os argumentos levantados a favor e contra a constitucionalidade do referido 

dispositivo. 

Defendendo a inconstitucionalidade, foram lançados os seguintes 

argumentos: a) violação à regra do art. 84, inciso II, da Constituição Federal; que 

comete ao Chefe do Poder Executivo a direção superior da Administração Pública, em 

caráter privativo; b) criação de uma quarta espécie de cargo público, não prevista na 

Constituição e c) violação ao princípio democrático, vez que o Presidente ficaria à 

mercê das imposições políticas de seu antecessor, pois os mandatos dos dirigentes das 

agências reguladoras ultrapassariam o mandato daquele que os nomeara, avançando 

sobre o novo governo constituído (BINENBOJM, 2006, p. 254). 

Pugnando pela constitucionalidade do dispositivo da lei instituidora da 

AGERGS, o Ministro Nelson Jobim argumentou, sinteticamente, que: a) o art. 84, 

inciso XXV da Constituição estabelece ser de competência do Presidente da República 

o provimento e extinção de cargos públicos federais, na forma da lei; assim a Carta 

Magna teria permitido que a lei criasse modalidade intermediária de cargo público 

comissionado de livre exoneração sujeito à estabilidade provisória; b) não haveria 

fraude ao processo democrático, pois o legislador poderia extinguir, a qualquer tempo, a 

estabilidade provisória; c) o modelo de estabilidade provisória seria necessário à 

implantação do Estado regulador, com base na reforma de 1990; e d) a própria 

Constituição Federal respaldava este modelo ao estabelecer em seus artigos 21, XI e 

177, § 2º, III a criação de um órgão regulador para o setor de telecomunicações e do 

petróleo (ARAGÃO, 2004, p. 344-345). 

Os votos pela constitucionalidade foram maioria, e declarou-se 

constitucional o referido dispositivo da lei da AGERGS, reconhecendo-se, então, a 

estabilidade provisória a agentes ocupantes de cargos em comissão, superando o 

entendimento da Súmula nº 25 do STF. Voltar-se-á à análise do tema quando do estudo 

do regime de pessoal das agências reguladoras. 
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Superado o primeiro debate constitucional acerca das agências reguladoras 

independentes no Brasil, surgiu a necessidade de defini-las no interior da estrutura 

administrativa pátria.  

Dada a amplitude de funções de natureza pública que as agências 

desempenham em sua atividade regulatória, elas foram concebidas como órgãos 

públicos. Nesta senda, Floriano de Azevedo (2005, p. 55) assevera que: 

[...] as agências reguladoras são órgãos públicos dotados de autoridade, 

capazes de exercer coercitivamente suas atribuições. Exercem função pública 

típica de Estado [...]. Destacamos isso para reiterar que as agências são 

órgãos criados para o exercício da regulação estatal, conforme previsto no 

artigo 174 da Constituição. Não se confundem com espaços de exercício de 

auto-regulação ou de mero concerto de interesses do mercado. São órgãos de 

exercício de funções públicas próprias dos poderes estatais. 

No direito pátrio, as agências reguladoras são concebidas como autarquias 

especiais
7
. Alexandre Santos de Aragão (2004, p. 272 e ss.) explica que a previsão não 

poderia ser diferente, tendo em vista o desempenho de funções públicas, muitas das 

quais de natureza coercitiva (fiscalização e aplicação de penalidades, por exemplo), 

surgindo a necessidade de se revestirem de personalidade jurídica de Direito Público. A 

necessidade de autonomia política, por sua vez, justifica o regime especial, já que a 

mera criação de autarquia ou qualquer ente da Administração indireta, sem que possua 

distinto grau autonômico, tornaria infrutífera a concretização do entendimento do STF. 

O regime de autarquia especial foi pela primeira vez utilizado no direito 

brasileiro na Lei nº 5.540/68, em relação às universidades públicas, remetendo à 

autonomia que estas entidades possuem para definir a orientação pedagógica que 

seguirão e vedar a exoneração ad nutum dos dirigentes. Assim, passou a surgir um 

regime especializado, diferente do regime geral das autarquias previsto no Decreto-lei 

n° 200/67. Deve-se frisar mais uma vez que o maior grau de autonomia conferido às 

agências reguladoras independentes não advém simplesmente da inserção em um 

regime especial, mas sim do regime jurídico dado pela lei que instituir a entidade, a qual 

delimitará o grau da autonomia (ARAGÃO, 2004, p. 273). 

                                                           
7
  Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 169), “[n]os últimos anos, como fruto da mal-

tramada ‘Reforma Administrativa’ [Celso Antônio é um dos principais críticos ao modelo de regulação 

independente adotado pelo Brasil], surgiram algumas autarquias qualificadas como ‘autarquias sob 

regime especial’. São elas denominadas ‘agências reguladoras’. Não havendo lei alguma que defina 

genericamente o que se deva entender por tal regime, cumpre investigar, em cada caso, o que se pretende 

com isto. A ideia subjacente continua a ser a de que desfrutariam de uma liberdade maior do que as 

demais autarquias”.  
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Por fim, conclui-se que as agências reguladoras possuem regime jurídico 

especial tanto formal (as leis instituidoras caracterizam e delimitam o alcance da 

autonomia), como material (outras prerrogativas que aumentam a autonomia, em 

comparação às outras autarquias, são previstas e pacificadas, como a vedação à 

exoneração ad nutum dos seus dirigentes)
8
. 

 

3.2 Conceito e classificação 

 

Nas palavras de Marçal Justen Filho (2012, p. 664), “agência reguladora 

independente é uma autarquia especial, sujeita a regime jurídico que assegura a 

autonomia em face da Administração direta e que é investida de competência para a 

regulação setorial”. Dissecando esta definição, o autor sintetiza que: a) as agências, por 

serem consideradas autarquias, inserem-se no contexto da Administração indireta; b) o 

regime especial conferido a esses entes revela a redução do grau de subordinação face à 

Administração direta (especialidade na investidura e demissão dos administradores das 

agências, não sujeição a revisão de atos por autoridade da Administração direta, 

autonomia financeira e de gestão, etc.); e c) possuem poder de editar normas abstratas 

infralegais, adotar decisões discricionárias e compor conflitos no setor econômico. 

No âmbito da Constituição Federal, há apenas duas disposições atinentes às 

agências reguladoras. O art. 21, XI determina que cabe à lei criar um órgão regulador 

dos serviços de telecomunicação; e o art. 177, §2º, III prevê que a lei disciplinará a 

estrutura e as atribuições do órgão regulador do monopólio federal sobre atividades 

relacionadas a petróleo. Tais dispositivos carecem de densidade legislativa, portanto não 

disciplinam as competências e estruturas a serem adotadas pelas agências; ficando ao 

alvedrio das leis instituidoras, respeitando os princípios e limites constitucionais, dispor 

sobre estes assuntos. A doutrina aponta que da interpretação dos citados artigos não se 

pode inferir que somente duas agências poderiam ser criadas. Embora a Constituição 

                                                           
8
 Corroborando tal entendimento, Diogo de Figueiredo (2000, p. 147) assevera que “a descentralização 

autárquica, depois de certo declínio, ressurgiu restaurada, como a melhor solução encontrada para 

conciliar a atuação típica de Estado, no exercício de manifestações imperativas, de regulação e de 

controle, que demandam personalidade jurídica de direito público, com a flexibilidade negocial, que é 

proporcionada por uma ampliação da autonomia administrativa e financeira, pelo afastamento das 

burocracias típicas da administração direta [...]”. 
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autorize expressamente a criação destas duas, outras podem ser instituídas por vontade 

legislativa. (ARAGÃO, 2004, p. 264 e ss.; JUSTEN FILHO, 2012, p. 666 e ss.). 

Muitos doutrinadores criticam o uso do vocábulo agência no direito pátrio, 

alertando que se trata de modismo introduzido pela globalização, vez que o Brasil se 

inspirou grandemente no modelo norte-americano de regulação independente (DI 

PIETRO, 2003, p. 398 e ss.; MARQUES NETO, 2005, p. 53 e ss.; SOUTO, 2002, p. 

226). Na realidade do Governo dos Estados Unidos, o termo agencies é utilizado para 

designar o gênero órgãos públicos, envolvendo tanto órgãos reguladores dotados de 

independência – independent regulatory agencies – como órgãos não reguladores. 

Assim, excluídos os três Poderes do Estado, todas as demais autoridades públicas 

constituem agências. Além disso, a incorporação do termo gera certa confusão no 

sistema jurídico pátrio, pois o mesmo já fora utilizado para designar outros institutos, 

como as agências de desenvolvimento regional. 

Critica-se também que a inspiração em larga medida no modelo norte-

americano não atentou para as distinções dos momentos políticos em que as agências 

reguladoras foram introduzidas nos Estados Unidos e no Brasil. Através da análise dos 

contextos nacionais, verificam-se significativas distinções (ou mesmo oposições) entre 

os cenários político, ideológico e econômico em que se deu a implantação do modelo 

regulatório independente e compreende-se as atuais preocupações pátrias com a reforma 

regulatória da década de 1990. 

Gustavo Binenbojm (2006, p. 267) anota que nos Estados Unidos as 

agências reguladoras surgem como instrumento de intervencionismo e relativização das 

garantias liberais clássicas, a fim de implementar a plataforma social-democrata do New 

Deal, sendo dotadas de competências amplamente discricionárias para fixar uma 

política regulatória diferente daquela erigida pela tradição do commom law. O 

contraponto da autonomia reforçada foi o incremento dos mecanismos de controle 

político, jurídico e social, realizados sob diferentes matizes pelos três poderes e por 

grupos econômicos regulados. 

Já no Brasil, o contexto em que se deu a implantação das agências 

reguladoras durante a reforma de 1990 é diametralmente oposto ao norte-americano. 

Com efeito, o modelo de regulação independente pátrio foi resultado de um processo 

amplo de privatizações e desestatizações. A atração de investimentos estrangeiros, a fim 
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de modernizar as estruturas administrativas e consolidar o programa reformista, 

dependia da garantia de continuidade e estabilidade de regras políticas. O compromisso 

regulatório (marcado pela previsibilidade e constância das formas de atuação do Estado) 

tornou-se exigência mercadológica para a captação de investimentos, principalmente em 

“países cuja história recente foi marcada por movimentos nacionalistas autoritários”, 

pois o risco de expropriação e de ruptura dos contratos assustava os investidores 

internacionais. Daí a ideia de “blindagem institucional” do modelo brasileiro, pautado 

na autonomia política das agências, apta a resistir às alternância e ingerência políticas 

(BINENBOJM, 2006, p.268 e ss.).  

Desta exposição, se depreende que enquanto nos Estados Unidos as 

agências reguladoras foram implantadas para impulsionar as mudanças propugnadas 

pelo governo Roosevelt, pautadas na relativização das liberdades econômicas clássicas; 

no Brasil, o objetivo era manter um governo livre das ingerências e inconstância das 

sucessões políticas. 

Com relação à classificação, as agências reguladoras independentes podem 

ser agrupadas de acordo com diferentes critérios (ARAGÃO, 2004, p. 290 e ss.). 

Levando em consideração a esfera federativa, as agências podem ser 

federais, estaduais ou municipais; de acordo com seu âmbito de atuação. Vale ressaltar 

que as agências reguladoras estaduais seguem os mesmos traços das federais, inclusive 

no que diz respeito à vedação da exoneração ad nutum de seus dirigentes; e podem vir 

previstas de forma genérica nas Constituições estaduais, em respeito ao princípio 

constitucional da simetria. 

Quanto à especialização territorial, podem ser classificadas como 

unissetoriais (normalmente são as da esfera federal), ou multissetoriais, a exemplo da 

maioria das agências estaduais, que acumulam a regulação de vários serviços e 

atividades econômicas.  

No que tange à autonomia organizacional, existem agências que podem 

editar seu próprio regulamento (ANATEL, por exemplo) e as que o tem emitido pela 

Administração central (ANP, ANEEL; por exemplo). 

Por fim, levando em conta a atividade regulada, têm-se as agências que 

regulam a prestação de serviços públicos (ANATEL e agências estaduais), a exploração 
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de monopólios públicos (ANP), a exploração de bens públicos (ANA) e o desempenho 

de atividades privadas (ANVISA, ANS, ANAC). 

 

3.3 Agências reguladoras e entidades assemelhadas 

 

Analisando as diferentes entidades da Administração Pública, é fácil 

identificar entes que guardam certas semelhanças com as agências reguladoras 

independentes. Entretanto, apenas a conjunção de função regulatória ampla e autonomia 

reforçada caracterizam a exclusividade destas. O termo agência, por si só, é vazio de 

significado caso não se adicione outros elementos administrativos para dar força 

cognitiva à determinada atividade, por isso mesmo, na experiência norte-americana, a 

expressão agência se refere à ampla gama de instituições da Administração. No Brasil, 

pode-se citar como exemplo de agências que não possuem função regulatória e nem 

autonomia, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), a Agência de Desenvolvimento 

do Nordeste (ADENE) e a Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA). 

A função reguladora, por sua vez, sempre esteve presente nas atividades 

estatais em maior ou menor escala. É válido lembrar que a regulação estatal é 

característica introduzida nos sistemas jurídicos mundiais com a ascensão do Estado 

social no século XX, defendendo-se a ingerência do Estado na economia, com forte 

papel regulador. O Brasil não foge à regra, e principalmente a partir da década de 1930, 

cria várias entidades administrativas com amplo poder regulador, como o Instituto 

Brasileiro do Café (IBC), Instituto Brasileiro do Álcool (IBA), Instituto Nacional de 

Peso e Medidas (INMETRO), etc. (ARAGÃO, 2004, p.297-299). Todavia, com o 

surgimento do Estado regulador, a regulação econômica passa a ser marcada pela 

intervenção indireta na economia e a adoção das novas técnicas da moderna regulação. 

Nesse contexto, surgem as agências dotas de poder regulador e autonomia. 

Questão interessante quanto à diferenciação das agências reguladoras 

independentes e outros institutos desponta do estudo da lei nº 9.986/00, que dispõe 

sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras. Esta lei traz em seu artigo 

9º a vedação da exoneração ad nutum dos dirigentes, constituindo ponto de apoio da 

referida autonomia reforçada. Assim, paira a dúvida se esta lei é aplicável a qualquer 
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órgão da Administração, ou apenas às agências reguladoras. Alexandre Santos de 

Aragão (2004, p. 299); corroborando o entendimento de Marcos Juruena Villela (2002, 

p. 238 e ss.), entende 

[...] que a lei é aplicável apenas àquelas entidades às quais as respectivas leis 

criadoras tenham nomeado de “agências reguladoras”. Não se aplica às 

entidades reguladoras desprovidas de independência, até porque, apesar de 

não apor o adjetivo “independente” em sua ementa, o espírito da lei é o de 

vincular o termo “agências reguladoras” ao recente fenômeno das entidades 

reguladoras dotadas de independência. 

Basta analisar o Anexo I da citada lei, que, no “Quadro de Pessoal Efetivo e 

de Cargos Comissionados das Agências” engloba apenas agências dotadas de 

autonomia, para confirmar aquele posicionamento doutrinário. 

No intuito de diferenciar as agências reguladoras de outras entidades 

assemelhadas, passa-se à análise de alguns entes que com elas guardam algumas 

características em comum. 

A primeira entidade a ser abordada é o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), autarquia criada pela Lei nº 8.884/94 e vinculada ao Ministério da 

Justiça. Alexandre de Aragão (2004, p. 304-305) entende que esta pode ser até 

qualificada como agência independente, pois o art. 5º da lei instituidora remete à 

autonomia orgânica e funcional a ela conferida. Com efeito, os seus conselheiros são 

nomeados pelo Presidente da República após autorização do Senado Federal, só 

podendo vir a perder o cargo através de falta devidamente apurada ou decisão do 

Senado. Contudo, o CADE, diferentemente das agências reguladoras independentes, 

não possui poder normativo para definir e implantar políticas regulatórias. É o que se 

infere do artigo 7º da supracitada lei. 

Entidades que guardam mais semelhanças com as agências reguladoras são o 

Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (BACEN) e a Comissão 

Nacional de Valores Imobiliários (CVM). Todas são consideradas agências que exigem 

formação técnica de seus dirigentes e suas decisões são colegiadas. 

O CMN e o BACEN dividem o mesmo arcabouço legislativo pautado na Lei 

nº 4.595/64. O art. 6º desta define que o CMN é dirigido por um órgão colegiado 

composto pelo Ministro da Fazenda, pelo Presidente do Banco do Brasil, pelo 

Presidente do BNDES e por mais “sete membros nomeados pelo Presidente da 

República, após aprovação do Senado Federal, escolhidos entre brasileiros de ilibada 
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reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros, com mandato de 

sete anos, podendo ser reconduzidos”. O § 4º do artigo 6º garante que os últimos sete 

membros só podem ser exonerados por motivos relevantes, exposto em decisão 

fundamentada do CMN. Tal garantia, entretanto, apesar de conferir autonomia 

considerável aos membros do órgão colegiado dirigente, não se equipara à 

independência autonômica reforçada das agências reguladoras, cujos dirigentes só 

podem ser exonerados em caso de cometimento de infração no exercício da função. 

O BACEN, por sua vez, ao ser prevista no artigo 1º do Decreto nº 91.961/85 a 

demissão ad nutum pelo Presidente da República dos membros da diretoria e ter sua 

competência normativa subordinada à da CVM, nos termos do artigo 9º da Lei nº 

9.649/98, também não goza de autonomia reforçada. 

A CVM, por seu turno, é entidade autárquica constituída pela Lei nº 6.385/76, 

estando vinculada ao Ministério da Fazenda. Possui amplo poder regulamentar para 

implementar a política de organização do mercado imobiliário de valores. Não obstante, 

o artigo 6º da referida lei prevê a demissão ad nutum dos seus diretores pelo Presidente 

da República. 

Apontam-se também, nesta esteira de comparações, as universidades 

públicas. Estas possuem ampla margem de discricionariedade para elaborar, 

internamente, as políticas pedagógicas que julgar mais acertadas com sua realidade 

estrutural (MELLO, 2009, p. 169); porém seu poder normativo apenas reflete a 

autonomia organizacional interna, não tendo reflexos exógenos a sua existência. 

Ainda indicam-se como entidade semelhante às agências reguladoras as 

agências executivas, constituídas através de contratos de gestão. Devido à importância 

do tema, ele será estudado em tópico apartado que se segue.  

 

3.3.1 Agências executivas e os contratos de gestão 

 

O estudo das agências executivas não pode ser feito desvencilhado da 

delimitação conceitual e dos efeitos práticos dos contratos de gestão. Na definição de 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2003, p. 290), estes são tidos como formas de ajuste 
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entre a Administração Pública direta e entidades da Administração indireta ou entidades 

privadas que atuam paralelamente ao Estado (paraestatais); tendo como objetivo 

precípuo o estabelecimento e cumprimento de certas metas em troca de algum benefício 

outorgado pelo Poder Público. Em se tratando de entes da Administração indireta, a 

compensação seria a concessão de certa autonomia no desempenho das funções. 

Trata-se de figura nova no sistema jurídico brasileiro, tendo sido os 

primeiros contratos de gestão celebrados com a Companhia Vale do Rio Doce, 

Petrobrás, com base no Decreto nº 137/91. Acabaram se expandindo para a esfera 

federal, entretanto foram impugnados pelo Tribunal de Contas, “já que as exigências de 

controle ou decorrem da própria Constituição ou de leis infraconstitucionais, não 

podendo ser derrogadas por meio de decreto ou de contrato” (DI PIETRO, 2003, p. 290-

291). Visando tornar possível a utilização desta figura na seara federal, promoveu-se a 

alteração do direito positivo com a Emenda Constitucional nº 19/98 (Emenda da 

reforma administrativa), introduzindo na Constituição o § 8º no artigo 37. Este passou a 

determinar as condições para celebração dos contratos sob análise. 

Desta forma, passou-se a permitir que entes da Administração indireta 

celebrassem contratos de gestão, a fim de obterem autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira em troca do cumprimento de metas específicas, constantes do instrumento de 

pacto de vontades. Este graduará a autonomia conferida, determinará o prazo de duração 

do contrato, estabelecerá o controle de avaliação de desempenho (controle de resultado) 

e regulará a remuneração do pessoal; tudo isto através de lei instituidora da relação de 

gestão (ARAGÃO, 2004, p. 308-309). 

Após a celebração de contratos de gestão, o ente da Administração indireta 

ganha a denominação de agência executiva, gozando da autonomia, nos moldes 

pactuados. Assim, representam uma consequência das medidas adotadas na reforma de 

1990 para reestruturar a Administração Pública, estendendo sua rede de atuação. 

Portanto, constituem uma das possibilidades inseridas no sistema jurídico brasileiro para 

se adquirir maior independência política.  

Alerta-se para a ausência de natureza contratual do instituto (JUSTEN 

FILHO, 2012, p. 673 e ss.; ARAGÃO, 2004, p. 310), visto que este possui essência 

consensual, mas não contratual, pois não se trata de um acordo de vontades destinado a 

gerar direitos e obrigações. Na verdade, aqueles que participam da avença nem sequer 
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partes distintas podem ser considerados, visto que integram a mesma esfera estrutural, 

qual seja a da Administração Pública. Ademais, a mera qualificação de um órgão ou 

entidade como agência executiva, não garante de plano a autonomia. Esta depende de 

lei que determine as metas e module o alcance da autonomia a ser conferida. 

Dito isto, não se pode confundir as agências reguladoras com as agências 

executivas; pois a caracterização daquelas diz respeito à natureza das funções 

desempenhadas, donde decorre a necessidade de poderes autônomos conferidos pelas 

respectivas leis instituidoras e consubstanciadas numa séria de prerrogativas 

autonômicas para a concretização das atividades-fim. Em contrapartida, as agências 

executivas representam apenas a possibilidade de uma maior autonomia gerencial 

interna nas suas atividades-meio, livrando-as das ingerências burocráticas da 

Administração central (ARAGÃO, 2004, p. 311).  Na mesma linha de raciocínio, 

importante citar a lição de José dos Santos Carvalho Filho (2010, p. 533): 

[...] as agências executivas se distinguem das agências reguladoras pela 

circunstância de não terem, como função precípua, a de exercer controle 

sobre particulares prestadores de serviços públicos. Tais entidades, ao revés, 

destinam-se a exercer atividade estatal que, para melhor desenvoltura, deve 

ser descentralizada e, por conseguinte, afastada da burocracia administrativa 

central. A base de sua atuação, desse modo, é a operacionalidade, ou seja, 

visam à efetiva execução e implementação da atividade descentralizada, 

diversamente da função de controle, esta o alvo primordial das agências 

reguladoras. Com isso, não se quer dizer que não possam ter, entre suas 

funções, a de fiscalização de pessoas e atividades, mas sim que tal função não 

constituirá decerto o ponto fundamental de seus objetivos. 

Alexandre de Aragão (2004, p. 311) assevera ainda que nada impede que as 

agências reguladoras celebrem contratos de gestão, a fim de obterem, além da 

autonomia finalística que já possuem, maior autonomia gerencial. Assim, a qualificação 

de qualquer autarquia ou outro órgão administrativo como agência executiva só depende 

de ato do poder central da Administração, em atendimento às balizas legais referidas no 

§ 8º do artigo 37 da Constituição Federal, que atualmente se expressam na Lei nº 

9.649/98. 

 

3.4 Características das agências reguladoras independentes 

 

3.4.1 Autonomia 
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Conforme já foi dito, a principal característica das agências reguladoras 

independentes é sua autonomia reforçada. Esta é necessária para aquelas 

desempenharem suas atividades regulatórias setoriais de forma eficiente e livre de 

ingerências políticas por conta do Chefe do Executivo. Resta agora delimitar a 

abrangência e as peculiaridades dessa autonomia, que, mesmo tendo sua intensidade 

modulada de formas diferentes pelas leis instituidoras das agências, demonstra efeitos 

relativamente homogêneos.  

Os tópicos seguintes se prestarão a analisar as minúcias da autonomia 

reforçada, relacionando-a com a atuação de outros órgãos e entes estatais.  

 

3.4.1.1 Autonomia orçamentária, financeira e as taxas regulatórias 

 

Autonomia financeira é requisito básico para qualquer órgão que se 

pretenda independente. Ter a capacidade de determinar o próprio orçamento e delimitar 

as despesas obrigatórias de forma não dependente do arbítrio de outros são condições 

necessárias
9
 à concessão de autonomia a determinada pessoa jurídica. 

Nesta toada, as leis que instituem as agências reguladoras lhes asseguram 

autonomia financeira, através da possibilidade de instituição das taxas regulatórias 

(artigos 11 e ss. da Lei 9.427/96 – ANEEL, por exemplo) e a autonomia orçamentária 

através de envio de proposta de orçamento ao Ministério ao qual está vinculada (artigo 

49 da Lei nº 9.472/97 – ANATEL, por exemplo) (ARAGÃO, 2004, p. 332-333). 

Relevante polêmica paira sobra as taxas regulatórias e sua natureza jurídica. 

Marcos Juruena Souto (2002, p. 244) dispõe que estas foram criadas a fim de solidificar 

a autonomia das agências reguladoras, tendo como contribuinte “a pessoa que exerce 

atividades econômicas no segmento regulado”. Assim, “não há dependência de recursos 

                                                           
9
 Floriano de Azevedo Marques Neto (2005, p. 76) afirma que “[a] autonomia de gestão envolve dotar a 

agência de capacidade de organizar e gerir seus orçamentos (claro que observadas as regras gerais de 

direito financeiro e os mecanismos de controle da gestão pública), alocando recursos disponíveis nas 

atividades que, ao ver do órgão, sejam prioritárias e necessárias ao bom exercício de suas atividades. Tal 

autonomia, no nosso entender, interdita contingenciamentos ou cortes orçamentários que sejam feitos 

para atender objetivos de política monetária ou fiscal”. 
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orçamentários do Tesouro, já que os recursos ingressam diretamente nos cofres da 

agência”. 

Criadas por instrumento legal com vistas à fiscalização, sugere-se tratar de 

tributos, que têm fato gerador pautado no exercício do poder de polícia (artigo 78 do 

Código Tributário Nacional - CTN). Desta maneira, as taxas regulatórias se encaixariam 

perfeitamente no conceito de tributo plasmado no artigo 3º do CTN, pois constituem 

prestações pecuniárias compulsórias, não resultantes de ato ilícito, instituídas por lei e 

cobradas por atividade administrativa desempenhada pelas agências. 

Desta realidade, despontam duas possibilidades (ARAGÃO, 2004, p. 332; 

SOUTO, 2002, p. 244-245) que merecem análise, para se determinar com precisão a 

natureza jurídica das aludidas taxas. Primeiramente, quando o poder de polícia se volta 

para a prestação de serviços públicos ou exploração de monopólios ou bens estatais; 

compreende-se que as taxas não possuem esta pretensa natureza, apresentando, na 

verdade, natureza contratual. Infere-se que, neste caso inicial, a agência não exerce 

poder de polícia propriamente dito sobre os concessionários, havendo apenas um poder 

de fiscalização, pautado no instrumento contratual de concessão do serviço ou 

exploração do bem estatal.  

Situação diversa é a que ocorre com as taxas cobradas no âmbito de 

atividades da iniciativa privada. Aqui ter-se-ia a natureza de taxa propriamente dita 

(artigo 145, II, CF/88), “para o custeio da atividade da Administração Pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

abstenção de fato, em razão do interesse público” (SOUTO, 2002, p. 245). 

Com relação à autonomia orçamentária das agências reguladoras, 

depreende-se que sofre várias limitações em virtude do Princípio da Unidade 

Orçamentária, o qual impõe restrições até aos Poderes da República, Ministério Público 

e Tribunal de Contas. Alexandre de Aragão (2004, p. 334) sugere que as agências 

reguladoras poderiam apresentar apenas uma previsão global de suas despesas à 

Administração central, determinando, posteriormente, “as necessárias especificações e 

distribuições entre seus órgãos internos”; não violando o mencionado princípio. 

 

3.4.1.2 Autonomia e o Poder Legislativo 
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A autonomia das agências reguladoras independentes em relação ao Poder 

Legislativo é bastante pequena, cabendo a este o poder de fiscalização da atuação 

daquelas (artigo 49, X, CF/88) e de sustar atos normativos que não atendem aos 

parâmetros determinados pela lei (artigo 49, V, CF/88). 

A criação de agências reguladoras só pode se dar por meio de lei, portanto 

sua extinção deve seguir o mesmo raciocínio. Desta forma, o Poder Legislativo está 

apto a extinguir agência que não se coadune com o interesse público. Entretanto, 

ressalta-se que a lei revocatória deva atender “aos princípios da Administração Pública, 

notadamente os da finalidade e impessoalidade” (ARAGÃO, 2004, p. 336), sob pena de 

ser considerada inconstitucional. Não se pode, por exemplo, extinguir uma agência 

reguladora apenas em razão de seus membros terem sido nomeados em governo 

anterior.  

 

3.4.1.3 Autonomia e o Tribunal de Contas 

 

É pacífico que as agências reguladoras, enquanto autarquias, devem prestar 

contas aos Tribunais de Contas com relação às verbas públicas por elas utilizadas; em 

consonância com o disposto no artigo 70 da Constituição Federal. 

O que interessa analisar é se o Tribunal de Contas teria a competência 

constitucional para questionar e interferir nas decisões político-administrativas das 

agências reguladoras, referentes à implantação da atividade regulatória. Luís Roberto 

Barroso (2002, p.129-130), considerando que tais decisões não implicam em gastos de 

verba pública, defende que o Tribunal de Contas não possuiria tal competência, in 

verbis: 

Nada, rigorosamente nada, no texto constitucional o [Tribunal de Contas] 

autoriza a investigar o mérito das decisões administrativas de uma autarquia, 

menos ainda de uma autarquia com características especiais de uma Agência 

Reguladora. Não pode o Tribunal de Contas procurar substituir-se ao 

administrador competente no espaço que a ele é reservado pela Constituição 

e pelas leis. O abuso seria patente. Aliás, nem mesmo o Poder Legislativo, 

[...], poderia praticar atos dessa natureza. 

Em sentido oposto, Alexandre Santos de Aragão (2004, p. 340-341) defende 

que o Tribunal poderia controlar tais atos, pois, indiretamente, as decisões voltadas à 
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regulação de serviços públicos se refletem ao erário. “Por exemplo, uma fiscalização 

equivocada pode levar à não aplicação de uma multa; a autorização indevida de um 

aumento de tarifa leva ao desequilíbrio econômico-financeiro favorável à empresa [...]”; 

resvalando-se dano ao patrimônio público. 

 

3.4.1.4 Autonomia e a relação com Chefe do Poder Executivo 

 

Viés mais sensível afeito à autonomia das agências reguladoras é o que 

desponta da ausência de subordinação ao Chefe do Executivo. Desde já, salienta-se que 

a autonomia é apenas em relação ao Presidente da República e aos seus subordinados; 

mas não frente Poder Executivo como todo. 

No que diz respeito à nomeação e exoneração dos dirigentes das agências 

independentes, o artigo 5º da Lei nº 9.986/00 delimita o procedimento, deixando ao 

alvedrio do Presidente da República a indicação dos membros que irão compor o órgão 

colegiado dirigente, após aprovação pelo Senado Federal. O artigo 6º, na sequência, 

prevê o mandato dos dirigentes com prazo fixado nas leis que instituem as agências 

reguladoras e a estabilidade temporária dos mesmos, em consequência da vedação da 

demissão ad nutum. Em tópico oportuno, minudenciar-se-á o regime de pessoal das 

agências reguladoras, tratando-se da constitucionalidade da estabilidade temporária e da 

supracitada vedação à ingerência do Presidente da República. 

Relativamente à impossibilidade de revisão pela Administração central ou 

pelos Ministros de Estado das decisões das agências reguladoras, é relevante tratar do 

não cabimento dos recursos hierárquicos impróprios.  

Na lição de Alexandre Santos de Aragão (2004, p. 346 e ss.), o fato de não 

haver no direito positivo nenhuma prescrição normativa prevendo a existência do 

recurso hierárquico impróprio em sede de decisão de agência reguladora, por si só, já 

excluiria tal possibilidade, tendo em vista a aclamada doutrina do “pas de tutelle sans 

texte, pas de tutelle au-delà de texte”. Ademais, as leis instituidoras das agências 

preveem, individualmente, os mecanismos de composição de conflitos que podem 

surgir do desempenho das atividades regulatórias, qualificando-as como última 
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instância administrativa para, inclusive, julgar recursos. Portanto, resta inconcebível no 

sistema pátrio o recurso hierárquico impróprio para outro órgão ou ente; decorrendo 

mesmo na inexistência de hierarquia decisional entre as agências reguladoras e a 

Administração central. 

Corroborando os entendimentos aqui lançados e pugnando pela 

constitucionalidade da ausência de subordinação hierárquica; Floriano de Azevedo 

Marques Neto (2005, p. 104-106) tece críticas àqueles que defendem a 

inconstitucionalidade do instituto pela exegese dos artigos 84, II e 87, parágrafo único, 

I; ambos da Constituição Federal de 1988. 

O artigo 84, II, CF/88; ao determinar que compete privativamente ao 

Presidente da República a direção superior da Administração federal, não significa que 

este pode ingerir sobre as atividades regulatórias do Estado, pois está superada a tese de 

que todas as competências administrativas cabem ao Presidente, o qual poderia avocá-

las a qualquer tempo. Além do mais, com o advento da moderna regulação, substituiu-

se a intervenção direta estatal pela indireta, não mais se entendendo poder de direção 

como poder de mando e desmando.  

Já o artigo 87, parágrafo único, I, CF/88; confere aos Ministros de Estado 

competência para coordenar, orientar e supervisionar órgãos e entidades da 

Administração federal. Todavia; orientação, coordenação e supervisão são bastante 

diferentes de controle hierárquico, não justificando a ingerência na atividade dos órgãos 

vinculados aos ministérios. Além disso, o dispositivo em tela alude ao desempenho das 

atividades do ministério “na área de sua competência”, daí se extrai que a lei pode 

reduzir e mitigar tais competências (como é o caso das leis instituidoras das agências 

reguladoras) (MARQUES NETO, 2005, p.106). 

 

3.4.1.5 Autonomia e o Poder Judiciário 

 

A independência das agências reguladoras em função do Poder Judiciário é 

extremamente restrita, perfazendo apenas a autonomia para compor conflitos de 

interesses dos regulados, dependendo inclusive de homologação pelo Poder em análise. 
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O sistema constitucional brasileiro adota o princípio da unidade de jurisdição, plasmado 

no artigo 5º, XXXV da Constituição atual; o qual dispõe não ser possível furtar à 

apreciação do Judiciário ameaça ou lesão a direito (ARAGÃO, 350-351; SOUTO, 2002, 

p. 354 e ss.). 

Ademais, a atuação do Poder Judiciário encontra respaldo na proteção ao 

princípio da legalidade. As agências reguladoras têm a autonomia garantida pelas leis 

instituidoras e, por óbvio, devem respeitar as balizas legais para exercê-la de forma que 

se coadune com todo o sistema jurídico pátrio. O Poder Judiciário possui competência 

para verificar suposta violação ao princípio da legalidade e tomar as medidas judiciais 

cabíveis. O assunto será aprofundado quando se abordar o controle judicial das 

atividades das agências, em tópico vindouro. 

 

3.4.1.6 Autonomia e conflitos entre setores regulados 

 

Devido à ampla gama de atividades desempenhadas pelas agências 

reguladoras, é natural que, no desempenho destas, haja conflito com outros órgãos e 

entes da Administração. Na prática, já se constata largamente uma série de conflitos de 

regulação envolvendo as agências e as entidades antitrustes, que basicamente prestam-

se à defesa da concorrência. Alexandre Santos de Aragão (2004, p. 306-361) alerta que 

as leis instituidoras das agências reguladoras são “muito avaras no preestabelecimento 

de soluções para estes conflitos e nem poderia ser diferente, uma vez que a quantidade e 

particularidades dos conflitos” inviabilizariam qualquer tentativa de uniformização. 

O conflito se instaura a partir do momento que dois entes com poderes 

regulatórios instituem regras diferentes para regular um mesmo setor. Dificilmente, os 

entes em conflito serão duas agências reguladoras, já que estas possuem competências 

setoriais muito bem definidas nas suas respectivas leis. O choque comum na atualidade 

é o destas entidades e órgãos de defesa da concorrência. 

Marcos Juruena Villela Souto (2002, p. 249-252) entende que o conflito 

causado pela duplicidade de regulação poderia ser solucionado baseando-se no princípio 

da especialidade. Nesta senda, a regulação setorial, tutelando determinado segmento 
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mercadológico, afastaria a atuação do agente com competência genérica para a defesa 

da concorrência; assim, as decisões das agências reguladoras, por serem mais 

especializadas, prevaleceriam. Dessa maneira, estar-se-ia protegendo os princípios da 

economicidade e eficiência da regulação, solucionando-se as hipóteses de duplicidade 

regulatória. 

Ressalta-se ainda que “a enorme setorização dos centros estatais de poder 

torna inevitável a necessidade de criação de mecanismos de coordenação [...], evitando-

se conflitos positivos e negativos de competência” (ARAGÃO, 2004, p. 360), pois para 

que a regulação seja eficiente, deve-se praticar a ponderação entre os custos e benefícios 

envolvidos e somar esforços com outras estruturas que com o tema guardam pertinência 

(SOUTO, 2002, p. 252). 

 

3.4.1.7 Autonomia e políticas públicas (poder de direção) 

 

Inicialmente, destaca-se que a atuação das agências reguladoras deve estar 

adstrita às políticas públicas traçadas pelo governo em exercício e às políticas setoriais 

definidas em legislação específica. Fala-se mesmo que esta vinculação constitui forma 

de controle, apesar de branda, da Administração central, pois “restaria esvaziada a 

Democracia se os governantes fossem eleitos, mas não pudessem imprimir ao Estado 

seus pontos de vista, suas orientações, os desígnios que concebem como melhores para 

o país” (MARQUES NETO, 2005, p. 81). 

Desta conjuntura, surge o já comentado poder de direção
10

 conferido ao 

Chefe de Executivo para ditar as diretrizes políticas do governo. Não se trata de controle 

hierárquico, mas sim de subordinação à direção administrativa do Presidente.  

As agências reguladoras independentes devem atentar para tais diretrizes e 

objetivos quando da elaboração das políticas regulatórias setoriais. Floriano Marques 

Neto (2005, p. 86-88) entende que as políticas públicas são uma conjunção entre as 

                                                           
10

 Alexandre Santos de Aragão (2004, p. 357) define poder de direção como a prerrogativa concedida ao 

superior hierárquico para “estabelecer critérios e objetivos da ação administrativa a ser desenvolvida pelo 

inferior hierárquico e titularizada por este último, critérios objetivos que o inferior deve ter em vista no 

desempenho das suas atividades, aos quais não deve, todavia, pura e simplesmente, obediência”. 
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políticas de estado (ditadas pela lei e pela Constituição) e as políticas de governo 

(pautadas na atuação política de determinado governante eleito), que refletem a 

orientação política do país em determinada época, ao estabelecer as metas a serem 

atingidas.  

Já as políticas regulatórias se caracterizariam pelas “opções do ente 

incumbido da atividade regulatória acerca dos instrumentos de regulação a seu dispor, 

com vistas à consecução das pautas de políticas públicas estabelecidas para o setor 

regulado” (MARQUES NETO, 2005, p. 88). Portanto, no desenvolvimento das políticas 

regulatórias deve-se ponderar a real necessidade da intervenção, escolhendo-se os meios 

adequados para concretizar as políticas públicas. Salienta-se também que, apesar da 

adstrição às orientações governamentais da Administração central, as agências gozam 

de autonomia para estabelecer suas políticas regulatórias, mediando de forma prudente 

os interesses envolvidos no campo econômico. Seguindo a mesma linha de raciocínio, 

Marçal Justen Filho (2012, p. 642-643) aduz que 

[a] competência regulatória compreende atividades de cunho vinculado e a 

adoção de escolhas discricionárias. Mas isso não significa reconhecer a 

autonomia para o Estado produzir uma regulação desvinculada de realidade 

fática ou do conhecimento técnico. Não é válida a decisão regulatória 

resultante de cogitações puramente subjetivas. Justamente por isso, a 

validade da regulação depende da observância de um procedimento adequado 

a identificar os problemas, a avaliar as consequências das soluções cabíveis, a 

permitir a ampla discussão das propostas e a demonstrar que a escolha 

adotada é a mais satisfatória. 

A fim de conferir maior legitimidade e estabilidade para as políticas 

regulatórias, é necessário ouvir a população sujeita à regulação através de mecanismos 

de participação democrática (MASTRANGELO, 2005, p. 97-98). Os agentes regulados 

devem estar cientes dos efeitos que o impacto regulatório
11

 pode vir a causar na esfera 

econômica sobre a qual incide a regulação e fiscalizar a prudência das políticas. 

 

3.4.1.8 Autonomia e os agentes econômicos regulados 

 

                                                           
11

  Marçal Justen Filho (2012, p. 646) reflete que “[a] ausência da análise de impacto regulatório revela a 

carência de meditação e ponderação sobre as providências pretendidas. Traduz uma decisão subjetiva, 

desvinculada de fundamentos técnico-científicos. Em se tratando de decisões de grande relevo, a 

inexistência da análise de impacto regulatório se constitui em defeito insanável e insuperável. Assim se 

passa porque a autoridade administrativa não pode impor à sociedade alterações radicais e relevantes sem 

avaliar minuciosamente os efeitos decorrentes”. 
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É da essência da atividade reguladora o manejo de diferentes interesses 

envolvidos em um determinado setor regulado, daí a necessidade de se permitir a 

atuação das agências reguladoras pautada na transparência dos atos (requisito essencial 

de qualquer atividade administrativa) e na permeabilidade institucional. Esta se 

caracteriza no diálogo constante entre regulados, consumidores e poder político, 

buscando-se um denominador comum para conciliar interesses possivelmente 

conflitantes.  

Tal conjuntura impõe a articulação e interação das agências com estes três 

polos de interesses, devendo manter postura neutra em relação aos mesmos 

(MARQUES NETO, 2005, p. 46-47). Desponta então a relevância da mediação dos 

interesses incrustados na relação regulatória, devendo as agências reguladoras atuarem 

com neutralidade. Entretanto, esta não pode ser confundida com inatividade ou omissão. 

Floriano de Azevedo (2005, p. 50) observa que a mediação tem que ser ativa, ou seja, as 

agências independentes não podem ser apenas mediadores passivos das relações sociais, 

devendo atuar para conciliar anseios conflitantes, defendendo setores hipossuficientes 

da sociedade. 

A técnica da mediação de interesses serve primordialmente para se evitar a 

captura da atividade reguladora por interesses individualistas. Nesse sentido, José dos 

Santos Carvalho Filho (2010, p. 532) explana que 

[...] a relação jurídica entre a agência reguladora e as entidades privadas sob 

seu controle tem gerado estudos e decisões quanto à necessidade de afastar 

indevidas influências destas últimas sobre a atuação da primeira, de modo a 

beneficiar-se as empresas em desfavor dos usuários do serviço. É o que a 

moderna doutrina denomina de teoria da captura [...], pela qual se busca 

impedir uma vinculação promíscua entre a agência, de um lado, e o governo 

instituidor ou os entes regulados, de outro, com flagrante comprometimento 

da independência da pessoa controladora. 

Instrumento apto a evitar a captura de interesse é a quarentena, instituída 

pelo artigo 8º da Lei nº 9.986/00, impondo que os dirigentes, findo o exercício da 

função pública, passem determinado tempo sem exercer qualquer atividade privada na 

mesma área. A possibilidade de um servidor da agência passar, de inopino, a ocupar 

posição de relevo no regulado colocaria em risco a autonomia da agência; pois ele 

levaria consigo todas as informações técnicas utilizadas na regulação do setor. 

O mencionado dispositivo afirma que o dirigente fica impedido de atuar no 

setor regulado por quatro meses (as leis instituidoras, por serem mais específicas, 
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podem alterar este prazo), contados da data de exoneração; entretanto, o §2º do artigo 8º 

da mesma lei prevê que o dirigente, durante o período da quarentena, continua 

vinculado à agência reguladora, fazendo jus à remuneração e aos benefícios 

equivalentes ao cargo que exercia. Floriano de Azevedo (2005, p. 69) é a favor de que 

tal prazo seja majorado para pelo menos doze meses, pontificando que as críticas quanto 

à continuidade do pagamento do salário são descabidas, vez que os pagamentos 

possuem natureza indenizatória, voltados à reparação da restrição do direito do 

indivíduo trabalhar.  

O autor ainda critica o §1º do artigo 9º da Lei nº 9.427/96 – ANEEL por 

prever que seus dirigentes, após deixarem o cargo, continuem prestando serviços para a 

agência, sendo-lhes defeso atuar para os regulados. Nesta previsão, o dirigente continua 

vinculado ao órgão, obtendo informações e participando da regulação; fato que 

desqualifica a natureza da quarentena. 

 

3.4.2 Regime de pessoal 

 

Já foi exposto e repisado que característica básica da autonomia reforçada 

das agências reguladoras são as vedação à exoneração ad nutum e previsão da 

estabilidade temporária para os dirigentes. Os dispositivos que preveem tais disposições 

são as leis instituidoras e a lei da gestão de recursos humanos das agências. Importa 

analisar, então, a constitucionalidade dos dispositivos. 

Alexandre Santos de Aragão (2004, p. 325 e ss.) esclarece que, inicialmente, 

para melhor compreensão do tema, é necessário distinguir a disciplina dada aos 

dirigentes das agências, daquela dada ao corpo técnico subalterno. Quanto aos 

primeiros, os artigos 4º a 10 da Lei nº 9.986/00 estabelecem a disciplina geral, dispondo 

que serão escolhidos dentre brasileiros de reputação ilibada, formação universitária e 

especializado conhecimento técnico na área a ser regulada; sendo nomeados pelo 

Presidente da República a desempenhar mandato por período certo, após aprovação pelo 

Senado Federal; vedando-se a exoneração ad nutum. 
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Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 175 e ss.) tece duras críticas à 

estabilidade provisória dos dirigentes e à vedação de exoneração quando outro 

Presidente assume o posto, postulando que tais medidas violariam as prerrogativas 

constitucionais do sucessor, in verbis: 

Ora, é da essência da República a temporariedade dos mandatos, para que o 

povo, se o desejar, possa eleger novos governantes com orientações políticas 

e administrativas diversas [...]. Fora possível a um dado governante outorgar 

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

ultrapassasse a duração de seu próprio mandato, estaria estendendo sua 

influência para além da época que lhe correspondia [...] e obstando a que o 

novo Presidente imprimisse, com a escolha de novos dirigentes, a orientação 

política e administrativa sufragada nas urnas. Em última instância, seria uma 

fraude contra o povo. 

Para o célebre doutrinador, a garantia dos mandatos dos dirigentes das 

agências, assim, só se operaria dentro do período governamental em que foram 

nomeados. Findo este, independentemente do escoamento total do prazo do mandato, o 

novo governo poderia exonerá-los livremente. 

Defendendo posição diametralmente oposta, está Floriano de Azevedo 

Marques Neto (2005, p. 97-103), que postula a constitucionalidade das garantias em 

comento. Para este doutrinador, a investidura do servidor público por prazo certo se 

coaduna perfeitamente com o regime de autonomia administrativa atribuído pelas leis 

instituidoras. A vedação de exoneração, quando da posse de novo Presidente, seria 

necessária para garantir o pluralismo político e a continuidade de orientação regulatória, 

protegendo os regulados e consumidores contra injunções políticas do momento. 

Gustavo Binenbojm (2006, p. 270-271) destaca que o governo do Presidente 

Luís Inácio Lula da Silva “marcou, na história institucional do Brasil, o primeiro teste 

da estrutura regulatória independente face à sucessão democrática no âmbito federal. 

Antes disso, todos os dirigentes das agências tinham sido nomeados pelo Presidente 

Fernando Henrique Cardoso”. O novo Presidente demonstrava publicamente a 

insatisfação com as prerrogativas concedidas aos dirigentes das agências, acusando-os 

de impedirem a adequada execução das novas políticas públicas de governo. O referido 

autor, defendendo as garantias dos dirigentes, aponta que tal cenário demonstra a 

preocupação do governo em exercício à época de impedir que as agências tomassem 

medidas impopulares, causando a perda de apoio popular. 

Floriano de Azevedo (2005, p. 97-103), analisando os artigos 84, II e 37, II 

da Constituição Federal de 1988, conclui pela constitucionalidade das garantias em tela. 
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O primeiro estabelece o poder de direção do Presidente sobre a Administração central, e 

o segundo aborda as formas de investidura em cargos de natureza pública. 

O artigo 37, II, CF/88 prevê duas espécies de cargo público. A primeira 

seria o efetivo, adquirido mediante aprovação em certame público e garantidor de 

estabilidade ao servidor, desde que respeitadas as normas do artigo 41 da Constituição. 

A segunda seria o cargo em comissão ou de confiança, que se baseia no livre 

provimento e na livre exoneração (art. 37, II, 2ª parte, CF/88), não se garantindo a 

estabilidade do artigo 41. O supracitado autor leciona que existiria uma terceira espécie 

de cargo público, na qual se inseriram os dirigentes das agências reguladoras 

independentes. Seriam cargos públicos com investidura por prazo certo e dotados de 

estabilidade temporária. Na verdade, mesclar-se-ia as regras das duas primeiras 

espécies. Esta nova espécie encontraria respaldo no fato de a lei prever processo 

complexo para a investidura dos dirigentes (artigo 5º da Lei nº 9.986/00), inclusive com 

aprovação pelo Senado, nos termos do artigo 57, III, “f”, CF/88. 

Ademais, a estabilidade temporária para os cargos de investidura por prazo 

certo não feriria o disposto no artigo 84, II da Constituição, devido a já abordada 

limitação do poder de direção conferido ao Presidente, o qual não se confunde com 

poder de mando (MARQUES NETO, 2005, p. 98). 

Em vias de conclusão do presente tópico, resta frisar o regime para os 

ocupantes de cargos técnicos subalternos aos dirigentes das agências reguladoras. O art. 

1º da Lei nº 9.986/00 dispunham que deveriam ser regidos pela CLT, ou seja, pelo 

regime trabalhista comum, entretanto tal previsão comprometia o desempenho
12

 das 

atividades regulatórias (notadamente as de execução) (MELLO, 2009, p. 176-177).  

Com o advento da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; o citado 

dispositivo fora revogado, vigendo no ordenamento jurídico pátrio o entendimento 

consolidado no julgamento da ADIN nº 2.310-1/DF, em que se definiu o regime do 

artigo 37, II da Constituição para os membros não-dirigentes das agências reguladoras. 

                                                           
12

 No mesmo sentido, Brasilino Pereira (2001, p. 2): “o exercício de tais atividades por servidores 

celetistas é incompatível com nossa Constituição Federal, pois esta exige que funções tais como as de 

integrantes do Fisco Federal, da Carreira Diplomática, da Polícia Federal, de Fiscais de Contribuições 

Previdenciárias e outras de igual importância, não fiquem a cargo de servidores sem as mínimas garantias 

de segurança no exercício das elevadas missões, o que somente se garante se foram incumbidas a 

servidores efetivos, passíveis de adquirir estabilidade no serviço”. 
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3.4.3 Caráter técnico 

 

Esta característica das agências reguladoras decorre dos requisitos de 

formação técnica que a lei estabelece aos dirigentes e, principalmente, das atividades 

reguladoras desenvolvidas que exigem conhecimento técnico e científico especializado 

para correta fiscalização e aplicação dos preceitos normativos específicos de cada setor. 

A capacidade técnica do regulador também constitui requisito de 

legitimação da própria atividade (MARQUES NETO, 2005, p. 62-63), pois quanto 

maior for o domínio dos códigos científicos e necessidades técnicas do setor a ser 

regulado, mais eficiente será a regulação. Neste intuito, deve-se perseguir a capacitação 

técnica da agência como todo, tanto no recrutamento dos agentes, como na preservação 

de modernidade e atualidade dos instrumentos e informações. Perder esta capacidade 

pela desatualização da técnica seria o mesmo que esvaziar os meios de atuação do 

agente regulador. 

Contudo, deve-se destacar a ressalva de Alexandre de Aragão (2004, p. 324-

325) no sentido de que não se pode “ter a ingenuidade de achar que a tecnicidade é 

sempre acompanhada de imparcialidade”, pois o conhecimento técnico também pode 

ser utilizado para fins alheios à mediação de interesses. A publicidade das decisões da 

agência, por exemplo, pode ter efeitos mitigados quando, somente em favor da técnica, 

não se motiva de forma clara os atos, tornando-os inacessíveis à compreensão dos leigos 

no assunto regulado.  

 

3.4.4 Regime licitatório 

 

As agências reguladoras, por se tratarem de autarquias, celebram 

constantemente contratos administrativos regidos pelo direito público e dotados de 

prerrogativas das cláusulas exorbitantes. Eles devem ser precedidos de licitação, 

conforme o disposto no artigo 22, XXVII da Constituição de 1988. Novidade acerca da 

matéria foi trazida pelo artigo 37 da Lei nº 9.986/00, passando a admitir que as compras 

de bens e as contratações de serviços pelas agências reguladoras sejam precedidas das 
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modalidades licitatórias especiais simplificadas do pregão e da consulta pública 

(SOUTO, 2002, p. 247). 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p.179) afirma que a consulta 

pública, por não possuir até hoje lei específica para regulamentá-la, diferentemente do 

pregão (Lei nº 10.520/02); não é figura que existe validamente no ordenamento jurídico 

pátrio. 

 

3.4.5 Poderes das agências reguladoras independentes 

 

À atividade regulatória, devido sua complexidade de objetivos, importa 

agregar várias funções e poderes administrativos. Como as agências reguladoras 

constituem os entes responsáveis pela realização de considerável parte da regulação 

estatal, é natural que possuam amplos poderes na esfera administrativa (GOMES, 2002, 

p. 31-32). Todavia, não se pode olvidar que todo poder concedido na esfera do Direito 

Administrativo tem a finalidade geral de proteção ao interesse público, portanto se trata 

na verdade de um poder-dever, na medida em que o administrador que possui poderes 

legais há de exercê-los de forma imparcial, “não podendo ele dispor a partir de critérios 

de vontade”. Tem a obrigação de “manejá-lo no estrito cumprimento da finalidade que 

justificou a sua atribuição” (MARQUES NETO, 2005, p. 60). 

Nesta senda, as agências reguladoras gozam dos seguintes poderes: a) poder 

normativo, que consiste em editar comandos de natureza geral e infralegal para o setor 

regulado; b) poder de outorga, através da emissão, em consonância com as políticas 

regulatórias, de atos concretos de autorizações, licenças, etc.; c) poder de fiscalização, o 

qual se materializa pelo monitoramento das atividades reguladas e pela aferição das 

condutas dos regulados; d) poder sancionatório, consistente na aplicação de 

advertências, multas e até cassações; e) poder conciliatório, que se traduz na mediação 

de interesses envolvidos na regulação; e f) poder de recomendação, pelo qual a agência 

recomenda a Administração central, dado seus conhecimentos técnicos e especializados, 

medidas a serem previstas nas políticas públicas (ARAGÃO, 2004, p. 316-317; 

MARQUES NETO, 2005, p. 60-61). 
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No que diz respeito ao poder sancionatório e de solução de conflitos, é 

importante observar o uso da arbitragem pela agência reguladora como método de 

solução de conflitos. A competência para tanto está disposta no artigo 23-A da lei que 

regula a concessão e permissão da prestação de serviço público (Lei nº 8.957/95), 

determinando como possível a inserção de cláusula arbitral nos contratos de concessão e 

permissão. Além disso, as leis instituidoras das agências possuem dispositivos 

específicos no mesmo sentido. 

Desta análise percebe-se a necessidade do poder de solução de conflitos 

através da mediação de interesses e da arbitragem, frente às intempéries que surgem ao 

longo do exercício da atividade regulatória. Não se pretende furtar à apreciação do 

Judiciário conflitos respaldados na ilegalidade de determinado ato ou atividade; mas 

criar mecanismos aptos a dar respostas satisfatórias aos interesses contrapostos na 

regulação, tentando conciliá-los ao máximo (ARAGÃO, 2004, p. 318-319). 

Em decorrência das peculiaridades inerentes ao poder normativo das 

agências reguladoras, este será analisado em tópico apartado, o qual se segue. 

 

3.4.5.1 O poder normativo  

 

A atribuição de poder normativo a determinados entes da Administração 

Pública advém da necessidade de se sobrepor o interesse público ao interesse privado, 

na consecução das metas que o governo central elege como norteadoras da orientação 

política do país em uma dada época. A Administração torna concreto o poder em 

comento através da expedição de atos normativos (DI PIETRO, 2003, p. 86-87). 

Importante se faz definir a natureza jurídica das normas exaradas pelas 

agências reguladoras. Na doutrina pátria, identificam-se três correntes que cuidam do 

tema (VELHO, 2009, p. 10): natureza de atividade regulatória (mesmo patamar de lei), 

natureza de regulamento e natureza de ato normativo-administrativo. 

A primeira corrente, de origem em experiência estrangeira, notadamente na 

Itália e na Espanha, defende a tese da deslegalização, a qual estabelece que a capacidade 

normativa das agências reguladoras tem o mesmo potencial de lei ordinária, podendo 
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inclusive revogá-las. Deslegalização, portanto, seria a operação efetuada por uma lei 

que, sem adentrar na regulação de certo tema, determina expressamente que o mesmo 

passará a ser normatizado por regulamento da Administração Pública (BINENBOJM, 

2008, p. 106). O próprio legislador retira do domínio legal certas matérias, passando-as 

para o domínio dos regulamentos.  

As críticas mais contundentes a essa corrente evidenciam que a 

deslegalização seria forma de delegação de poderes legislativos, sustentando que tal 

deslocamento de sede normativa só poderia vir a ser feito pela própria Constituição. 

Como o Constituinte originário adotou um modelo constitucional rígido com relação a 

posteriores mudanças, não caberia a interpretação de que o legislador ordinário poderia 

abrir mão de seus poderes, sem derrogar de forma inconstitucional as competências 

fixadas por aquele. Gustavo Binenbojm (2008, p. 106-108) adota este posicionamento, 

preconizando que a tese não encontra guarida no ordenamento constitucional vigente. 

Em sentido oposto, está Alexandre Santos de Aragão (2004, p. 422-423), 

que defende a constitucionalidade do instituto ao explicitar que 

[...] não consistiria propriamente em uma transferência de poderes 

legislativos, mas apenas na adoção, pelo próprio legislador, de uma política 

legislativa pela qual transfere a uma outra sede normativa a regulação de 

determinada matéria. [...] [N]ão é propriamente o regulamento que revoga a 

lei anterior. Ele é apenas o instrumento que, dentro do princípio da Lex 

posterior derogat priori, se vale a lei posterior para, diferida e 

dinamicamente, revogar a lei anterior, adequando a disciplina jurídica 

existente no momento em que entrou em vigor à cambiante realidade social. 

Posicionamento que mescla as opiniões citadas é o de Alexandre de Moraes 

(2002, p. 17-20), ao estabelecer que a deslegalização só é válida quando o legislador 

estabelece standarts para o poder normativo das agências reguladoras. 

Prevalece na doutrina o entendimento que a Constituição Federal de 1988 

apenas prevê uma hipótese de regulamento autônomo, ou seja, somente na situação 

disposta no artigo 84, VI, CF/88 (competência do Presidente para dispor mediante 

decreto sobre organização da Administração federal e extinção de funções ou cargos 

públicos vagos) se aceita regulamento inovando na ordem jurídica, estabelecendo 

normas sobre matérias não disciplinadas em lei (DI PIETRO, 2003, p. 87-89). Assim, a 

deslegalização não constitui a natureza jurídica do poder normativo das agências 

reguladoras. 
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A segunda corrente defende que as normas editadas pelas agências 

reguladoras possuem caráter infralegal, igualando-se aos regulamentos editados pelo 

Chefe do Executivo (com exceção da hipótese do artigo 84, VI, CF/88), sendo balizado 

pela legislação ordinária. Nesta linha de raciocínio, Gustavo Binenbojm (2008, p. 108) 

explica que o poder normativo das agências é “imanentemente infralegal, salvo onde a 

própria Constituição de forma expressa o excepcione”, mas assim não o fez em favor 

destas em momento algum. Dessa forma a “dignidade da lei deve ser preservada como 

condição para a existência de parâmetros de controle externos à atividade regulatória”. 

Consequentemente, o desrespeito aos limites legais invalida o ato normativo, 

configurando forma democrática de se controlar finalisticamente a atividade das 

agências reguladoras. 

A jurisprudência pátria é pacífica em referendar a tese em estudo, podendo 

ser citados como exemplos o julgamento em caráter liminar da ADI 1.668/DF, em que o 

STF entendeu que o poder normativo da ANATEL subordinava-se aos preceitos legais 

estabelecidos na lei de licitações; e o julgamento do REsp. 434.303/PR pelo STJ, que 

reconheceu a subordinação de uma resolução da ANVISA à Lei nº 6.360/76.  

A terceira tese, por sua vez, tem como principal defensora Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro (2003, p. 407) ao estabelecer que as normas emitidas pelas agências 

reguladoras estão em nível inferior inclusive aos regulamentos do Chefe do Executivo, 

já que não há previsão constitucional para a delegação feita pela leis instituidoras. 

Assim,  

[a] função normativa que exercem não pode, sob pena de 

inconstitucionalidade, ser maior do que a exercida por qualquer outro órgão 

administrativo ou entidade da Administração Indireta. Elas não podem 

regular matéria disciplinada em lei, porque os regulamentos autônomos não 

têm fundamento constitucional no direito brasileiro, nem podem 

regulamentar leis, porque essa competência é privativa do Chefe do Poder 

Executivo e, se pudesse ser delegada, essa delegação teria que ser feita pela 

autoridade que detém o poder regulamentar e não pelo legislador. 

Este posicionamento é praticamente isolado na doutrina pátria, já se 

encontrando superado (VELHO, 2009, p. 14). A tese que prospera é a que confere 

natureza de regulamento ao poder normativo das agências reguladoras independentes. 

Resta analisar se esse poder normativo, concretizado através de 

regulamentos independentes (e não-autônomos), possui sede constitucional. Floriano de 

Azevedo Marques Neto (2005, p. 108-109) entende que o artigo 49, V da Constituição 



64 
 

prevendo a “competência do Congresso de sustar atos normativos infralegais” utilizou a 

seguinte construção: “sustar atos normativos do Poder executivo, que exorbitem do 

poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa” para determinar que o poder 

normativo exercido pelo Poder Executivo é mais amplo que a pessoa do seu chefe e 

previu a possibilidade de delegação legislativa.  

Marcos Juruena Villela Souto (2002, p. 233) corrobora o entendimento 

acima, esclarecendo que as agências reguladoras não usurpam a função legislativa, a 

qual continua cabendo ao Poder Legislativo. Este, entretanto, frequentemente, edita leis 

com elevado grau de abstração e generalidade, sendo necessários regulamentos 

normativos posteriores para especificar e viabilizar o planejamento de setores afeitos à 

regulação estatal. O poder normativo das agências seria dessa forma um 

aprofundamento da atividade normativa estatal. 

 

3.5 Mecanismos de controle  

 

O controle das agências reguladoras se insere nas regras gerais de controle 

sobre a Administração Pública; portanto o objetivo é zelar pela realização do interesse 

público, em atenção aos princípios de ordem administrativa plasmados no caput do 

artigo 37 da Constituição Federal. Marcos Juruena (2002, p. 339) adverte que a 

finalidade do controle é justamente orientar, fiscalizar e revisar as atividades 

administrativas. Com a evolução das funções estatais e suas “modernas técnicas de 

atuação, a ideia de controle é centrada nos freios e contrapesos e não numa separação 

estanque de tarefas”. 

Nesse contexto, a autonomia das agências reguladoras não pode ser 

compreendida de forma a incompatibilizar-se com o regime constitucional brasileiro. 

Muitas críticas são destinadas à sua independência, entretanto não se pretende furtá-las 

ao controle dos Poderes estatais, apenas busca-se afastar a incidência de interferência 

política, que comprometeria a própria regulação (AMARAL, 2008, p. 76-78; SOUTO, 

2002, p. 341). 
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As atividades desempenhadas pelas agências reguladoras também não 

usurpam o princípio da separação do poderes. Tal princípio não pode ser mais 

concebido como a separação estanque das funções do Estado, pois este cresceu e 

surgiram novos anseios populares, e novas instituições foram erigidas para alcançá-

los
13

.  

O controle das agências, então, se coaduna com sua autonomia e se 

compatibiliza com a moderna interpretação do princípio da separação de poderes. Por 

fim, proceder-se-á à análise dos mecanismos de controle de acordo com os órgãos 

representativos dos três Poderes. 

 

3.5.1 Controle político 

 

O controle político das agências já se inicia a partir do momento em que se 

preconiza a feitura dos projetos de leis para criá-las; definindo-se as competências, valor 

das taxas de regulação, critério para nomeação e exoneração dos dirigentes, e 

organização e remuneração dos agentes. Ademais, a subordinação das políticas 

regulatórias, por força de lei, às políticas públicas é inerente à atividade daquelas. 

Conforme já exposto em tópico anterior, as agências reguladoras gozam de 

ampla autonomia frente à Administração central e ao Chefe do Executivo, entretanto 

esta independência autonômica restringe-se ao poder hierárquico, consubstanciado na 

vedação à exoneração ad nutum e na garantia da estabilidade temporária dos dirigentes. 

Mesmo assim, permanecem válidos os poderes de direção conferidos ao Presidente da 

República pelo artigo 84, II da Constituição. 

Marcos Juruena (2002, p. 343-344) aponta também outra forma de controle 

pelo Executivo, qual seja a edição de medidas provisórias para atribuir ou retirar 

                                                           
13

 Alexandre Santos (2004, p. 375-376) explica que “as competências complexas das quais as agências 

reguladoras independentes são dotadas fortalecem o Estado de Direito, vez que, ao retirar do emaranhado 

das lutas políticas a regulação de importantes atividades sociais e econômicas, atenuando a concentração 

de poderes na Administração Pública central, alcançam, com melhor aproveitamento, o escopo maior – 

não meramente formal – da separação de poderes, qual seja, o de garantir eficazmente a segurança 

jurídica, a proteção da coletividade [...]”. 
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competências; devendo ser utilizadas de forma razoável e proporcional para não haver 

“injunções descabidas no conceito técnico de regulação”. 

 

3.5.2 Controle legislativo 

 

As agências reguladoras se submetem ao controle pelo Congresso Nacional, 

plasmado no artigo 49, X, CF/88 e ao controle financeiro, orçamentário e contábil 

exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, em consonância 

com os artigos 70 e ss. da Constituição (AMARAL, 2008, p.80-81). 

O Congresso tem competência para sustar atos normativos das agências que 

exorbitem seu poder normativo ou os limites da delegação legislativa (SOUTO, 2002, p. 

351). Já se analisou a natureza jurídica do poder normativo das agências e se definiu que 

este tem essência de regulamento independente, porém não-autônomo, devendo 

respeitar as balizas (standarts) que a lei estabelecer. Em caso de desrespeito, cabe o 

controle pelo Congresso. 

Já o controle pelo Tribunal de Contas se justifica pelo fato de a regulação 

estatal envolver dinheiro público, legitimando a fiscalização sobre a atividade-fim da 

agência. Porém, não é legítima qualquer pretensão de ingerir sobre as atividades-meio, 

como já explanado, interferindo nas políticas regulatórias e autonomia das agências. O 

controle financeiro, na esteira do artigo 74, §2º da Constituição Federal, pode ser 

realizado de ofício, ou mediante de provocação por cidadão, partido político, ou 

sindicato e associação.  

Para Gustavo Binenbojm (2008, p. 111), a fiscalização e controle do 

Legislativo sobre as agências visam mesmo a garantir a independência destas, 

assegurando o cumprimento das leis que definem suas atribuições. Tudo isso em prol da 

segurança e confiabilidade da sociedade com relação aos atos desenvolvidos no 

exercício da regulação. 

 

3.5.3 Controle judicial 
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O controle judicial sobre os atos das agências reguladoras é bastante amplo, 

como não podia deixar de ser em função da defesa do princípio da legalidade e da 

jurisdição una (artigo 5º, XXXV, CF/88), não se podendo furtar à apreciação do 

Judiciário as ameaças ou lesões a direitos. Deste modo, os atos expedidos por aquelas 

no exercício da função regulatória estarão sempre adstritos à legalidade, cabendo o 

controle judicial sobre as violações. 

Questão interessante é a que se coloca com relação à possibilidade de se 

controlar atos administrativos discricionários (controle de mérito). O ato administrativo 

possui os elementos competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Quando um ato se 

pretende vinculado, todos os elementos se encontram pré-determinados em lei, e o seu 

descumprimento o torna inquinado de vício, cabendo a apreciação do Judiciário, pois o 

princípio da legalidade fora descumprido.  

Em se tratando de ato discricionário, os elementos motivo e objeto não vêm 

exaustivamente descritos na lei, cabendo certa margem de discricionariedade ao 

administrador para interpretar um conceito indeterminado ou optar por uma das 

possibilidades determinadas em lei. Trata-se de prerrogativa de mérito, permitindo-se 

que, utilizando-se os critérios de oportunidade e conveniência, perfaçam-se os motivo e 

objeto do ato (AMARAL, 2008, p. 84). 

Por mais que os atos discricionários estejam submetidos ao juízo do 

administrador, ainda caberá o controle do Judiciário, pois caso aqueles sejam 

perfectibilizados sem levar em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

o mérito do mesmo poderá ser discutido na seara judicial.  

Entretanto, em contraste com essa possibilidade, todos os atos expedidos no 

âmago da atividade regulatória têm natureza essencialmente técnica. Surge então o 

dilema da possibilidade ou não de se controlar atos discricionários de natureza técnica
14

, 

visto que o Judiciário não goza de conhecimentos técnicos avançados sobre os setores 

regulados. 

                                                           
14

 Marcos Juruena Villela Souto (2002, p. 358) diferencia a discricionariedade livre da discricionariedade 

técnica, lecionando que “na primeira, há liberdade de determinar a consequência jurídica derivada da 

coincidência do fato real com o pressuposto fático previsto na norma [...]. A discricionariedade técnica 

envolve a aplicação de regras experimentadas, comprovadas e comumente certas, ou, em outras palavras, 

a valoração de fatos opináveis segundo pautas técnico-administrativas”.  
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Alexandre Santos de Aragão (2004, p. 353) entende que o controle do ato 

discricionário técnico somente seria possível quando “do conjunto dos dados 

normativos e fáticos disponíveis, se possa extrair uma – e apenas uma – solução 

legítima”. Alexandra da Silva Amaral (2008, p.85) apresenta posição mais flexível, 

escrevendo que cabe aos atos discricionários técnicos o mesmo controle baseado na 

razoabilidade e proporcionalidade aplicado aos atos discricionários livres.  

Desta feita, não somente quando houver apenas uma opção na lei caberá o 

presente controle, mas sempre será possível quando da verificação da “coerência lógica 

na motivação científica, técnica ou de experiência constante na decisão reguladora” 

(AMARAL, 2008, p. 85) se inferir a violação dos princípios supra. 

Em suma, cabe controle pelo Poder Judiciário de atos discricionários 

técnicos, quando o magistrado perceber que este foi emitido de formas desproporcional 

e desarrazoada quanto à coerência dos motivos técnicos apresentados.   
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4 AGÊNCIAS REGULADORAS INDEPENDENTES: DÉFICIT 

DEMOCRÁTICO E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE 

POPULARES 

 

O modelo regulatório independente adotado pelo Brasil sofre duras críticas 

acerca da autonomia conferida às agências reguladoras, notadamente no que diz respeito 

à vedação da exoneração ad nutum de seus dirigentes. Haveria um déficit democrático, 

vez que a ausência de controle hierárquico por parte do Chefe do Executivo geraria uma 

carência de legitimidade nestes entes reguladores. 

O presente capítulo se prestará à análise do referido déficit democrático, 

expondo os posicionamentos doutrinários sobre o assunto, na busca de uma possível 

solução, baseada na participação popular, para suprir a carência de legitimidade. 

 

4.1 O reconhecimento do déficit democrático 

 

Na doutrina, quatro causas são as mais citadas para justificar o déficit 

democrático das agências reguladoras. Primeiramente, se destaca a tensão com o 

princípio da soberania popular plasmado no artigo 1º, parágrafo único da Constituição 

Federal, de acordo com o qual todo o poder provem do povo, que o exerce diretamente 

ou através de seus representantes. As agências reguladoras, por terem seus dirigentes 

escolhidos por indicação do Presidente da República e não por eleição popular, estariam 

em desacordo com o princípio constitucional. 

 Adicionalmente, citam-se três outras tensões, já neste trabalho abordadas, a 

saber: desrespeito aos princípios da separação de poderes e da legalidade, e violação ao 

poder de direção do Presidente da República (artigo 84, II, CF/88). 

Gustavo Binenbojm (2006, p. 289) alerta que a questão quanto à 

legitimidade da Administração Pública “sempre foi reconduzida aos mecanismos de 

legitimação dos Poderes Legislativo e Executivo”.  Com relação ao primeiro, “invoca-se 

a lei (produto da vontade geral, ou, ao menos, da vontade de agentes eleitos) como fonte 
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de autoridade da Administração”. Já ao segundo, “remetia-se a condução dos negócios 

administrados ao Presidente ou Primeiro-Ministro, escolhidos, de forma imediata ou 

não, pelo voto popular”. Esses mecanismos se demonstram insatisfatórios, pois ainda 

que a lei geral estabeleça standarts de atuação para a atividade administrativa, os 

administradores gozam de relativa liberdade no exercício de suas funções, bastando 

lembrar os atos administrativos discricionários.  

De outra parte, considerar que toda a atividade administrativa seria produto 

da vontade do Chefe do Executivo mostra-se uma inverdade frente à realidade atual de 

fragmentação das decisões estatais, fruto do advento do Estado regulador. Já se explicou 

que o poder de direção da Administração Pública não pode ser confundido com poder 

de mando e desmando. 

Alexandre Santos de Aragão (2004, p.433-434) rebate a crítica de falta de 

legitimidade das agências reguladoras frente ao princípio da legalidade, defendendo que 

as mesmas são uma criação legislativa, pautadas no disposto no artigo 37, XIX da 

Constituição, o qual autoriza a criação de autarquias por lei específica que determine 

suas finalidades e competências. Assim, as leis instituidoras das agências reguladoras, 

as quais possuem natureza de autarquias especiais, serviriam para esta finalidade. 

Ademais, o Chefe do Poder Executivo, democraticamente eleito assim como os 

membros do Senado e da Câmara, em consonância com o artigo 61, § 1º, II, “e” da 

Constituição, possui iniciativa privada para instituir, alterar ou extinguir as autarquias, 

ficando seus atos submetidos ao controle jurisdicional. 

Em se tratando da suposta tensão com o princípio da separação de poderes, 

dado o poder das agências reguladoras para editar atos normativos e solucionar conflitos 

de interesses no âmbito do setor regulado, a doutrina pontua que a delegação de tais 

poderes é sempre feita de forma constitucional. 

Na lição de Marcos Juruena Souto (200, p. 235-236), embora se questione 

amplamente a transferência de poder normativo pelo Legislativo à agência, em face de 

possível violação ao princípio da representatividade, esta seria constitucionalmente 

possível. O autor explica que o legislador, legitimado constitucionalmente, estaria apto 

a delegar às agências reguladoras tal poder, visto que estas possuem corpo técnico mais 

qualificado para responder às necessidades do setor regulado do que o Congresso, 
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podendo inclusive permitir a participação de interessados no processo de tomada de 

decisões. 

Outrossim, se reconhece que os novos padrões sociais não mais se 

coadunam apenas com a edição de leis pelo Legislativo com alto teor de abstração e 

generalidade. Exige-se uma atuação normativa estatal mais profunda, afeita à realidade 

específica de cada setor da economia e à consecução dos objetivos gerais da Nação 

estabelecidos na Constituição. As agências reguladoras despontam como um dos 

instrumentos capaz de suprir as novas exigências de especialização, através da 

regulação individual de cada setor social. O poder normativo conferido a estas, longe de 

ser irrestrito, submete-se aos standarts estabelecidos pelo Poder Legislativo, não 

constituindo usurpação do princípio da separação de poderes (GOMES, 2002, p. 31). 

Ainda no intuito de mitigar a concepção clássica da separação de poderes, 

baseada em uma segregação estanque, é oportuno abordar a Teoria dos Poderes 

Neutrais, a qual estabelece a necessidade da existência de entes e órgãos estatais que 

não se enquadrem nos poderes clássicos, a fim de se garantir o exercício imparcial das 

atividades administrativas, concretizando o pluralismo político e a democracia. 

Alexandre de Aragão (2004, p. 441) remonta à Revolução francesa o surgimento do 

instituto, época em que 

foi verificada a necessidade  da criação de órgãos estatais com autonomia de 

gestão e independência funcional para, fora do círculo político eleitoral, 

controlar e equilibrar as relações entre os titulares de cargos eletivos para 

assegurar a observância dos valores maiores da coletividade. Surgiram, então, 

os poderes neutrais do Estado, que abrangem realidades díspares, desde as 

cortes constitucionais às agências reguladoras independentes, passando pelos 

tribunais de contas, conselhos com sede constitucional, etc. 

Todos os órgãos criados em função da aludida teoria possuem em comum o 

caráter não-eletivo do provimento de seus titulares, natureza eminentemente técnica das 

funções, ausência de subordinação hierárquica aos poderes políticos estatais e exercício 

imparcial de suas atribuições, em face de interesses submetidos à sua autonomia 

administrativa. Essas características, inclusive, ampliam o sistema de freios e 

contrapesos, que tradicionalmente se aplicam às relações entre os três poderes clássicos 

(JUSTEN FILHO, 2003, p. 9-10). 

Em face do exposto até então, pode-se afirmar que o déficit democrático da 

atuação das agências reguladoras independentes não repousa na falta de legitimidade 

criada pela tensão com os princípios da legalidade ou com o princípio da separação dos 
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poderes. Em verdade, as funções e poderes conferidos às agências se coadunam com 

aqueles, conforme demonstrado. Resta agora analisar se o déficit é originário da tensão 

com o princípio da soberania popular.  

Segundo o aludido princípio, todo poder estatal emana do povo, que o 

exerce através dos representantes eleitos, ou indiretamente nos caso em que a 

Constituição permite (artigo 1º, parágrafo único, CF/88). Assim, em uma democracia 

cabem àqueles democraticamente eleitos as atividades de governo, como a direção da 

máquina pública, “de modo a perseguir os objetivos e princípios que, apresentados à 

sociedade, ensejaram-lhes mandatos conferidos por sufrágio” (MARQUES NETO, 

2005, p. 81). A Democracia estaria esvaziada, caso os representantes eleitos não 

pudessem imprimir ao Estado os seus desígnios e orientações. 

Entretanto, o conceito de Democracia é bastante complexo, não podendo 

estar restrito apenas a uma de suas vicissitudes, qual seja a eleição por voto popular. 

Não se pretende aqui determinar um conceito fixo para o instituto referido, busca-se, na 

verdade, entender que tipos de estruturas de atuação estatal poderiam ser consideradas 

democráticas, quando não caracterizadas pelo voto puro e simples do cidadão.  

Neste desiderato, Marçal Justen Filho (2003, p. 2) expõe que a 

“impossibilidade de uma definição padronizada e absoluta de Democracia” decorre do 

fato de terem existido, ao longo dos tempos, inúmeras experiências tidas como 

democráticas, mas que diferiam consideravelmente umas das outras; sendo que nenhum 

delas fornecem a comprovação de que a Democracia limita-se à “preponderância 

ilimitada da vontade da maioria”. 

O que as experiências democráticas possuem em comum é o respeito aos 

direitos e interesses individuais, os quais não podem ser vilipendiados em prol da 

vontade de uma maioria. Portanto, reconhece-se que qualquer sistema aspirante à 

Democracia deve comportar “um conjunto de princípios e regras destinados tanto a 

assegurar a participação popular na formação da vontade política quanto propicie 

limites a essa participação” (JUSTEN FILHO, 2003, p. 3). Consequentemente, as 

diferentes soluções encontradas para se atingir o equilíbrio entre a vontade da maioria e 

o respeito aos direitos individuais caracterizarão um regime como democrático ou não. 
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O déficit surgiria quando a solução encontrada não satisfizesse os anseios 

populares, prestando-se apenas aos interesses escusos de algum governante. Fácil 

compreender que um governo estabelecido pelo voto popular pode carecer de 

legitimidade democrática quando passa a descumprir os objetivos gerais da Nação 

plasmados na Carta Magna e negar proteção aos direitos e garantias fundamentais 

inerentes à dignidade da pessoa humana. Marçal Justen Filho (2003, p. 5) sintetiza que 

[...] tem de admitir-se que a legitimação democrática é produzida por diversas 

vias. Reduzir a legitimação democrática exclusivamente à via da eleição 

popular reflete uma concepção limitada, insuficiente e inadequada sobre o 

próprio conceito de Democracia. Mais precisamente, poderia supor-se que a 

eleição popular dos exercentes do poder político é um dos ângulos da 

legitimação popular – mas seria um equívoco afirmar que todo e qualquer 

governante, simplesmente porque eleito pelo povo, seria dotado de 

legitimidade democrática. Um governante que, eleito pelo povo, exercite suas 

funções sem respeito às instituições fundamentais da Democracia padecerá 

de uma carência de legitimidade democrática. Em última análise, retorna-se 

uma distinção clássica no pensamento da Teoria Geral do Estado, consistente 

na diferenciação entre legitimação pelo título e legitimação pelo exercício do 

poder.   

A busca da legitimação pelo exercício do poder foi o que levou à criação de 

instrumentos regulatórios como as agências reguladoras independentes visando a 

salvaguardar os direitos fundamentais inerentes à exploração de atividades econômicas 

e à prestação de serviços públicos. “Isso nada tem de antidemocrático. Muito ao 

contrário. Qualquer democracia desenvolvida não cogitaria de abrir mão dos seus 

órgãos de Estado em favor de uma vaga e indefinida legitimação democrática pela via 

eleitoral” (MARQUES NETO, 2005, p. 82). Como já explicitado, as agências 

reguladoras refletem a ampliação do sistema de freios e contrapesos, atenuando a 

concentração de poderes, limitando o âmbito de atuação dos governantes eleitos. 

Depreende-se desta análise que a legitimidade democrática não repousa 

apenas no cumprimento da lei, abarcando também a necessidade de instituições 

estáveis, mesmo que isso signifique reduzir a margem de atuação do governante; o qual 

tem a garantia de que suas pautas políticas serão mais facilmente atingidas, se 

respaldadas em instituições estabilizadas. 

De acordo com o abordado até aqui, não há que se falar em um déficit 

democrático decorrente do princípio da soberania popular inerente apenas às agências 

reguladoras independentes, mas à Administração Pública como todo. A deficiência 

constatada nas agências seria apenas reflexo de uma crise maior que assola vários entes 
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administrativos, podendo aquelas inclusive ser utilizadas como forma de mitigar a 

deficiência através de suas peculiares características (BINENBOJM, 2006, p. 289-290). 

Reconhece-se que a falta de participação popular nos processos decisórios 

estatais em geral é a responsável pela crise de legitimidade democrática que paira sobre 

a Administração Pública. Nesta realidade, as agências podem contribuir para suprir esse 

déficit, se utilizadas de forma adequada, já que possuem características únicas para 

cumprir tal desiderato. Marçal Justen (2003, p. 9) aponta que as agências reguladoras 

trazem dupla proposta de aperfeiçoamento do sistema democrático, in verbis: 

Sob um prisma, nem todas as decisões estatais podem ser alicerçadas 

exclusivamente no critério da vontade popular, tendo em vista o risco de 

comprometimento da realização de valores e princípios fundamentais. Por 

outro ângulo, é necessário ampliar os canais de comunicação entre o Estado e 

a Sociedade, propiciando a participação popular e dos grupos organizados na 

formação de certas decisões que apresentam relevância significativa em 

determinados setores. 

Em vias de conclusão do presente tópico, depreende-se que as agências 

reguladoras independentes, longe de serem dotadas de falta de legitimidade democrática 

intrínseca a sua autonomia reforçada, podem ser utilizadas para corrigir o déficit 

democrático da Administração como um todo. Entretanto sua existência pura e simples, 

não garante o aperfeiçoamento democrático; devendo ser implementados os 

mecanismos de participação popular, a fim de se concretizar o princípio da soberania 

popular. 

Nos tópicos seguintes, far-se-á a análise da participação democrática nas 

agências, abordando-se seus mecanismos e o controle social. 

 

4.2 A participação popular como critério legitimador da atuação das agências 

reguladoras independentes 

 

A tendência atual, visando a suprir o déficit democrático da Administração 

Pública e restaurar o lastro de legitimidade de sua atuação, é o fomento da participação 

popular em procedimentos administrativos, principalmente os regulatórios. “Com efeito, 

a translação dos centros decisórios do Estado deve corresponder uma correlativa 

translação dos mecanismos de participação popular” (BINENBOJM, 2006, p. 290).  
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Claudio Mastrangelo (2005, p. 93-94) afirma que a constitucionalização dos 

direitos fundamentais acarretou, na segunda metade do século XX, a democratização do 

direito administrativo. Submeteu-se a Administração Pública “aos direitos 

fundamentais, nas garantias de maior participação dos administrados nas decisões da 

Administração e na redução do âmbito de atuação discricionária do administrador”. 

A Constituição Federal de 1988, atenta às transformações sociais, trouxe, 

em vários dispositivos, mecanismos tendentes a viabilizar a participação popular na 

Administração, bem como nos Poderes estatais. Buscou-se a “transposição do modelo 

tradicional da democracia representativa para o paradigma da democracia participativa e 

deliberativa” (CABRAL, 2008, p. 1), como solução à crise de legitimidade sofrida pelo 

Estado, impondo-se ao Poder Público a criação e desenvolvimento de instrumentos que 

“permitissem incrementar a participação do indivíduo nos processos de tomada de 

decisão”. 

Vários são os exemplos encontrados na Carta Magna. O artigo 29, XII prevê 

a cooperação das associações representativas no planejamento municipal; o artigo 10 

determina a participação de trabalhadores e empregados nos órgãos públicos colegiados, 

quando estiver em pauta assuntos previdenciários e profissionais de seus interesses; os 

artigos 198, III, 204, II e 227, § 1º garantem a participação da comunidade na 

organização de serviços públicos afeitos à área da saúde e assistência social; o artigo 74, 

§ 2º atribui legitimidade ao cidadão, partido político, associação ou sindicato para 

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas; dentre outros 

dispositivos (MEDAUAR, 2003, p. 232). 

Entretanto, não obstante as disposições que já tentavam inserir na realidade 

brasileira a democracia participativa, foi com a reforma administrativa de 1990 que o 

direito de participação na Administração Pública direta e indireta ganhou respaldo, após 

a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98. Através desta, foi incluído no artigo 

37 da Constituição o parágrafo 3º, que passou a dispor, in verbis: 

Art. 37, § 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

I – reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 

avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 

II – o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre 

atos do governo, observando o disposto no art. 5°, X e XXXIII; 

III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo 

do cargo, emprego ou função na administração pública. 
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Adriana da Costa Ricardo Schier (2002, p. 27) leciona que a inserção do 

citado parágrafo foi responsável pelo reconhecimento dos direitos de participação 

popular e de reclamação (gênero daquele) como direitos fundamentais, tendo por 

conteúdo o “direito dos cidadãos de controlar os serviços públicos prestados pelo 

Estado ou por suas concessionárias”.  

A autora explica que esta inovação foi importante, pois o reconhecimento de 

submissão ao regime dos direitos fundamentais funciona como “fundamento de 

legitimidade de toda e qualquer sociedade”, devendo o governante que assume o poder 

estabelecer o compromisso de resguardar os “valores máximos eleitos pelo corpo 

social”. Os direitos fundamentais são, portanto, “uma verdadeira reserva de 

constituição, com o objetivo de preservação do Estado Social e Democrático de Direito, 

definindo o seu conteúdo de cunho social, político, de liberdades e garantias” (SCHIER, 

2002, p. 29-32). 

O reconhecimento do direito de participação presta-se “à identificação do 

interesse público de modo compartilhado com a população” (MEDAUAR, 2003, p. 

230), associando-se ao decréscimo da discricionariedade e propiciando a atenuação da 

unilateralidade na formação dos atos administrativos. Odete Medauar (2003, p. 231) 

compreende que a ideia de participação possui uma acepção larga, que “abrange 

também a atuação do povo na escolha de integrantes do Legislativo e chefes do 

executivo, pelo voto e a militância em partidos políticos, por exemplo”; e uma mais 

estrita, focalizada na participação em atividades administrativas. 

Segundo o disposto, o que se pretende é a criação de um espaço público 

aberto à discussão e ao diálogo, viabilizando a participação popular de forma ampla, nos 

diversos setores estatais. Claudio Mastrangelo (2005, p.99) aduz que hodiernamente 

[j]á não se pode recusar que tal participação infunde legitimidade à ação 

administrativa, porquanto o sentido finalístico que deve informá-la – o 

interesse público – não se satisfaz com a mera conformação à legalidade. A 

essa altura, pois, a participação avulta como pressuposto para assegurar a 

adequação do agir administrativo com os princípios da razoabilidade e da 

eficiência. 

A reforma gerencial brasileira, conforme visto, representou a transformação 

da Administração Pública burocrática, unilateral e ineficiente em um instrumento de 

consolidação dos anseios populares em respeito aos direitos e garantias constitucionais. 

O surgimento das agências reguladoras nesse contexto representa a concretização desses 
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direitos e a defesa da dignidade da pessoa humana (VELHO, 2009, p. 2-3), pois as leis 

instituidoras já preveem alguns instrumentos que conferem dinamismo, independência e 

flexibilidade para que se encontre uma solução consensual em caso de conflitos de 

interesse no desempenho das atividades regulatórias. Entretanto, como se verá adiante, 

esses mecanismos precisam ser aprimorados, ampliando o alcance de suas benesses.  

A crescente preocupação de garantir espaços para a discussão dos 

interessados, em sede administrativa, tem sido responsável pela superação da tendência 

em se considerar o administrado mero cliente da Administração gestora. Este não pode 

mais ser visto apenas como um usuário apático dos serviços públicos, que não possui 

voz para fazer valer seus interesses individuais. O cidadão deve possuir prerrogativas 

para exigir das instituições eficiência e qualidade nos serviços, levando ao 

conhecimento destas as irregularidades e insatisfações na prestação dos mesmos. 

A legislação administrativa pátria acompanha a atual tendência de 

positivação e concretização do direito de participação popular, trazendo dispositivos 

vários que se comprometem a cumprir tal desiderato. A esse respeito, prevê-se a 

realização de audiências públicas no artigo 39 da Lei nº 8.666/93 e nos artigos 40, §4º, 

I; 43, II e 44 da Lei nº 10.257/01. Na questão ambiental, se destaca a Lei nº 9.985/00, 

que sujeita a criação de unidades de conservação à prévia consulta pública (artigo 22). 

No âmbito regulatório, pode-se citar como exemplo a Lei nº 9.784/99 sobre processo 

administrativo federal, determinando que, antes da decisão, abra-se prazo para 

realização de consulta pública (artigo 31) e de audiência pública (artigo 32). 

Ademais o fenômeno da inserção de mecanismos viabilizadores da 

participação popular na seara administrativa segue tendência mundial, que pode ser 

facilmente observada em países de bases democráticas. Claudio Mastrangelo (2005, p. 

100) explica que o modelo adotado pelas agencies americanas constitui um dos 

melhores exemplos. 

No âmbito da Administração federal estadunidense foi editado o 

Administrative Procedural Act – APA, lei federal que regula o processo administrativo, 

exigindo que toda atividade administrativa de caráter normativo passe por procedimento 

regulamentar participativo, compreensivo e racional. Impõe-se que se conceda 

oportunidade de participação a todos que possam ser atingidos pela regra em questão; 

devendo o procedimento ser racional, “de modo a exigir das agências a demonstração de 
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pertinência da norma editada com os elementos colhidos na fase de consulta pública, 

bem assim com a própria finalidade normativa” (MASTRANGELO, 2005, p. 100). 

De acordo com o APA, as agências norte-americanas praticam duas 

atividades de maior destaque: a rulemaking e a adjudication. A primeira refere-se ao 

processo administrativo relacionado à formação de normas para implementar ou 

prescrever uma orientação que será seguida pelo ente administrativo em questão. Neste 

desiderato, a referida lei federal prevê, de forma extensiva, a participação dos 

interessados, exigindo efetiva publicação em meios de comunicação aptos a atingir o 

público alvo. O desrespeito a estas determinações podem levar a anulação do 

procedimento administrativo pelo Poder Judiciário (ARAGÃO, 2002, p. 231-232). 

Já a adjudication corresponde à produção de atos normativos referentes à 

resolução de conflitos entre partes (MASTRANGELO, 2005, p. 101). Os procedimentos 

administrativos que se prestam a tal tarefa devem notificar os interessados, garantir a 

“possibilidade de comentar o caso por escrito ou oralmente”, assegurar direito à decisão 

motivada e certificar-se da imparcialidade do órgão que proferir a decisão. 

A experiência norte-americana, repisa-se, influenciou bastante o modelo 

regulatório independente no Brasil. As agências reguladoras, por fazerem parte da 

Administração indireta enquanto autarquias especiais, se submetem às mesmas regras 

de direito administrativo que os demais entes.  

Isto posto, as garantias de participação popular advindas da Constituição 

Federal e da legislação administrativa infraconstitucional influenciaram a legislação 

específica das agências reguladoras, que preveem diversos mecanismo para fazer valer o 

direito do cidadão em participar do processo administrativo regulatório. Além disso, no 

desenrolar deste; a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração federal, se aplica de forma subsidiária.  

O tópico seguinte será destinado à análise do processo administrativo 

regulatório, no que tange o desempenho das atividades das agências reguladoras 

independentes, as quais se expressam, por óbvio, através de atos administrativos. 
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4.3 O processo administrativo regulatório e o direito à participação popular 

 

O direito administrativo tradicional aponta os atos administrativos como 

manifestações volitivas da Administração. Ou seja, para que qualquer atividade 

administrativa ganhe concretude no mundo dos fatos, é necessária a prolação de um ato. 

Para que os atos administrativos sejam aptos a produzir efeitos no mundo jurídico, eles 

devem passar por três fases de constituição (CARVALHO FILHO, 2010, p. 139 e ss.). 

A primeira fase é a da perfeição, a qual exige como critério de existência do 

ato o cumprimento fiel de processo administrativo prévio, descrito em lei. 

Normalmente, a lei que disciplina a atividade administrativa em pauta traz os requisitos 

legais e individualiza o processo; entretanto, nada impede que as disposições gerais da 

Lei nº 9.784/99 sejam aplicadas de forma subsidiária. O ato que é editado de forma a 

violar esta fase carece de legalidade, podendo ser submetido ao controle do Poder 

Judiciário, ou mesmo revogado de plano pela Administração, através do princípio da 

autotutela (CARVALHO FILHO, 2010, p. 140; DI PIETRO, 2003, p. 189-190).  

A segunda fase é a de validade do ato. Nesta, o ato só será válido quando 

houver cumprido todas as disposições legais referentes ao processo, não podendo haver 

vícios de legalidade. A última fase é a eficácia, a qual é conferida a ato perfeito e válido, 

após cumprimento de uma condição, termo ou publicação (CARVALHO FILHO, 2010, 

p. 141-142; MELLO, 2009, 382-384). 

O controle judicial dos atos administrativos em geral sempre será possível 

quando se constatar vício de legalidade. Esta função do Judiciário decorre da disposição 

constitucional lançada no artigo 5º, XXXV; que impede o afastamento da apreciação 

judicial de qualquer lesão ou ameaça a direito. 

Uma vez estabelecida a participação popular como etapa no processo 

administrativo de feitura do ato (previsão legal de uma audiência pública, por exemplo), 

esta se torna elemento indissociável do mesmo, constituindo requisito de legalidade 

deste. O desrespeito ao direito de participação, nesses casos previstos em lei, pode levar 

à anulação de decisão ou ato normativo que o violou. 
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Nesta senda, a inserção de mecanismos viabilizadores da atuação cidadã no 

âmago do procedimento administrativo regulatório, próprio das agências reguladoras 

independentes, permite amplo controle judicial das decisões destes entes, quando os 

critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade não forem verificados. Desta 

forma, a previsão destes meios na legislação atinente aos entes regulatórios é capaz de 

conferir-los ampla legitimidade democrática. Marçal Justen Filho (2003, p. 19), 

corroborando tal entendimento, dispõe que 

[t]oda e qualquer ampliação da autonomia decisória das agências tem de ser 

acompanhada da submissão das suas decisões a um processo de formação da 

vontade que impeça a prevalência de preferências subjetivas ou produza a 

redução dos instrumentos de limitação do poder consagrados na tripartição de 

poderes. Isso Significa, antes e acima de tudo, reconhecer que a participação 

dos particulares nos processos administrativos não configura uma mera 

formalidade, destituída de utilidade prática. [...] Se a participação de terceiros 

no procedimento for destituída de qualquer efeito prático, estará infringindo o 

postulado do devido processo administrativo. 

Diante do exposto, já se percebe a função legitimadora dos processos 

decisórios das agências quando incide a participação popular. A Administração 

unilateral perde espaço para a Administração concertada, baseada na consensualidade e 

no diálogo.  Incrementa-se, dessa forma, “a transparência e a moralidade das atividades 

administrativas”, assegurando maior grau de estabilidade e segurança jurídica para as 

partes envolvidas na regulação (MASTRANGELO, 2005, p. 107). 

Reflete-se na doutrina sobre a necessidade ou não de previsão legal dos 

procedimentos participativos. Esta controvérsia surge na medida em que, apesar das 

disposições constitucionais, a legislação infraconstitucional é escassa com relação ao 

estabelecimento e obrigatoriedade dos mecanismos participativos em sede de processo 

administrativo. 

Até mesmo a previsão genérica do artigo 31 da Lei nº 9.784/99 para a 

realização de procedimentos participativos faculta ao órgão competente a realização dos 

mesmos. O dispositivo afirma que quando a “matéria do processo envolver assunto de 

interesse geral, o órgão competente poderá” abrir prazo para a consulta pública, 

devendo haver ampla divulgação pelos meios oficiais e o direito de resposta àqueles que 

comparecerem ao procedimento. 

A lei nº 9.984/00, que instituiu a ANA e a Lei nº 9.782/99, que criou a 

ANVISA sequer tratam da realização de consultas ou audiências públicas. Apenas com 

a Resolução nº 173/2006 da ANA e com o Decreto nº 3.029/99 que aprovou o 
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regulamento da ANVISA, estas modalidades de participação foram previstas no interior 

de processos decisórios. 

Já a Lei nº 9.427/97, que instituiu a ANEEL, prevê expressamente em seu 

artigo 4º, § 3º que qualquer processo decisório da agência que implique em afetação de 

direitos dos agentes econômicos ou de consumidores do setor elétrico, devem ser 

obrigatoriamente precedidos de audiência pública. O artigo 21 do decreto n° 2.335/97 

regulamenta o referido dispositivo, delimitando como objetivos da audiência prévia o 

recolhimento de subsídios para a realização da mesma, a publicização da atividade 

reguladora e identificação de pontos sensíveis à regulação. 

A Lei nº 10.233/01, que instituiu a ANTT e a ANTAQ, por seu turno, 

determinou em seu artigo 68 que as iniciativas de projetos de lei, alterações de normas 

administrativas e decisões da Diretoria que afetem os agentes econômicos e os usuários 

de serviços de transporte deverão ser precedidas de audiências públicas. No mesmo 

sentido, a Lei nº 9.478/97 que criou a ANP, no artigo 19, estabelece a mesma 

obrigatoriedade em relação à afetação de direitos dos agentes econômicos, 

consumidores e usuários dos bens e serviços da indústria do petróleo. 

A ANATEL, instituída pela Lei nº 9.472/97, está obrigada a submeter suas 

minutas de atos normativos à consulta pública, devendo haver publicação no Diário 

Oficial da União, na disposição do artigo 42 do diploma supra. 

Desta análise, é perceptível que nem sempre a realização dos procedimentos 

participativos é obrigatória para as agências reguladoras. Fato que leva a indagação 

acima da necessidade ou não de previsão legislativa obrigando a realização dos 

mencionados procedimentos para participação popular de forma obrigatória. A doutrina 

diverge sobre o assunto. 

Defendendo a desnecessidade de previsão legal expressa quanto à 

obrigatoriedade dos procedimentos participativos, podem ser citados Marçal Justen 

Filho (2003, p. 25 e ss.) e Adriana da Costa Ricardo Schier (2002, p. 160 e ss.). Estes 

doutrinadores defendem não ser o silêncio legislativo fator capaz de eliminar as 

garantias constitucionais. Já se demonstrou que o direito de participação popular nos 

processos decisórios possui natureza de direito fundamental; pois a Constituição de 

1988 assegura em inúmeros dispositivos este direito. Assim, os atos administrativos que 
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trazem carga decisória ou normativa teriam de passar pelo crivo da avaliação do 

cidadão, independentemente de previsão infraconstitucional. 

Em sentido oposto, pugnando pela necessidade de dispositivo expresso 

determinando a obrigatoriedade da inclusão de mecanismos viabilizadores da 

participação, podem ser apontadas as lições de Gustavo Binenbojm (2006, p. 292-294) e 

Alexandre Santos de Aragão (2004, p. 435-439). Os autores entendem que, se previstos 

como obrigatórios por força de previsão legal, os mencionados mecanismos passarão a 

condicionar a validade de ato administrativo normativo ou decisório das agências 

reguladoras; dando azo ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Caso não sejam 

previstos em lei infraconstitucional; ou o sejam, mas de forma facultativa, o 

administrador não estaria adstrito a maiores consequências legais. 

O segundo posicionamento aqui exarado parece ser o mais compatível com 

a ordem constitucional brasileira. Dado o déficit democrático apontado nas atividades 

das agências independentes, é de extrema importância a valorização do princípio da 

participação popular. Por se tratar de um princípio constitucional, clara está sua natureza 

de norma cogente, entretanto a previsão em legislação especial é de suma importância 

para minudenciar aquilo que a Constituição Federal dispôs, na tentativa de concretizar 

ao máximo o princípio em estudo. 

A legislação infraconstitucional que obriga a existência de procedimento 

participativo no âmago de processo administrativo regulatório, além de conferir maior 

respaldo a um possível controle de legalidade; pode se prestar a alargar as formas de 

participação popular, especificando e desenvolvendo os conceitos lançados na Carta 

Magna.   

Por fim, resta analisar o ônus argumentativo imposto às agências 

reguladoras, relacionada à motivação dos atos administrativos que produzem. Nesta 

senda é importante observar que “a participação popular no processo regulatório se 

reporta essencialmente à sua fase preparatória, não retirando da Administração a última 

palavra sobre a matéria, desde que o faça motivadamente e dentro dos quadros legais” 

(ARAGÃO, 2004, p. 441).  

Diferente não poderia ser. As agências reguladoras, como visto, gozam de 

autonomia reforçada para o desempenho de suas atividades. Porém, não podem ser 
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forçadas a empregar na regulação determinação proveniente de interesse que não se 

compatibilize com a realidade do setor regulado. Entretanto, a recusa em aceitar a 

resposta social para a discussão estabelecida no seio do processo administrativo 

regulatório, deve ser devidamente motivada, pautando-se nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Não pode constituir mera construção inverídica do 

regulador. Busca-se impedir a captura da atividade regulatória pelo interesse de um ou 

mais sujeitos envolvidos na regulação, comprometendo-se o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos 

(MASTRANGELO, 2005, p. 88-89). 

Antonio Cabral (2008, p. 8) assevera que os procedimentos participativos 

criam presunção em favor de sua conclusão, configurando verdadeira “inversão do ônus 

da prova”. Desta feita, “fixado o interesse público” em certo sentido a partir do 

resultado do procedimento participativo, “se a autoridade administrativa optar por 

decidir de maneira contrária, terá de empreender um trabalho de justificação”, 

motivando o ato administrativo de forma mais acurada do que exigido em decisões 

semelhantes. 

Esta exigência, reitera-se, visa a evitar que as agências reguladoras 

promovam a participação popular apenas para cumprir as disposições legais, não 

objetivando dar concretude às conclusões obtidas através do consenso popular. Marçal 

Justen Filho (2003, p. 26), repudiando esta forma de se esquivar às imposições legais, 

leciona que 

[é] fundamental que a atividade decisória da agência incorpore a participação 

popular, mesmo quando não aceda com as sugestões e propostas 

apresentadas. Incorporar a participação popular significa reconhecer como 

relevante a intervenção externa, acolhendo-a ou justificando sua rejeição. 

Não se admite o fenômeno que se poderia qualificar como participação 

externa ‘cosmética’. A expressão indica a situação em que a agência 

predetermina sua decisão e desencadeia uma série de formalidades, inclusive 

com audiências públicas, destinadas apenas a dar uma aparência de 

democracia à decisão. Ouvem-se os particulares e os segmentos interessados, 

mas se adota decisão desvinculada de todas as contribuições. 

A imposição do ônus argumentativo, portanto, impede que as agências 

reguladoras descartem de plano a contribuição social; pois se exige motivação ampla a 

respeito do não acolhimento do contributo popular.  

Ademais, uma vez motivado o ato administrativo regulatório, este passa a se 

submeter à Teoria dos Motivos Determinantes, segundo a qual, a explicitação dos 
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motivos que levaram à expedição do ato, compõe a própria formalização deste. “Se o 

motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do 

administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato” 

(CARVALHO FILHO, 2012, p. 129). Em outras palavras, caso a motivação do ato 

regulatório no sentido de afastar o avençado por participação popular baseie-se em 

argumentos inverídicos apenas para fazer prevalecer a decisão unilateral do ente, o ato 

será considerado inválido, cabendo o controle judicial para anulá-lo. 

 

4.4 Os instrumentos de participação popular e controle social  

 

Após ter-se demonstrado a existência do déficit democrático na atuação das 

agências reguladoras independentes, explicitado a crise de legitimidade que assola não 

somente o modelo regulatório brasileiro, mas toda a Administração, e reconhecido a 

necessidade de se adotar mecanismos de participação cidadã para conferir lastro de 

legitimidade às atividades daquelas; resta analisar as vicissitudes dos instrumentos de 

participação popular, inseridos no contexto das atividades das agências reguladoras. 

Como visto, as leis instituidoras, regulamentos e resoluções das agências 

brasileiras já trazem previsões referentes às formas de inserção da participação popular 

nos processos decisórios e de expedição de atos normativos; seja de forma facultativa 

ou obrigatória. Destarte, é correto afirmar que a presença dos regulados, consumidores e 

usuários de serviços públicos nas etapas do processo administrativo regulatório 

funciona como autêntico controle social. 

Os instrumentos fundamentais que viabilizam a participação e o controle 

social das agências reguladoras são as audiências públicas, as consultas públicas, os 

conselhos consultivos, as ouvidorias e os convênios. 

O instituto da audiência pública consiste “na realização de sessões abertas 

aos cidadãos individualmente considerados, associações e demais interessados” 

(BINENBOJM, 2006, p. 290), esclarecendo e debatendo temas relativos a processos 

administrativos decisórios em curso e projetos de lei propostos pela agência. O 

resultado deste debate não possui caráter vinculante, objetivando-se apenas a dar aos 
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participantes a oportunidade de oferecer sugestões e esclarecimentos sobre a matéria. 

Contudo, como já asseverado, caso a previsão da audiência disponha pela 

obrigatoriedade da realização, esta passa a constituir formalidade essencial
15

 dos atos 

vinculados a ela. 

O citado mecanismo possui referência no artigo 32 da Lei nº 9.784/99 

(dispõe sobre o processo administrativo no âmbito federal), em que é previsto de forma 

facultativa, antes da decisão final em processo decisório. Como esta lei possui status de 

generalidade, pode ser aplicada subsidiariamente às agências reguladoras federais. Esta 

forma de participação popular, repisa-se, está expressamente prevista na lei instituidora 

da ANEEL e da ANP e em resoluções e regulamentos das outras agências. 

As consultas públicas, por seu turno, possuem precedentes no direito 

europeu, notadamente na frança, onde são chamadas de enquetes, bastante utilizadas em 

temas municipais, como desapropriação, declaração de utilidade pública etc. Entretanto, 

é no direito norte-americano que as agências reguladoras independentes brasileiras se 

inspiram. Claudio Mastrangelo (2005, p. 116) relata que o APA prevê para o processo 

administrativo regulamentar três fases: proposta normativa, consulta pública e decisão. 

Assim, “cabe à agência, por meio do respectivo edital, delinear o procedimento de 

consulta pública a ser adotado”, destacando as questões relevantes que afetam interesses 

do setor regulado. No momento da consulta propriamente dita, concede-se tempo aos 

interessados para registrar suas propostas de forma escrita. Por fim, a agência profere 

uma decisão devidamente motivada e concisa à consulta.  

No direito pátrio, a consulta pública também está prevista de forma genérica 

no artigo 31, caput da Lei nº 9.784/99, o qual confere ao administrador a faculdade de, 

mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública, quando a matéria do 

processo administrativo envolver “assunto de interesse geral”.   

O instrumento em apreço deve ser realizado antes da elaboração das normas 

jurídicas, impondo-se às agências reguladoras a obrigação de examinar todas as 

questões e opiniões lançadas pelo público interessado, devendo a rejeição ou adoção das 

                                                           
15

 Claudio Mastrangelo (2005, p. 120) afirma que “[a]ntes de se constituírem em mera formalidade, as 

audiências públicas ora se constituem em requisitos de validade dos atos e normas a serem editados, por 

isso mesmo, cabendo atentar à necessária publicidade, sob pena de malogro do saudável instituto”. 
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ideias serem sempre motivadas e postas à disposição da população (BINENBOJM, 

2006, p. 291). 

Ambas as formas de participação popular analisadas se prestam a conferir 

maior transparência à atuação das agências. Diferem, entretanto, na forma de realização. 

Na audiência, uma data é marcada previamente para a formação de uma sessão pública, 

onde os interessados comparecem para expor suas opiniões, vigendo o princípio da 

oralidade nos debates. Já na consulta, os interesses dos participantes se expressam em 

peças formais escritas, que serão juntadas ao processo administrativo individualmente 

(BINENBOJM, 2006, p. 292; MASTRANGELO, 2005, p. 120). 

Os conselhos consultivos, por sua vez, são órgãos de participação social 

institucionalizada (fazem parte da própria organização da agência), sendo compostos 

por pessoas da sociedade e representantes de órgãos cujos interesses são atingidos pela 

regulação. Possuem composição mista, reunindo representantes do Senado Federal, da 

Câmara dos Deputados, do Poder Executivo, das prestadoras de serviços regulados, das 

entidades representativas de usuários e das que representam a sociedade em geral. 

Apresentam caráter consultivo e fiscalizador, “incluindo a emissão de opiniões sobre 

projetos das agências, aconselhamento quanto à prestação de serviços públicos, 

apreciação de relatórios e elaboração de propostas concernentes à atuação do Conselho 

Diretor” (BINENBOJM, 2006, p. 294). A ANATEL alberga conselho consultivo em sua 

estrutura, nos termos dos artigos 33 e 34, caput da Lei nº 9.472/97. 

A Lei nº 9.986/00 que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das 

agências reguladoras, em seus artigos 3º ao 11, traz a previsão de importante figura 

viabilizadora da participação popular. Tratam-se das ouvidorias, compostas por 

ouvidores nomeados pela autoridade máxima da agência, dotados de mandatos fixos e 

competência para receber pedidos de informação, reclamações e esclarecimentos dos 

interessados na regulação independente. Além disso, representam diretamente as 

agências junto aos órgãos de defesa do consumidor (SOUTO, 2002, p. 238). A Lei nº 

9.427/96 prevê a instituição de ouvidoria no âmbito da ANEEL, através do artigo 4º, § 

1º; já para a ANATEL, a Lei nº 9.472/97 dispõe sobre o mesmo nos artigos 8º, § 1º; 45, 

caput, e 45, parágrafo único. 

Criticando a previsão e instituição das ouvidorias por entender que estas 

disputam competência com o Ministério Público, Marcos Juruena Villela Souto (2002, 
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p. 239) se posiciona no sentido de considerar despicienda a criação das mesmas, in 

verbis: 

A vantagem do ouvidor em cada agência, além da especialização técnica e de 

um menor volume de assuntos a resolver, é a facilidade do acesso. 

Entretanto, não tem independência, não é dotado de legitimidade processual 

ativa, não é permanente (vitalício) como o representante do Ministério 

Público, nem tem sede constitucional (sendo previsto ora em lei ora em 

decretos, vinculando-o a diversas estruturas; tais normas têm processo mais 

simples de modificação de competências, especialmente após a edição da 

Emenda Constitucional nº 32/2001). Existe, pois, uma instituição organizada, 

independente e com legitimidade processual, parecendo ser desnecessária a 

criação de novas figuras, com impactos demagógicos e aumento da despesa 

pública. 

Entretanto, é bastante válida a previsão das ouvidorias, pois constituem 

canal de comunicação mais facilmente acessível e especializado aos interesses dos 

cidadãos. Não se pode desqualificar o instituto tão somente por existência de outro que 

alberga funções assemelhadas. Ambos podem trabalhar conjuntamente visando à 

consecução de um fim comum, desafogando, por exemplo, as demandas do Ministério 

Público, e especializando-se nas necessidades de cada setor regulado. 

Por fim, resta tecer algumas considerações a respeito dos convênios 

previstos no Decreto nº 2.335/97, o qual em seu artigo 19 confere à ANEEL a 

prerrogativa de descentralizar suas atribuições, delegando aos Estados e Distrito Federal 

atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e 

instalações de energia elétrica.  

Claudio Mastrangelo (2005, p. 142) defende que, longe de representarem a 

perda de autonomia da agência, os convênios se prestam a facilitar a execução das 

atividades da ANEEL, a qual possui ampla gama de competências. Tal delegação, por 

óbvio, só é possível quando o Estado possuir ampla capacidade técnica para arcar com 

as responsabilidades advindas da atividade regulatória do setor elétrico e apenas se 

refere às atividades executórias.  

O referido autor ainda ressalta que os convênios facilitam o acesso do 

usuário, que “assim pode reclamar, peticionar, sugerir perante um órgão localizado em 

seu próprio Estado, ao qual, mercê de cláusula do convênio, são carreados recursos pela 

ANEEL, vinculados à Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica” 

(MASTRANGELO, 2005, p. 142-143). São as companhias energéticas de cada Estado. 
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4.4.1 O Projeto de Lei nº 3.337/2004 

 

O PL nº 3.337/04 apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional 

ainda se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. Tal projeto dispõe sobre a 

gestão, organização e controle social das agências reguladoras independentes, alterando 

alguns dispositivos das leis instituidoras destas e inserindo novas propostas, visando a 

dar maior efetividade e abrangência à participação popular em sede regulatória. 

Conforme disposto na exposição de motivos, o projeto de lei pretende criar 

um conjunto homogêneo e estável de regras a fim de orientar a gestão e a atuação das 

agências reguladoras, criando uma lei geral sobre o regime jurídico destas, respeitando 

as peculiaridades dos setores específicos regulados por cada uma. 

Uma das medidas propugnadas pelo projeto é introduzir a obrigatoriedade 

de realização de consultas públicas antes da tomada de decisão de qualquer questão 

relevante e estabelecimento de um ouvidor para todas as agências. Ademais, os artigos 

6°, 7° e 8° determinam que audiências e outras formas de participação podem ser 

instituídas pelas agências. 

A previsão de obrigatoriedade demonstra-se relevante e em consonância 

com o que já foi abordado sobre o processo administrativo regulatório. Assim, a 

participação popular através de consultas tornar-se-ia requisito de validade do ato, e seu 

desrespeito autorizaria o controle judicial. 

Outra inovação de igual importância é a trazida pelos artigos 4º; § 2º, 7º e 

8°, parágrafo único do projeto; tornando obrigatória a disponibilização na internet dos 

atos e propostas das agências submetidas à participação popular e de seu relatório anual 

de atividades. Nesta senda, incrementa-se a participação cidadã, conferindo maior 

transparência às atividades regulatórias. Agrega-se à mera publicidade da imprensa 

oficial o alcance sem limites do uso da internet, concretizando eficazmente o direito 

aludido (MARQUES NETO, 2005, p. 64-65). 

Visíveis estão os benefícios que a aprovação do PL 3.337/04 podem trazer 

para a realidade regulatória brasileira. As “autoridades independentes não precisam nem 

devem ser espaços fechados, infensos às posições e opiniões de agentes econômicos, 
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consumidores e da sociedade civil como um todo” (BINENBOJM, 2006, p. 297), desta 

maneira se expandem os benefícios do controle social sobre os atos regulatórios. A 

exposição de motivos do projeto corrobora o exposto até então:  

O desenvolvimento de instrumentos de controle social das Agências é um 

avanço imprescindível para o bom funcionamento do modelo, na medida em 

que esse controle atua como elemento de legitimidade e eficiência na ação 

regulatória. Nesse sentido, a experiência internacional indica que o 

desenvolvimento de reguladores independentes deve ser balanceado por 

mecanismos mais eficientes de controle social e de prestação de contas. É na 

ampliação desses instrumentos que se concentra a maior inovação do projeto 

de lei. São instituídos, estendidos ou ampliados os mecanismos de controle, 

responsabilização e transparência como consulta pública, apresentação de 

relatórios anuais ao Ministério setorial e às duas Casas do Congresso 

Nacional, obrigatoriedade do contrato de gestão entre o Ministério e a 

Agência, e criação de Ouvidorias em todas as Agências Reguladoras. Assim 

é que o projeto de lei reserva o Capítulo I para o processo decisório das 

Agências, nele prevendo: a) a decisão colegiada, em regra, como forma de 

respaldar as decisões do regulador (art. 3º); b) obrigação, para todas as 

Agências, de realizar consulta pública, além da necessidade de ampla 

divulgação dos resultados da consulta e audiência pública realizadas (arts. 4º  

e 7º); e c) direito das associações de defesa do consumidor/usuário de 

indicarem até três representantes especializados para acompanhar os 

processos de consulta pública, custeados dentro das disponibilidades 

orçamentárias pela própria Agência (art. 4º, § 5º). 

Este trecho enfatiza o papel da agência reguladora como mediadora do 

debate público, tornando possível a comunicação e o diálogo com regulados, 

consumidores e usuários de serviço público. Busca-se dar ao caráter técnico das 

atividades regulatórias maior compreensão social, permitindo um controle efetivo. 

Não obstante os benefícios extensos da inserção dos mecanismos de 

participação popular para suprir o déficit democrático da regulação independente, a 

doutrina aponta o baixo grau de mobilização da sociedade como óbice à concretude de 

tais medidas.  

Deve-se reconhecer que a complexidade técnica inerente à natureza das 

funções desenvolvidas pelas agências reguladoras pode não atrair o interesse dos 

consumidores, levando ao comprometimento da participação popular. Gustavo 

Binenbojm (2006, p. 295) expõe que em uma pesquisa sobre as contribuições da 

sociedade civil em consultas públicas realizadas pela ANATEL em 2002 descobriu-se 

que “a participação concentra-se no grupo que atua no ramo de telecomunicações, as 

empresas e outros organismos a elas ligados, tais como escritórios de advocacia, os 

quais somam 68,8% das contribuições oferecidas”. Já a presença de órgãos 

governamentais e entidades de defesa do consumidor se revelou ínfima. 
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Esta realidade se repete em outras agências, como é o caso da ANEEL. À 

guisa de exemplificação, a audiência pública nº 043/2003, a qual versava sobre a 

redução do fator que incide sobre a base de cálculo para a determinação de revisão 

tarifária nas concessionárias de energia elétrica, revelou presença desprezível de 

cidadãos e entidades de proteção ao consumidor. O mesmo fenômeno ocorreu com a 

audiência pública nº 011/2002, que pretendia agregar subsídios para a elaboração do 

Programa de Eficiência Energética; e com a audiência pública nº 13/2002, a qual 

dispunha sobre o reajuste de tarifas referentes ao uso de sistemas de distribuição de 

energia elétrica (MASTRANGELO, 2005, p. 126-128) 

A ausência de segmentos da sociedade civil pode conduzir facilmente ao 

fenômeno já analisado da captura de interesses. Se somente o ente regulado participa, 

mais facilmente este conseguirá impor seu interesse sobre o do cidadão, buscando 

apenas o lucro. Daí a fundamental necessidade que as agências promovam campanhas 

de conscientização. 

A realização dos procedimentos participativos deve contar com ampla 

publicidade prévia, criando oportunidade legítima para a população. Não basta divulgar 

na imprensa oficial, as agências devem fazer uso de meios de comunicação mais 

atualizados e eficientes, como a internet. O Projeto de Lei nº 3.337/2004 é inovador, 

pois compreende a necessidade de se expandir o controle social, principalmente através 

da publicidade e da transparência dos atos regulatórios. 

 Gustavo Binenbojm (2006, p. 296) vai além e defende a necessidade de 

criação de um ente regulador independente específico com vistas à defesa, proteção e 

promoção da publicidade do direito fundamental à participação popular, in verbis: 

A regulação da imprensa deve preencher as falhas naturais do mercado livre 

no ramo da comunicação social. É fundamental que as empresas jornalísticas 

sejam entidades da sociedade civil, independentes de qualquer controle ou 

benesse do Estado. Cumpre-lhes, todavia, o dever de dar cobertura ampla e 

não condicionada por fatores econômicos ou conveniências políticas a fatos e 

questões de interesse geral, além de proporcionar ao público o conhecimento 

plural das diversas versões e pontos de vistas sobre assuntos controvertidos. 

O princípio da publicidade também exige a clareza na prestação das 

informações, evitando que o cidadão se perca nos termos e conceitos técnicos do setor 

regulado. As agências devem promover a tradução dos signos científicos de modo a 

viabilizar a compreensão dos mesmos pela população, majorando as estatísticas de 

participação da sociedade civil. 
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5 CONCLUSÃO 

 

As agências reguladoras independentes brasileiras foram concebidas no 

intuito de consolidar os ideais da moderna regulação, marcada notadamente pela 

dispersão dos poderes estatais e intervenção indireta na economia. Para cumprir este 

desiderato, características que reforçam a autonomia frente ao poder de direção do 

Chefe do Executivo, como vedação à exoneração ad nutum, ausência de subordinação 

hierárquica e amplo poder normativo, foram conferidas àquelas. 

Esta configuração não está imune a críticas, as quais atacam a 

constitucionalidade do instituto frente aos princípios da legalidade, separação de 

poderes e soberania popular. Parte da doutrina rebate, afirmando que a concepção 

clássica dos dois primeiros princípios citados deve ser relativizada, ademais as agências 

reguladoras possuem expressa previsão constitucional (artigos 21, XI; 37, XIX e 177, § 

2º, III da Constituição Federal) e intensificam o sistema de freios e contrapesos, próprio 

da separação de poderes, ao se submeterem aos controles judicial e legislativo.  

A crítica do déficit democrático imputado a atual configuração das agências 

é bastante válida, contudo a crise da falta de legitimidade é fenômeno que abrange a 

totalidade da Administração Pública. O princípio da soberania popular não pressupõe 

uma Democracia meramente representativa. É essencial o reconhecimento do direito 

fundamental à participação popular, concretizando-o através da adoção de mecanismos 

que possibilitem a intervenção cidadã. 

Para cumprir esta tarefa, as leis instituidoras, regulamentos e resoluções das 

agências reguladoras independentes; em consonância com o artigo 37, § 2º da CF/88 e 

artigos 31 e 32 da Lei nº 9.784/99, já preveem audiências públicas, consultas, 

ouvidorias, conselhos consultivos e convênios como instrumentos viabilizadores da 

participação popular. 

Todavia, uma Democracia participativa exige mais. Esses mecanismos não 

podem ser somente previstos de forma facultativa, pois, destarte, não constituem 

elemento de validade do processo, impedindo o controle, quando desrespeitados. 
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Nesta senda, salta aos olhos a importância da aprovação do Projeto de Lei nº 

3.337/2004. Este prevê que os instrumentos de participação popular sejam inseridos, de 

forma obrigatória, nos processos administrativos regulatórios das agências. Desta feita, 

qualquer ato decisório ou normativo que reflita interesse dos regulados, consumidores 

ou usuários de serviço público será precedido do diálogo entre sociedade e 

Administração Pública, visando a encontrar a melhor solução regulatória para o setor 

em questão. 

A previsão de obrigatoriedade garante que o processo administrativo 

perfectibilizado em descumprimento ao direito fundamental de participação popular seja 

anulável pelo controle do Poder Judiciário ou revogável pelo princípio da autotutela 

administrativa. 

Mesmo que as autoridades reguladoras independentes não acatem o 

contributo social, deverão motivar sua opção de forma mais intensa do que em outros 

atos administrativos. Este ônus argumentativo impostos àquelas é necessário para se 

evitar uma participação popular cosmética, apenas para cumprir os requisitos formais da 

lei. Deste modo, evita-se que as agências procedam às audiências, consultas, etc. sem a 

real intenção de permitir o diálogo com a sociedade. 

Por fim, exige-se que a publicidade da realização dos procedimentos 

participativos seja ampla. A internet desponta como importante ferramenta para 

divulgar a realização e resultados, atingindo um número maior de interessados. O 

princípio aludido também exige que o caráter técnico, próprio das atividades das 

agências, não impeça a participação cidadã, devendo a Administração preocupar-se em 

traduzir os signos científicos, a fim de evitar que a publicidade revele-se ineficaz. 
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