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Resumo  

 

A presente tese analisa o processo de criação das agências reguladoras, tendo por 

foco a transformação dos modelos de gestão da Administração Pública brasileira. 

Busca compreendê-las não como um instrumento neutro e tampouco como um 

mecanismo de concretização de políticas de um determinado partido ou governo. Ao 

contrário, tendo como premissa o questionamento da noção de subsidiariedade e, 

consequentemente, de uma proposta de Estado subsidiário, a tese busca evidenciar 

o papel das agências reguladoras enquanto instrumentos de efetivação da ordem 

econômico-constitucional. As agências serão analisadas, ainda, como um 

termômetro apto a mensurar a forma como se dá a relação entre Direito, Política e 

Economia, sendo perscrutado se elas propiciam efetivos limites à influência do poder 

econômico. Sem desconsiderar o fenômeno econômico, mas superando o 

tradicional conceito de homo economicus, tendo em vista a insuficiência da 

abordagem pura da análise econômica do direito, será defendido que mesmo que se 

atribua às agências um suposto “pecado original”, tendo em vista sua criação e 

desenvolvimento no Brasil em um cenário de desmonte e enfraquecimento do 

Estado, é possível, todavia, que o funcionamento delas seja direcionado para um 

escopo maior de concretização do desenvolvimento nacional sustentável. Objetiva-

se, em síntese, com base numa visão desenvolvimentista, calibrar as funções das 

agências para que elas sejam adequadas à proposta de um Estado que se preocupe 

com um desenvolvimento transformador das estruturas excludentes, evitando-se, 

portanto, que elas sirvam de palco para ações capturadas, seja pelo mercado ou 

mesmo pelo governo. Espera-se, pois, resgatar a importância de um Estado 

promotor de um desenvolvimento econômico inclusivo e transformador das 

estruturas, o que demanda uma releitura do funcionamento das agências na 

perspectiva de um Estado Constitucional e Democrático de Direito.  

 

Palavras-chave: Agências Reguladoras. Regulação. Desenvolvimento. Políticas 

públicas.   
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ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the process of creation of the regulatory agencies, focusing on 

the transformation of the Brazilian Public Administration management models. It 

seeks to understand them not as a neutral instrument nor as a mechanism for 

implementing policies of a particular party or government. On the contrary, with the 

premise of questioning the notion of subsidiarity and, consequently, a proposal of a 

subsidiary State, the thesis seeks to highlight the role of regulatory agencies as 

instruments for the realization of the economic-constitutional order. The agencies will 

also be analyzed as a thermometer able to measure the way in which the relationship 

between law, politics and economics takes place, being examined if they provide 

effective limits to the influence of economic power. Without overlooking the economic 

phenomenon, but overcoming the traditional concept of homo economicus, in view of 

the insufficiency of the pure approach of the economic analysis of law, it will be 

argued that even if the agencies are supposed to have assumed "original sin", with a 

view to their creation and development in Brazil in a scenario of dismantling and 

weakening of the state, it is possible, however, that their operation be directed to a 

greater scope for the realization of sustainable national development. The objective 

is, in summary, based on a developmental perspective, to calibrate the functions of 

the agencies so that they are adequate to the proposal of a State that is concerned 

with a transformative development of the excluding structures, thus avoiding that they 

serve as a stage for captured actions, either by the market or even by the 

government. It is hoped, therefore, to rescue the importance of a State that promotes 

an inclusive and transforming economic development of the structures, which 

demands a re-reading of the agencies' functioning in the perspective of a 

Constitutional and Democratic State of Law. 

 

 

Keywords: Regulatory Agencies. Regulation. Development. Public policies. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Poucos institutos jurídicos relacionam-se tão diretamente e ao mesmo tempo 

com a economia e a política, quanto as agências reguladoras, autarquias em regime 

especial, oriundas do direito estadunidense e incorporadas ao direito brasileiro a 

partir da Reforma Gerencial do Estado brasileiro dos anos noventa do século 

passado. 

Assim, em um programa de pós-graduação em Direito Político e Econômico, a 

opção pelo estudo das agências reguladoras tem como pressuposto a compreensão 

de tais entes como um verdadeiro termômetro, apto a evidenciar a forma pela qual 

se dá a relação entre a Economia, a Política e o Direito.  

Iniciada em 2014, a presente tese foi escrita em um período bastante 

turbulento, seja na perspectiva econômica, ainda sob os influxos da crise econômica 

iniciada em 2008, cujo verdadeiro alcance ainda é impossível mensurar; seja em 

relação à política, haja vista o momento pelo qual vem passando o Brasil, desde as 

eleições de 2014, culminando com o afastamento de Dilma Rousseff, em 2016, da 

Presidência da República. 

Nesse sentido, a conjuntura político-econômica não é mais a mesma desde o 

momento em que se optou por estudar o fenômeno da regulação e das agências 

reguladoras. Outrossim, as insuficiências apresentadas pelas agências no Brasil, 

refletem, de forma ainda mais evidente, a supremacia dos interesses econômicos 

em detrimento de uma atuação reguladora do Estado brasileiro comprometida com 

resultados sociais compatíveis com os objetivos e princípios norteadores da ordem 

econômica na Constituição da República de 1988.  

A experiência histórica vem revelando variadas formas de intervenção do 

Estado na ordem econômica. Nesse sentido, com o passar dos tempos, diferentes 

institutos e entes foram criados e adaptados conforme a conjuntura política e social, 

repercutindo, assim na própria estrutura e concepção do Direito Administrativo e 

Econômico. 

Após um longo período de pouca interferência estatal na economia, a 

Revolução de 1930, sob influência das Constituições de Weimar (1919) e do México 

(1917), incorpora ao direito brasileiro uma nova forma de lidar com a relação Estado-

economia.  
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Nesse sentido, observa-se um amplo processo de estatização da economia, 

sobretudo em relação a setores relacionados à exploração mineral e à prestação de 

serviços públicos essenciais, além do crescente e significativo dirigismo contratual 

condutor das relações entre particulares. 

A remodelação do agir estatal frente a economia exige transformações 

também na estrutura da Administração Pública, tentando-se, dessa forma, substituir 

o tradicional patrimonialismo característico dos períodos anteriores, por um novo 

modelo de administração, de inspiração weberiana, pautado pela legalidade, 

surgindo, dessa forma, aquilo que a doutrina denomina “modelo burocrático”. 

Com Juscelino Kubitschek tem-se o mais bem-sucedido projeto de 

intervenção estatal na economia da história brasileira. Assim, seu Plano de Metas, 

de índole desenvolvimentista, torna cada vez mais próxima a relação entre Estado e 

economia; progresso duramente afetado nos anos seguintes em decorrência da 

instabilidade que marcaria os governos de Jânio Quadros e João Goulart.  

Já no período militar, a ortodoxia econômica é responsável por reduzir a 

atuação do Estado na economia, iniciando-se o processo de introdução na 

Administração Pública, do modelo de gestão privado, caracterizado pela “eficiência”, 

do qual resulta a edição do Decreto-lei nº 200, de 1967, até hoje a principal norma 

disciplinadora da organização da Administração Pública Federal.  

A abertura democrática, a Constituição Federal de 1988 e as reformas que lhe 

sucederam, em especial aquela decorrente da Emenda Constitucional nº 19 de 

1998, foram responsáveis por introduzir no Brasil o novo modelo de “Estado 

regulador”, apontado como um modelo intermediário entre o estado liberal e o 

Estado de bem-estar social, tendo como principal característica a transferência de 

atividades essenciais, até então desenvolvidas diretamente pelo Estado, aos 

particulares que, por sua vez, estariam submetidos à disciplina regulatória do 

Estado. 

É nesse contexto que surgem, no Brasil, as agências reguladoras, com 

natureza jurídica de autarquias em regime especial, com o objetivo de disciplinar 

diferentes setores econômicos, de forma supostamente neutra e técnica, 

despolitizando, dessa forma, os rumos de tais setores, em prol de uma desejada 

“eficiência econômica”.  

Contudo, conforme será verificado, a partir da experiência brasileira, o 

funcionamento das agências reguladoras está muito aquém daquilo que se 
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anunciava, sendo possível, ainda, afirmar que houve um relativo insucesso no 

modelo, seja pela inadequada importação do modelo estadunidense, seja pela 

indefinição exata do papel a ser exercido por tais autarquias, ou ainda, pela sua 

captura pelos setores regulados.  

Nesse sentido, a atuação das agências reguladoras, caracteriza-se, ora pela 

inação, por vezes resultante até mesmo da não nomeação de diretores; ora por uma 

atuação que reproduz o antigo modelo patrimonialista, privilegiando os agentes 

econômicos em detrimento da concretização de políticas públicas previstas na 

Constituição Federal de 1988. 

Destarte, o presente trabalho busca discutir o modelo de agências 

reguladoras existente no país, evidenciando o papel a ser desempenhado por tais 

autarquias na efetivação da ordem econômica-constitucional brasileira. Parte-se, 

dessa forma, do método histórico para se compreender a relação entre Estado e 

economia no país, de forma a problematizar o modo pelo qual a importação do 

modelo estadunidense de agencies, desde a sua origem, mostra-se incompatível 

com o papel do Estado constitucional brasileiro, na construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária por meio de um modelo de desenvolvimento capaz de 

promover o bem de todos.  

A partir dessa análise histórica, utiliza-se do método dialético para a 

construção de uma análise crítica do modelo de Estado regulador em contraposição 

aos princípios constitucionais da ordem econômica. Propõe-se, dessa forma, não a 

identificação de problemas que, isoladamente, atingem quaisquer das onze agências 

reguladoras atualmente existentes no país, mas sim uma compreensão ampla dos 

objetivos associados à atividade regulatória exercida por tais agências no Brasil em 

um contexto de intensificação do poder econômico.  

No primeiro capítulo, é analisado o regime jurídico das agências reguladoras 

no Brasil, destacando-se os aspectos que garantiriam a sua independência e 

eficiência e os limites de sua atuação na perspectiva do fenômeno da 

“deslegalização” e da almejada “discricionariedade técnica”.   

A seguir, discute-se o próprio direito regulatório, buscando comprovar que, em 

uma sociedade desigual como a brasileira, o papel da regulação não pode ser tão 

somente o de corrigir as falhas do mercado, mas também, e principalmente, de 

concretizar políticas públicas com o objetivo de garantir os direitos fundamentais 

aptos a proporcionar o desenvolvimento libertador e emancipatório, tal como 
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idealizado por Amartya Sen, evidenciando-se, dessa forma, a superação da ideia de 

subsidiariedade do Estado. 

No terceiro e último capítulo, busca-se apresentar parâmetros capazes de 

direcionar a atuação das agências reguladoras enquanto indutoras do 

desenvolvimento nacional e instrumentos hábeis a estimular a efetivação da ordem 

econômica-constitucional brasileira.  

Analisa-se, dessa forma, como a adoção de instrumentos de controle social, 

compliance e democracia informacional (accountability), podem legitimar a atuação 

das agências reguladoras, e impedir a sua captura pelos entes regulados, de forma 

a permitir que tais entes sejam, efetivamente, instrumentos de concretização de 

políticas públicas não de um ou outro governo, mas do Estado Democrático e 

Constitucional de Direito, conforme preceitos estabelecidos na Constituição da 

República de 1988, sobretudo em seus artigos 3º e 170. 

Apresentado o contexto de surgimento das agências reguladoras no Brasil, 

compreendidas as razões de suas dificuldades em relação ao alcance dos objetivos 

constitucionais mencionados e a necessidade de uma efetiva aclimatação do modelo 

estadunidense à realidade brasileira, ao final são discutidas as inovações presentes 

no projeto de lei geral das agências reguladoras (Projeto de Lei nº 52/2013 do 

Senado Federal), avaliando-se em que medida elas se coadunam com a concepção 

de tais agências enquanto instrumentos de efetivação da ordem econômica-

constitucional brasileira.  

Objetiva-se, dessa forma, demonstrar que não obstante as dificuldades e 

gargalos enfrentados, desde sua criação, até o presente, as agências reguladoras 

devem ser repensadas a partir de uma concepção do direito regulatório 

comprometido com a consecução de políticas públicas aptas à promoção do 

desenvolvimento social e não apenas como mais um meio de se afastar o Estado do 

domínio econômico, perpetuando-se um modelo de capitalismo excludente e 

contrário ao verdadeiro desenvolvimento nacional.  

Em suma, a presente tese procura questionar o papel das agências 

reguladoras frente aos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro diante da 

Constituição de 1988, buscando evidenciar o descompasso da proposta reformista, 

pautada na Análise Econômica do Direito, que supostamente pretende criar 

instrumentos aptos a regular tecnicamente determinados setores da economia, 

mormente com vistas a garantir a segurança de investimentos internacionais, em 
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relação ao projeto desenvolvimentista que conduziria o Estado à efetiva construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária.  
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2 A REFORMA GERENCIAL E O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO 

BRASIL  

 

 

2.1 AS AGÊNCIAS REGULADORAS COMO RESULTADO DA INTERVENÇÃO 

INDIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  

 

 

A forma de se gerir a res publica e, consequentemente, a estrutura da 

Administração Pública no Brasil, vem passando, no decorrer da História, por uma 

série de transformações tendo por escopo, sobretudo, a superação do clientelismo e 

do patrimonialismo, bem como a busca pela “eficiência”.  

Inicialmente tem-se um modelo patrimonialista, em que o patrimônio público 

se confunde com o privado na medida em que o Estado era visto como propriedade 

do Rei. Nesse contexto, os cargos públicos, caracterizados por altas remunerações 

e pouco esforço, eram ocupados pela nobreza1. Ou seja, as escolhas da 

Administração Pública, não eram pautadas por critérios racionais-legais, sendo 

aleatórias, normalmente em razão de apadrinhamento político e econômico, 

confundindo o patrimônio privado com o estatal2.  

No Brasil, nem mesmo a Proclamação da República (1889) foi suficiente para 

romper com esse modelo, de forma que, desde o passado colonial e imperial até a 

República Velha, é possível observar a indistinção entre as noções de público e 

privado, sendo o nepotismo e a corrupção associados com tal estrutura 

socioeconômica3.  

O modelo patrimonialista sustenta-se, portanto, em quatro pilares: (1) 

nepotismo, considerando-se que o Estado pertence ao governante que, por sua vez, 

distribuía os cargos conforme sua conveniência, sem qualquer análise de mérito; (2) 

gerontocracia, com base na qual o poder do governante era transferido àquele por 

ele indicado; (3) clientelismo, submetendo as contratações estatais aos interesses 

                                                 
1 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 47.  
2 PUERTA, Larissa Dias. A instrumentalização jurídica da gestão pública brasileira e os mecanismos 
para reforma da organização administrativa. 164 p. Dissertação (Mestrado em Direito Político e 
Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017. p. 41.  
3 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência na 
configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. p. 14.  
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de grupos próximos ao governante; e (4) fisiologismo, condicionando a atuação da 

Administração Pública à concessão de vantagens pessoais aos governantes4. 

Assim: 

 

O gestor tinha ampla autonomia para atuar e não se preocupava com 
a legitimidade, nem com a transparência de seus atos. Como 
consequência, os mecanismos de tomada de decisões foram 
influenciados por fatores relativos à própria intencionalidade do 
gestor, que agia também em defesa de interesses pessoais. O que 
resta evidente nesse modelo é a tênue distinção entre as esferas 
privada e pública nas relações estatais5.   
 
 

Irene Patrícia Nohara destaca que no patrimonialismo os meios de 

administração são tidos por patrimônio pessoal do detentor do poder. Ou, na 

concepção weberiana, denomina-se “um sistema no qual os funcionários são 

escravos ou clientes de quem detém o poder, sendo recompensados com benefícios 

em dinheiro ou em espécie”, de forma que as funções administrativas sejam 

distribuídas com base na tradição ou no arbítrio6. E mais: 

 

O poder era dividido entre pessoas que ficavam próximas do coronel, 
numa relação de “troca de favores” em que os governadores, que 
com frequência disputavam a presidência, disponibilizavam os 
cargos públicos, parcela do erário e o controle da polícia em 
benefício de proprietários de terras que tinham influência sobre 
trabalhadores rurais7. 

 

 

Esse modelo vigeu no Brasil, naquilo que Luis Roberto Barroso apresenta 

como a primeira fase do Estado brasileiro, qual seja, a fase pré-moderna ou liberal. 

Segundo o Ministro, nesse período o Estado tinha como foco a afirmação dos 

chamados “direitos humanos de primeira geração” ou “dimensão”, contexto em que, 

                                                 
4 PUERTA, Larissa Dias. A instrumentalização jurídica da gestão pública brasileira e os mecanismos 
para reforma da organização administrativa. 164 p. Dissertação (Mestrado em Direito Político e 
Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017. p. 42. 
5 BLIACHERIENE, Ana Carla; RIBEIRO, Renato Jorge Brown; FUNARI, Marcos Hime. Governança 
pública, eficiência e transparência na administração pública. Fórum de Contratação e Gestão Pública, 
Belo Horizonte, ano 12, n. 133, jan. 2013. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=84228>. Acesso em: 03 dez. 2014.  
6 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa para além do discurso do “cidadão-cliente”: do 
paradigma econômico da eficiência ao ingrediente político da participação. In: SCALQUETTE, Ana 
Cláudia Silva; SIQUEIRA NETO, José Francisco. 60 desafios do Direito: política, democracia e direito. 
v. 3. São Paulo: Atlas, 2013. p. 35.  
7 Ibid, p. 36. 
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sob inspiração liberal, se buscava garantir o absenteísmo estatal em relação aos 

particulares, garantindo-se a estes, direitos de participação política e o direito à 

inviolabilidade da propriedade, caracterizando-se, a Administração Pública, como 

uma função meramente executiva8.  

 Não se pode, todavia, confundir esse período como uma fase típica do 

liberalismo puro no Brasil, já que o Estado gendarme brasileiro nunca chegou a 

ocupar a postura passiva preconizada pelo modelo europeu. Vislumbrava-se, na 

última fase da República Velha, um domínio dos grandes proprietários rurais sobre a 

economia brasileira, ao passo que a estrutura administrativa caracterizava-se por um 

verdadeiro “estado cartorial” em que os empregos públicos serviam como moeda de 

troca na captação de votos e favores9.  

 Nesse período, a tributação sobre o setor agrícola permitiria o início da 

industrialização nacional, caracterizada pela intensificação de investimentos públicos 

diretos e indiretos, resultando em explícita intervenção do Estado na economia 

brasileira. Enquanto isso, a ordem jurídica nacional, fundada sob a Constituição de 

1891 (com a Emenda de 1926) e sob o Código Civil de 1916, girava em torno de 

uma estrutura tipicamente liberal, patriarcal e patrimonialista, caracterizada pela 

autonomia individual, direito de propriedade, respeito aos contratos e 

responsabilidade civil, resultando, portanto, na “conjugação de diplomas liberais com 

a promoção estatal de determinados setores, unida ao descontrole contábil e 

fiscal”10.    

 A Revolução de 1930, por sua vez, transforma a forma de o Estado brasileiro 

atuar, sobretudo em relação à ordem econômica e social, tendo como seu principal 

fundamento renovador a reforma das estruturas e dos fins do Estado11. Nesse 

sentido, “o predomínio da gestão patrimonialista da Administração Pública logo se 

tornou incompatível com o cenário que se rascunhava na sociedade brasileira”12, 

                                                 
8 BARROSO, Luis Roberto. Constituição, Ordem Econômica e Agências Reguladoras. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 1, p. 
1-2, fevereiro, 2005. Disponível em: <http://direitodoestado.com.br>. Acesso em: 27 out. 2013.  
9 MOREIRA, Egon Bockmann. Anotações sobre a História do Direito Econômico Brasileiro (Parte I: 
1930- 1956). Revista de Direito Público da Economia RDPE, Belo Horizonte, n. 6, ano 2, abr./ jun. 
2004. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12767>. Acesso em: 
03 set. 2016. 
10 Ibid. 
11 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico: obras completas. São Paulo: RT, 2013. p. 186.  
12 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência na 
configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. p. 19. 

http://direitodoestado.com.br/
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exigindo-se, como consequência, significativas transformações de índole 

constitucional. Assim: 

 

Desde a terceira década do século XX que o constitucionalismo 
brasileiro se tem volvido para a construção de um País atado aos 
princípios do Estado social, à observância, tanto quanto possível 
rigorosa, de sua doutrina e ideologia, o afã de erguer uma sociedade 
mais justa, mais humana, mais fraterna, capaz de seguir a linha 
jurídica de propósitos fundamentais enunciados, em síntese, no art. 
1º da Constituição Federal e, ao mesmo passo, corrigir as 
desigualdades sociais e regionais que lhe minam a estrutura e lhe 
obstaculizam as vias libertárias do desenvolvimento13. 

 

 

Graças à constituição e ampliação do mercado interno, desenvolve-se, nesse 

período, o consumo, diferentemente do que ocorria anteriormente, em que 

prevalecia o elemento produção, cuja principal causa é o crescimento da população 

e a elevação de seu padrão de vida, de suas exigências e necessidades14.  

No plano econômico, o Governo Provisório interveio diretamente nos 

contratos, sobretudo, através do Decreto nº 22.626/1933 (“Lei da usura”) e do 

Decreto nº 23.501/1933 (“proibição da cláusula-ouro”), repercutindo diretamente 

sobre as empresas concessionárias de serviços públicos, muitas delas estrangeiras, 

que não poderiam mais fixar reajustes com base nas suas moedas de origem. Esse 

novo “dirigismo contratual”, somado à escalada inflacionária dos anos 50, reduziria a 

remuneração de tais concessionárias, culminando com a nacionalização de vários 

serviços públicos concedidos15. 

Dessa forma, o primeiro governo de Getúlio Vargas seria “um sistema 

capitalista cuja característica é a presença e o controle estatais”, marcado por 

investimentos públicos de infraestrutura e indústria básica. Assim: 

 

[...] Essa interação entre um grupo empresarial ávido por apoio (e 
recursos), um Estado que visava a sanar os vícios estruturais da 
economia e a crescente concepção interventiva que se firmava na 
esfera internacional gerou uma forte inserção estatal no domínio 

                                                 
13 BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial: a derrubada da Constituição e a 
recolonização pelo golpe de Estado institucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 22.  
14 PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 288-289.  
15 MOREIRA, Egon Bockmann. Anotações sobre a História do Direito Econômico Brasileiro (Parte I: 
1930- 1956). Revista de Direito Público da Economia RDPE, Belo Horizonte, n. 6, ano 2, abr./ jun. 
2004. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12767>. Acesso em: 
03 set. 2016. 
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econômico (em particular bens de produção, indústria pesada e 
infraestruturas). O Estado e a economia passaram a interagir e a 
cultivar uma recíproca dependência16.    

 

 

A atuação regulatória do Estado mostra-se cada vez mais evidente, 

multiplicando-se as normas, que passam a atingir os mais variados assuntos 

econômicos, dentre eles o Decreto nº 19.834/1931 (reverteu as Caixas Econômicas 

à jurisdição do Ministério da Fazenda); o Decreto nº 20.047/1931 

(radiocomunicações) e o Decreto nº 20.377/1931 (profissão farmacêutica)17. 

A Constituição de 1934, influenciada pelo texto de Weimar (1919) e da 

Constituição espanhola de 1931, conferiria dimensão constitucional à atuação do 

Estado na economia, resultando em um verdadeiro “liberalismo estatal”18, 

condicionado pela voragem político-econômica do Estado. A seguir, com o Estado 

Novo “acentuam-se as características interventivas, como o incentivo público à 

industrialização, às nacionalizações e à organização corporativa da economia”19. 

A estatização, da qual decorre a criação das empresas estatais, será 

imprescindível para que as questões referentes à mineração, siderurgia e petróleo 

se tornassem questões de Estado, “vinculando a exploração de recursos minerais à 

política nacional de industrialização”20.  

Nesse contexto, o Estado Novo (1937-1945) de Getúlio Vargas traz o ímpeto 

de Reforma Administrativa e o crescimento da burocracia, impulsionados pelo 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), com o objetivo de 

                                                 
16 MOREIRA, Egon Bockmann. Anotações sobre a História do Direito Econômico Brasileiro (Parte I: 
1930- 1956). Revista de Direito Público da Economia RDPE, Belo Horizonte, n. 6, ano 2, abr./ jun. 
2004. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12767>. Acesso em: 
03 set. 2016. 
17 Ibid. 
18 Egon Bockmann Moreira justifica a expressão “liberalismo estatal” pelo fato de que o Executivo 
federal ampliava a sua competência interventiva, imiscuindo-se em quase todos os temas 
econômicos: desde serviços de radiodifusão até corridas hípicas, passando pela exploração d’água, 
vinho e trigo. A economia e o Estado teriam se fundido numa uniformização antitética à configuração 
liberal da Carta de 1934, resultando, assim, em um liberalismo permitido, ou um “liberalismo estatal” 
condicionado pela voragem político-econômica do Estado. Anotações sobre a História do Direito 
Econômico Brasileiro (Parte I: 1930- 1956). Revista de Direito Público da Economia RDPE, Belo 
Horizonte, n. 6, ano 2, abr./ jun. 2004. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12767>. Acesso em: 03 set. 2016. 
19 MOREIRA, op. cit. 
20 BERCOVICI, Gilberto. A atuação do Estado brasileiro no domínio econômico. In: PINTO, Eduardo 
Costa; CARDOSO JÚNIOR, José Celso; LINHARES, Paulo de Tarso (Org.). Estado, instituições e 
Democracia: desenvolvimento. Livro 9, v. 3. Brasília: IPEA, 2010. p. 475.  



23 

transformar o Estado no principal vetor da modernização do País21. O DASP, 

seguindo inspiração estadunidense (Bureau of General Administration) foi criado 

como um órgão vinculado diretamente à chefia do Executivo, “não se 

responsabilizando diretamente pela realização das várias tarefas da administração 

pública, mas por sua operacionalização e controle”22. Assim: 

 

O discurso econômico no início do governo Vargas era o da 
racionalidade modernizadora, assemelhando o desenvolvimento 
econômico ao desenvolvimento da técnica, isto é, através da 
burocracia técnica do Estado as instituições econômicas (públicas ou 
privadas) poderão se desenvolver dentro de um contexto maior, 
planejado pelo estado central. O planejamento administrativo 
proposto pelo DASP é um exemplo claro desta busca pela eficiência, 
seja da administração, seja do setor privado23.  
 

 

O novo perfil desenvolvimentista e a formação de uma nova classe média, 

passaram a exigir um agir positivo do Estado, no sentido de proporcionar efetivas 

transformações ante ao anseio das camadas populares, num cenário de conquista 

de direitos sociais, ou “direitos humanos de segunda geração ou dimensão”, dentre 

os quais se destacam as garantias conferidas à classe trabalhadora. Disso resultou 

o agigantamento do aparato estatal, ante a necessidade de conferir-lhe o 

instrumental adequado às prestações positivas que dele se exige. 

Assim, baseando-se nos princípios da administração do exército prussiano, a 

gestão patrimonialista é, progressivamente, substituída por um processo de 

racionalização burocrática como decorrência da necessidade de se reduzir, “senão 

eliminar, o empreguismo, o nepotismo e a corrupção, além de incluir no processo o 

estabelecimento do Estado de direito”. Tem-se, dessa forma, a reprodução, no 

Brasil, sob influência das ideias de dominação racional-legal de Max Weber, da 

Reforma Burocrática implantada na Europa ainda no final do século XIX e nos EUA 

no início do século XX24. 

                                                 
21 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência na 
configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. p. 22. 
22 BERCOVICI, Gilberto. A atuação do Estado brasileiro no domínio econômico. In: PINTO, Eduardo 
Costa; CARDOSO JÚNIOR, José Celso; LINHARES, Paulo de Tarso (Org.). Estado, instituições e 
Democracia: desenvolvimento. Livro 9, v. 3. Brasília: IPEA, 2010. p. 474. 
23 MENEZES, Daniel Francisco Nagao. Francisco Campos, Carl Schmitt e a atuação do Estado na 
Economia. 185 p. Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2013. p. 38. 
24 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 47-48. 
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São atributos da burocracia moderna, conforme ideário weberiano: 
(1) o caráter legal das normas e regulamentos; (2) o caráter formal 
das comunicações, baseadas em documentos e atas, cujo original ou 
rascunho é guardado para controle; (3) a racionalidade e a divisão do 
trabalho; (4) a impessoalidade nas relações; (5) a hierarquia entre 
autoridades; (6) as rotinas e procedimentos padronizados; (7) as 
competências técnicas e meritocráticas; (8) a especialização e 
profissionalização; e (9) a previsibilidade do funcionamento25.    

 

 

Além das formulações teóricas de Max Weber, o modelo burocrático de 

Administração buscava incorporar, dentre outros aspectos, as técnicas de 

organização industrial, voltadas ao aumento da produtividade, do taylorismo e as 

noções reformistas da Administração Pública (civil service reform), de Woodrow 

Wilson, que propugnava pela separação entre política e administração26.   

Busca-se, dessa forma, uma especialização técnica da Administração Pública 

que, impulsionada por um “nacionalismo econômico com apelo emocional”27, 

permitiria a intervenção e a regulação, direta ou indireta, do Estado, em todos os 

setores da economia nacional, apesar de a Carta de 1937 estabelecer, em seu art. 

135, que a intervenção do Estado no domínio econômico só se legitimaria para 

suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, 

podendo ser “mediata ou imediata, revestindo a forma de controle, do estímulo ou da 

gestão direta”.  

A Constituição de 1946 manteria as características do dirigismo estatal e da 

forte intervenção do Estado na economia, culminando pelo “processo de 

monopolização” da economia, resultado da avocação da propriedade e da gestão de 

empresas privadas inadimplentes pelo Governo Federal28.  

No governo de Juscelino Kubitschek, mantém-se a percepção de que a 

economia era a principal questão do Estado brasileiro. Assim, a política de 

“nacionalismo desenvolvimentista” era caracterizada por uma participação cada vez 

                                                 
25 NOHARA, Irene Patrícia. Burocracia reflexiva. In: MARRARA, Thiago (Org.). Direito Administrativo: 
tendências e transformações. São Paulo: Almedina, 2014. p. 351. 
26 Id, Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência na configuração do Direito 
Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. p. 23. 
27 MOREIRA, Egon Bockmann. Anotações sobre a História do Direito Econômico Brasileiro (Parte I: 
1930- 1956). Revista de Direito Público da Economia RDPE, Belo Horizonte, n. 6, ano 2, abr./ jun. 
2004. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12767>. Acesso em: 
03 set. 2016. 
28 Ibid.  
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maior do Estado na economia, de forma intrusiva e ativa, dessa vez, com ênfase no 

planejamento, o que representou significativa mudança no modus operandi da 

atuação estatal29. 

Houve assim, nesse período, significativa intervenção do Estado na 

economia, qualificado pela existência de um planejamento, compreendido por Eros 

Grau, como a “forma de ação racional caracterizada pela previsão de 

comportamentos econômicos e sociais futuros, pela formulação explícita de 

objetivos e pela definição de meios de ação coordenadamente dispostos”30.  

O Programa de Metas de Juscelino Kubitschek resultou, dessa forma, na mais 

bem sucedida ação direta do Estado no domínio econômico da história nacional, 

tanto no plano político quanto nos jurídico e econômico, contexto no qual o 

“relacionamento do Estado com o domínio econômico tornou-se cada vez mais 

íntimo”, ante a centralização, cada vez maior, do controle da economia nacional pela 

União31. Nesse período observa-se o ápice do “salto desenvolvimentista de cinco 

décadas de progresso antecipado e concentrado no fecundo quatriênio presidencial 

de Juscelino Kubitscheck”32.  

Em relação à estrutura da Administração Pública, o Decreto nº 39.855, de 24 

de agosto de 1956 instituiu a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos 

(Cepa) com o intuito de dar continuidade à reforma iniciada por Vargas. Contudo, 

conforme destaca Gilberto Bercovici:  

 

[...] a chamada “administração paralela” foi entendida como o meio 
mais eficaz para implementar a política desenvolvimentista do que a 
promoção de uma reforma administrativa global, tentada, sem 
sucesso, por Getúlio Vargas. A criação da “administração paralela”, 
com toda sua coordenação e planejamento centralizados e informais, 
demonstrou as possibilidades e os limites da estrutura estatal 
brasileira33.  
 

                                                 
29 MOREIRA, Egon Bockmann. Anotações sobre a História do Direito Econômico Brasileiro (Parte II: 
19561964). Revista de Direito Público da Economia RDPE, Belo Horizonte, n. 11, ano 3, jul./ set. 
2005. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=31155>. Acesso em: 
03 set. 2016. 
30 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 310.  
31 MOREIRA, op.cit.  
32 BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial: a derrubada da Constituição e a 
recolonização pelo golpe de Estado institucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 30.  
33 BERCOVICI, Gilberto. A atuação do Estado brasileiro no domínio econômico. In: PINTO, Eduardo 
Costa; CARDOSO JÚNIOR, José Celso; LINHARES, Paulo de Tarso (Org.). Estado, instituições e 
Democracia: desenvolvimento. Livro 9, v. 3. Brasília: IPEA, 2010. p. 477.  
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Nos anos seguintes, a instabilidade política do governo Jânio Quadros, e seu 

respectivo agravamento no período de João Goulart, impediram uma efetiva 

condução estatal das políticas públicas, tanto de longo quanto de médio ou curto 

prazo. 

 O golpe de 1964 extrapola o universo político, contando com importantes 

consequências econômicas pautadas pela substituição da ideologia do 

desenvolvimento pela ideologia da modernização. Resulta, por outro lado, na 

“transição da política externa independente e do Desenvolvimento Econômico 

autônomo para a doutrina da interdependência e do Desenvolvimento 

internacionalista”.34 

Assim, a ditadura civil-empresarial-militar trouxe um regime de ortodoxia 

econômica, chegando-se, inclusive, à incorporação do princípio da subsidiariedade 

nas constituições de 1967 e 1969,35 tendo-se como premissa, a ideia de que a 

atuação do Estado na economia é subsidiária em relação à iniciativa privada. Nesse 

contexto, a Administração Pública foi reformada pela Comissão Especial de Estudos 

de Reforma Administrativa (Comestra), instituída pelo Decreto 54.501/64, tendo 

como resultado o Decreto-Lei nº 200 de 1967, promulgado pelo Marechal Castello 

Branco36. 

Já naquela reforma buscava-se estabelecer na Administração Pública, 

padrões de eficiência similares aos da iniciativa privada, discurso que repercutiu 

diretamente nas empresas estatais que, dentre outros aspectos, deveriam buscar 

fontes alternativas de financiamento37. Em razão disso é possível, já naquele 

período, identificar as origens (retóricas) de um futuro modelo gerencial38. 

Da adoção de padrões de “eficiência”, típicos da iniciativa privada, às estatais, 

decorre a prevalência da maximização do lucro em detrimento da persecução do 

                                                 
34 BENFATTI, Fábio Fernandes Neves. Direito ao Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 49-
50.  
35 Depois propositadamente retirado da redação da Constituinte de 1988. Emerson Gabardo, 
conforme será visto, procura construir uma antítese à pretensão de relegar ao Estado um papel 
meramente subsidiário.  
36 BERCOVICI, Gilberto. A atuação do Estado brasileiro no domínio econômico. In: PINTO, Eduardo 
Costa; CARDOSO JÚNIOR, José Celso; LINHARES, Paulo de Tarso (Org.). Estado, instituições e 
Democracia: desenvolvimento. Livro 9, v. 3. Brasília: IPEA, 2010. p. 477.  
37 Ibid, p. 478.  
38 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa para além do discurso do “cidadão-cliente”: do 

paradigma econômico da eficiência ao ingrediente político da participação. In: SCALQUETTE, Ana 
Cláudia Silva; SIQUEIRA NETO, José Francisco. 60 desafios do Direito: política, democracia e direito. 
v. 3. São Paulo: Atlas, 2013. p. 37. 
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interesse público e, ainda assim, o Decreto-Lei 200/1967, “pioneiro na exigência da 

gestão ‘empresarial’ dos órgãos administrativos”, sobreviveria à ditadura militar e 

continuaria em vigor até o presente39, mesmo sendo alvo de várias críticas e 

transformações, tais como aquelas decorrentes da Reforma Administrativa de 1998 

(Emenda Constitucional 19) e da recente lei 13.303 de 2016, que disciplina o regime 

jurídico das estatais.  

A eclosão e consolidação das ideias neoliberais proporcionaram significativas 

alterações no papel do Estado, cujas consequências são, inicialmente, sentidas no 

Chile, nos EUA e na Inglaterra. No primeiro, após tentativas frustradas de se 

implementar as ideias neoliberais por vias democráticas, o golpe de 11 de setembro 

de 1973, que levou ao poder o General Augusto Pinochet, permitiu fazer do Chile o 

primeiro grande teste para as ideias de Milton Friedman, estampadas na obra 

“Capitalismo e liberdade”, estabelecendo-se, assim, no país latino-americano, um 

laboratório para a trindade do livre mercado: privatização, desregulamentação e 

cortes nos gastos sociais40. Assim: 

 

O dia 11 de setembro de 1973 foi bem mais do que o violento fim da 
revolução socialista pacífica de Allende; foi o começo daquilo que a 
revista The Economist depois classificou como uma “contra-
revolução” – a primeira vitória concreta da campanha da Escola de 
Chicago para eliminar os ganhos que tinham sido conquistados sob o 
desenvolvimentismo e o keynesianismo41. 
 
 
 

Na Inglaterra de Margareth Thatcher, o projeto neoliberal de livre mercado 

encontra espaço político para ser implementado durante a Guerra das Malvinas (ou 

Falkland) após o ataque argentino de 2 de abril de 1982. Assim, a “dama de ferro” 

contou com um contexto perfeito para “implementar, pela primeira vez, um programa 

de transformação capitalista radical numa democracia liberal do Ocidente”42. Nesse 

contexto, “Thatcher utilizou a enorme popularidade que angariou com a vitória para 

                                                 
39 BERCOVICI, Gilberto. A atuação do Estado brasileiro no domínio econômico. In: PINTO, Eduardo 
Costa; CARDOSO JÚNIOR, José Celso; LINHARES, Paulo de Tarso (Org.). Estado, instituições e 
Democracia: desenvolvimento. Livro 9, v. 3. Brasília: IPEA, 2010. p. 481.  
40 KLEIN, Naomi. A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2008. p. 97.   
41 Ibid, p. 98.   
42 Ibid, p. 165.   
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deslanchar a verdadeira revolução corporatista que, antes da guerra, havia dito a 

Hayek ser impossível”43.  

Enquanto isso, a crise internacional de 1982 foi responsável por ampliar a 

vulnerabilidade externa, o endividamento e as pressões inflacionárias fazendo com 

que o Estado perdesse o comando da política macroeconômica e da iniciativa do 

crescimento. “No campo econômico, houve opção ‘passiva’ pelo modelo liberal. As 

elites dirigentes foram conquistadas pela convicção de que ‘não há outro caminho 

possível’”44.  

No Brasil, a crise dos anos 1980 evidencia, ainda, um acentuado 

esgotamento da capacidade de investir do Estado e uma incapacidade para reverter 

a queda na taxa de crescimento econômico, quadro esse agravado por um déficit 

público crescente que, por sua vez, impulsionava o processo inflacionário. Diante 

disso, paralelamente à crise fiscal, era cada vez mais intenso o questionamento 

quanto à forma de atuação do Estado no domínio econômico45. Nesse sentido, 

destaca Irene Patrícia Nohara: 

 

[...] após dois choques do petróleo, as economias centrais passam a 
pôr em questão a viabilidade econômica do desdobramento do 
Estado de Bem-Estar Social (Welfare State). Por conseguinte, não 
obstante o Brasil ter vivenciado em 1988 a edição de uma 
Constituição que proclama valores de justiça social e um padrão de 
intervenção do Estado no mercado para o desenvolvimento nacional, 
na década seguinte, a América Latina começou a sentir a pressão 
dos organismos financeiros internacionais rumo ao ajuste fiscal do 
Estado46.  
 
 
 

Assim, ao lado das grandes privatizações das empresas estatais e da quebra 

dos monopólios, observa-se o retorno do instituto da concessão, com novas feições 

                                                 
43 KLEIN, Naomi. A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2008. p. 166.   
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Discussão. Campinas (Instituto de Economia da Unicamp), jun. 2017. Disponível em: 
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universalização. In: SCHAPIRO, Mario Gomes. Direito e Economia na Regulação Setorial. São Paulo: 
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46 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa para além do discurso do “cidadão-cliente”: do 

paradigma econômico da eficiência ao ingrediente político da participação. In: SCALQUETTE, Ana 
Cláudia Silva; SIQUEIRA NETO, José Francisco. 60 desafios do Direito: política, democracia e direito. 
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“de um lado porque se pretende instaurar um tipo de atividade menos dependente 

da propriedade pública, de outro lado, porque se objetiva instituir a concorrência na 

prestação dos serviços públicos”47. 

Em relação à intervenção indireta do estado na economia, o período terá 

como destaque a ideia de desregulação, objetivando-se, assim, a restauração da 

liberdade de iniciativa. Assim: 

 

Surgem novas formas de regulação, em que adquirem posição de 
relevo as ideias de participação do cidadão e de negociação, em 
substituição às reformas unilaterais, impositivas, que caracterizaram 
a Administração Pública do período intervencionista. Convivem a 
regulação pelo mercado, a regulação pública (pelo exercício do 
poder de polícia) e a auto-regulação ou regulação privada, pelos 
próprios interessados48. 
 
 

É ainda sob a influência do neoliberalismo que passa a se afirmar que a 

eficiência e a racionalidade instrumental em que se fundava a administração 

burocrática, não foram alcançadas, do que resultaram duras críticas tanto ao modelo 

de Estado quando de Administração. Nesse sentido: 

 

[...] a administração burocrática, surgida nos quadros do capitalismo 
liberal - e não da democracia, que só se tornará dominante no século 
XX -, revelar-se-á lenta, cara, autorreferida, autoritária, pouco ou 
nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos49. 
  
Referido modelo [administração burocrática], todavia, teve como 
externalidade negativa uma administração agigantada, ineficiente e 
demasiadamente formalista, na qual a forma do ato administrativo 
teria prevalência sobre o seu objetivo, independentemente deste ser 
ou não atingido50.   

  

No mais, do exaurimento do modelo keynesiano decorrerá a superação da 

modernidade e, sem ter conseguido ser nem liberal nem moderno, o Brasil chegaria 

à pós-modernidade, contexto em que o Estado “perdeu o charme redentor, 

                                                 
47 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio da 
legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 25. 
48 Ibid, mesma página.  
49 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 49.  
50 BLIACHERIENE, Ana Carla; RIBEIRO, Renato Jorge Brown; FUNARI, Marcos Hime. Governança 
pública, eficiência e transparência na administração pública. Fórum de Contratação e Gestão Pública, 
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passando-se a encarar com ceticismo o seu potencial como instrumento do 

progresso e da transformação”51.   

Assim, os reflexos internacionais desse novo modo de se conceber o Estado 

começam a ser sentidos junto ao turbilhão de transformações que atingem o Brasil 

nos anos 80, influenciando a elaboração da Constituição da República de 1988 e, 

sobretudo, as políticas de desestatização dos anos 90, resultando na segunda 

reforma administrativa da História nacional, qual seja, a chamada “Reforma 

gerencial”. Nesse sentido, segundo o discurso oficial: 

 

A Reforma Gerencial em curso nos países da OCDE e em alguns 
países em desenvolvimento está baseada na ideia de transferir maior 
autonomia e maior responsabilidade aos administradores públicos, e 
tornar a administração pública voltada para o cidadão-cliente. Em 
ambos os movimentos, ela vai buscar inspiração na administração 
privada, mas dela se distingue porque não objetiva o lucro, mas o 
interesse público, porque o critério político é nela mais importante do 
que o critério eficiência e porque pressupõe procedimentos 
democráticos que, por definição, não têm espaço no seio da empresa 
capitalista52. 
 
 

O modelo gerencial apresentou-se, dessa forma, como uma solução ao 

suposto “esgotamento” do modelo burocrático weberiano, tendo como referência o 

denominado managerialism ou public management adotado em países anglo 

saxões, como Grã-Bretanha, Estados Unidos da América do Norte, Austrália e Nova 

Zelândia e, mais tarde, na Europa Ocidental e no Canadá53.  

Nessa perspectiva, já em 1995 foi publicado o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE), que, buscando estabelecer a chamada “Reforma 

Gerencial” no país, tinha como estratégias: 

 

(1) a definição precisa dos objetivos que o administrador público 
deverá atingir em sua unidade; (2) a garantia da autonomia do 
administrador na gestão de recursos humanos, materiais e 
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53 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência na 
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financeiros que lhe forem colocados à disposição, na persecução dos 
objetivos contratados; e (3) o controle a posteriori dos resultados54.  
 
 

Emerson Gabardo sintetiza as principais orientações do modelo gerencial 

divididas em três focos: (a) técnico, com vistas ao controle prioritariamente de 

resultados da atividade administrativa; (b) econômico, mediante o fomento de um 

controle por competição administrada nos serviços públicos, além do incremento na 

contratualização interna do Estado, no downsizing (redução geral da folha de 

pagamento), no empowerment (fortalecimento da autonomia de gestão) e na 

implantação dos programas de reengenharia por qualidade total; (c) político, 

focalizando o controle social e a estimulação da participação dos cidadãos no 

exercício da atuação estatal e paraestatal55.  

Nesse prisma, segundo Luiz Carlos Bresser Pereira, o idealizador da Reforma 

Gerencial brasileira, buscava-se a afirmação da cidadania no Brasil, estabelecendo-

se formas modernas de gestão que permitiriam o atendimento democrático das 

demandas da sociedade, de forma a contribuir para tornar mais efetiva a garantia 

dos direitos sociais por parte do Estado56.  

Pautando-se pela crise do welfare state no primeiro mundo, pelo esgotamento 

da industrialização por substituição de importações na maioria dos países em 

desenvolvimento e pelo colapso nos países comunistas, a Reforma Gerencial, 

conduzida na e para a democracia, era, segundo Bresser-Pereira, o resultado 

necessário da globalização, contexto no qual a necessidade de se reconstruir o 

Estado tornara-se um imperativo inadiável57, procurando implantar, no país, 

supostas inovações, já previstas na legislação desde 196758. Assim: 

 

O programa de reforma do Estado brasileiro origina-se da busca de 
alternativas para o enfrentamento de uma crise fiscal, sendo 
marcado inicialmente por uma estratégia de contínua improvisação 
[...] na qual, porém, já se fazia presente o objetivo de retração do 
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Estado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p. 98-99.  
56 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 17.  
57 Ibid, p. 33-36. 
58 BERCOVICI, Gilberto. A atuação do Estado brasileiro no domínio econômico. In: PINTO, Eduardo 
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aparato estatal sobre a economia. [...] confirmando a opção de 
reorganizar a economia em torno do mercado. Há, assim, uma 
definitiva ruptura com o modelo anterior de regulação e de 
desenvolvimento impulsionado pelo Estado59.    
 
 

Buscava-se aprimorar a governança do Estado, compreendida como a 

“capacidade do Estado de transformar em realidade, de forma eficiente e efetiva, as 

decisões tomadas”60. A respeito da expressão “governança”, destaque-se o 

entendimento de Emerson Gabardo, para quem teria sido utilizada pela reforma 

gerencial-liberal como forma de substituir a expressão “governo”, buscando-se, com 

isso, extrair a conotação autoritária dessa última. Apesar de inicialmente a 

expressão “governança” ter, segundo o autor, alcançado pouco impacto no universo 

jurídico, “restando mais relevante para os administradores e economistas”61, 

recentes avanços legislativos evidenciam uma introjeção cada vez maior do conceito 

também no universo do Direito, conforme se observa, por exemplo, na nova lei das 

estatais (lei 13.303/16), no Projeto de Lei Geral das Agências Reguladoras (PLS 

52/2013) e, sobretudo, no Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017.  

Assim, a “reforma gerencial” dos anos 90 trazia consigo a ideia de que a 

principal tarefa do Estado é o controle do funcionamento do mercado, contrariando o 

próprio fundamento das políticas públicas, qual seja, “a necessidade de 

concretização de direitos por meio de prestações positivas do Estado, ou seja, por 

meio dos serviços públicos”. Nessa esteira, transformando o cidadão em cliente, a 

“reforma gerencial” estaria submetendo o Estado brasileiro ao modelo de “Estado-

garantidor” (Gewährleistungsstaat)62.  

A reforma do Estado brasileiro alcançou diversos espaços da Administração 

Pública e, em relação à forma de intervenção do Estado no domínio econômico, 

envolveu três transformações estruturais: a extinção de determinadas restrições ao 

capital estrangeiro, a flexibilização dos monopólios estatais e a privatização de 
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empresas estatais. Objetivava-se, assim, “transferir para o setor privado não estatal 

a produção de serviços competitivos ou não exclusivos do Estado, estabelecendo-se 

um sistema de parcerias entre Estado e sociedade no financiamento e controle”63. 

Ainda, segundo o ex-Ministro Bresser-Pereira, a Reforma Gerencial do Estado 

brasileiro tinha como pressuposto o fato de que em diferentes setores, 

particularmente na área social e científica, “o Estado pode ser eficiente, desde que 

use instituições e estratégias gerenciais, e utilize organizações públicas não estatais 

para executar os serviços por ele apoiados” de forma a superar o pressuposto 

neoliberal da ineficiência intrínseca e generalizada do Estado64.  

Em sua análise, a proposta levada a cabo no Brasil dos anos 90 não deveria 

ser considerada neoliberal, mas sim social-democrática. Nesse sentido, para o autor, 

na primeira seria retirado do Estado o papel de coordenador, complementar ao 

mercado, do econômico e do social, ao passo que na segunda o objetivo seria 

aumentar a governança do Estado, proporcionando-lhe “meios financeiros, métodos 

e instituições administrativas que lhe permitam intervir efetivamente para garantir os 

direitos de cidadania e a promoção do desenvolvimento econômico com um mínimo 

de equidade”. Para tanto, o Estado, enquanto res publica, deveria ser defendido das 

tentativas de captura por “grupos privados de capitalistas, de burocratas estatais e 

de setores de classe média dos mais variados”65.   

Na esfera constitucional, as Emendas Constitucionais números 06 e 07, 

ambas de 1995, abriram a economia para o capital estrangeiro, e as números 05, 08 

e 09, também de 1995, atenuaram os monopólios estatais, permitindo a 

concretização dos objetivos traçados pelo Programa Nacional de Desestatização (lei 

8.031/1990 - PND), substituído, em 1997, pela lei 9.491/199766.  

Diante de tais transformações, o Estado deixou de ser “o responsável direto 

pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, 
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para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento”67. É 

nesse contexto de Reforma do Estado que é incorporada ao direito brasileiro, a 

noção de regulação, oriunda da ciência da administração, da ciência política e da 

economia, trazendo como elementos essenciais, a ideia de regularidade e de 

mudança68.  

O discurso oficial, apoiado na governança, qual seja, a capacidade de 

governo do Estado, reconhece na burocracia estatal a causa da ineficiência na 

implementação de políticas públicas. Nesse sentido, adotou-se como paradigma o 

modelo do sistema do common law, do qual, dentre outros aspectos, copiou-se a 

existência de agências reguladoras, além de alguns neologismos emprestados do 

vocabulário da governança global, como o termo accountability70. 

Entretanto, ao contrário do que ocorreu no Brasil, nos EUA o Direito 

Administrativo surgiu em virtude da necessidade de atuação crescente do Estado na 

área social e econômica, utilizando-se do modelo de agências reguladoras para 

“especializar a atuação estatal [...] e neutralizar (ou amenizar) a influência política na 

regulação de setores sensíveis (através, v.g., da previsão de estabilidade dos 

dirigentes)”71.  

No Brasil, por sua vez, o surgimento das agências reguladoras ocorre em um 

contexto em que se buscava “remodelar a feição do Estado, diminuindo-se o seu 

tamanho com a transferência de inúmeras atividades ao mercado”, cabendo ao 

Estado exercer seu papel de regulador72. Nesse período, recomendava-se, ao lado 

da criação das agências reguladoras, a “desestatização, desintervenção pública 

seletiva e reforço em processos e padrões de controle público destinados à aferição 

da eficiência da atuação estatal”73. 
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Nessa perspectiva, inegavelmente, o processo histórico que culminou com a 

criação das agências reguladoras nos EUA difere-se daquele observado no Brasil. 

Enquanto lá as agências se multiplicaram no momento de fortalecimento do Estado, 

aqui foram instituídas em período de diminuição do intervencionismo estatal74.  Ou 

seja: 

 

O direito norte-americano idealizou a regulação pelas agências no 
momento em que se iniciava o período do Estado intervencionista, 
estando, desde a década de 80, em plena fase de 
desregulamentação; no direito brasileiro começou-se a falar em 
regulação quando diminuiu o papel intervencionista do Estado.75 

 

Observe-se que, nos EUA, o Direito Administrativo é visto como o estudo das 

normas que orientam tanto as agências governamentais (administrative agencies) 

quanto o funcionalismo público (officials), entendendo-se por “agência pública” “todo 

órgão governamental que não seja militar e que não pertença ao Poder Judiciário ou 

ao Poder Legislativo”76. Assim, analisando as atribuições da agência pública nos 

EUA, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy destaca que: 

 

Ela pode orientar-se para a regulamentação da vida pública 
(transporte, alimentos, remédios) ou para a assistência social, 
ocupando-se com veteranos, idosos, deficientes. No primeiro caso 
são agências reguladoras (regulatory agencies) e no segundo 
exemplo são agências de assistência (social welfare agencies). 
Agências envolvem-se com tributação (Internal Revenue Service), 
com mercado financeiro (Securities and Exchange Commission), com 
comércio interestadual (Interstate Commerce Commission), com 
comunicações (Federal Communications Commission), com relações 
trabalhistas (The National Labor Relations Board), com segurança 
social (Social Security Administration)77.  

  

 

Em razão do diferente contexto histórico e da abrangência das atividades das 

agencies nos EUA, Rafael Carvalho Oliveira defende a necessidade de uma 

                                                 
74 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O modelo norte-americano de agências reguladoras e sua 
recepção pelo Direito Brasileiro. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 12, n. 47, 2009. p. 168. 
75 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio da 
legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 46. 
76 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Agências reguladoras: origens, fundamentos, direito 
comparado, poder de regulação e futuro. Fórum de Contratação e Gestão Pública - FGCP. Belo 
Horizonte, ano 13, n. 150, jun. 2014. p. 17. 
77 Ibid, mesma página.  
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“aclimatação das agências reguladoras ao sistema jurídico brasileiro”78, o que se 

justifica, sobretudo, pelo fato de que, não obstante o Brasil ter copiado o modelo 

estadunidense no que diz respeito ao exercício de parcela do poder público, não o 

fez em relação ao procedimento de criação do direito, o que permite legitimar o 

exercício de tal poder79. Ou seja: 

 

Sendo profundamente diverso o direito norte-americano, não há 
como aceitar-se que os mesmos fundamentos utilizados para 
justificar a função reguladora de suas agências sejam aplicados, com 
a mesma extensão, às agências brasileiras. A função normativa das 
mesmas é consideravelmente menos ampla do que a das agências 
norte-americanas80.  
 
 

Buscava-se, em suma, por meio das “reformas regulatórias”, introduzir a 

“neutralidade” e a “técnica” como parâmetros da decisão estatal, “reduzindo o 

espaço decisório reservado à política e buscando limitar as atividades estatais a um 

mínimo”. Nesse sentido, prossegue o autor: “Estes ‘poderes neutros’ têm por 

característica marcante o fato de não desenvolverem atividades produtivas, mas 

regularem e controlarem estas atividades”81.  

Assim, o modelo de “estado regulador”, oriundo das transformações políticas 

e constitucionais dos anos 90 persiste na ideia de introduzir na Administração 

Pública, a ideia de “eficiência econômica”, cujos primeiros passos foram dados ainda 

durante o regime civil-empresarial-militar, com o Decreto-lei 200/67. Ou ainda: 

 

[...] o Estado regulador não é nada mais nada menos do que a 
combinação historicamente necessária e socialmente possível das 
formas de Estado repressor e do Estado produtor, na medida em que 
se apresenta como Estado que presta um serviço de conformação de 
comportamentos econômicos de maneira setorizada, isto é, 
específica e concreta, atuando positiva, mas indiretamente, adotando 
técnicas coativas mais marcadas pela indução do que pela direção82. 

                                                 
78 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O modelo norte-americano de agências reguladoras e sua 
recepção pelo Direito Brasileiro. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro. v. 12, n. 47, 2009. p. 158.  
79 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio da 
legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 37. 
80 Ibid, p. 47. 
81 BERCOVICI, Gilberto. A atuação do Estado brasileiro no domínio econômico. In: PINTO, Eduardo 
Costa; CARDOSO JÚNIOR, José Celso; LINHARES, Paulo de Tarso (Org.). Estado, instituições e 
Democracia: desenvolvimento. Livro 9, v. 3. Brasília: IPEA, 2010. p. 488. 
82 TURA, Marco Antônio Ribeiro. Contribuição à crítica da concepção dominante da regulação da 
atividade econômica pela ótica de Jean Tirole. 2016. (Pós-Doutorado em Direito Político e 
Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. p. 8.  
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Tem-se, com isso, uma aura de modernidade ao tradicional patrimonialismo 

que caracteriza o Estado brasileiro, na medida em que a “despolitização do direito”, 

proposta pela “reforma regulatória”, dentre outros aspectos, acaba por ignorar a 

necessidade de atuação do Estado não apenas para “regular”, mas também, e 

principalmente, para “criar” os mercados83. Nesse sentido: 

 

A nova regulação, apesar de tencionar a inovação, nada tem de 
novo. Quando muito, reatualiza a questão do patrimonialismo, 
reforçando a sua presença, agora em guarda roupa renovado. Não 
nos desenvolvemos. Não eliminamos a contradição básica de nossa 
formação. Mas transmitimos ao mundo o legado de nossa miséria84.  

 

 

Em verdade, há que se destacar, a formação do Estado regulador brasileiro 

não se deu de forma simples. Assim, antes de se apresentarem relacionadas a 

disputas entre economistas neoclássicos e economistas keynesianos, estaria 

vinculada a disputas entre diferentes interpretações do Brasil que tomam como foco 

de análise a dinâmica política da relação entre Estado e sociedade85.  

Por um lado, os primeiros passos da formação e institucionalização do Estado 

regulador brasileiro são marcados pelo pensamento autoritário nacionalista somado 

à aliança entre tecnocratas e a burguesia representante do capitalismo local e 

multinacional. Esse modelo, de forte cunho centralizador, ganharia força no período 

militar (1964-1985), reforçando no país a dependência econômica e a exclusão 

social. Nessa perspectiva, a associação entre democracia e acumulação capitalista 

não teria condições de se sustentar, do que decorre a pouca importância do Poder 

Legislativo nesse modelo observando-se, ainda, a absoluta exclusão da 

representatividade popular como forma de legitimação do Estado86.  

Com a “Reforma Gerencial” de Fernando Henrique Cardoso, o modelo 

autoritário, que até então norteava a atuação do Estado regulador, sofre 
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significativas alterações, por sua vez, insuficientes na perspectiva da legitimação 

popular, corroborando a ideia de que “a existência de ordenamentos democráticos 

nunca significou, como hoje não significa, a existência de sociedades democráticas, 

sejam sociedades de países ou de indivíduos”87.  

Assim, surgem os chamados “anéis burocráticos”, verdadeiras estruturas 

burocráticas que, ao atravessarem as grandes burocracias, tanto pública quanto 

privada, constituem-se numa forma de vincular os setores da burocracia pública 

estatal aos grupos de interesses das empresas privadas e vice-versa. Assim: 

 

Em substituição ao antigo sistema político e às formas de 
representatividade da sociedade civil, nas quais as classes sociais se 
organizavam em torno do estado – suplantando, portanto, os 
mecanismos que permitiam a influência e pressão dos setores 
tradicionais (atrasados) e da classe trabalhadora - , aqueles “anéis” 
concetam os empresários, os funcionários do estado e os próprios 
militares, segundo interesses e objetivos diversos, não apenas 
econômicos88. 
 
    

A ideia de “anéis burocráticos”, dessa forma, evidencia que “não foi a partir do 

embate na ‘esfera pública’ entre forças políticas distintas e variadas da ‘sociedade 

civil’ que se deu a formação de uma burocracia concebida para regular as esferas da 

vida civil”89. Ou seja, tais mudanças não significaram, por si só, uma superação do 

modelo autoritário, já que, “apenas os grupos de interesse que dão suporte ao grupo 

político no poder têm acesso aos canais de comunicação com os burocratas 

formuladores das políticas públicas”90, garantindo, assim, seus interesses.  

Nesse contexto a regulação “foi o mecanismo encontrado pelo Estado para 

permitir um amplo processo de liberalização e privatização das atividades antes 

monopolizadas por agentes estatais, como serviços públicos e monopólios públicos 

constitucionais91”. Buscava-se, dessa forma: 

 

                                                 
87 TURA, Marco Antônio Ribeiro. História institucional do Brasil Real. Curitiba: Juruá, 2001. p. 35. 
88 FRIZZARINI, Maria Goreti Juvêncio Sobrinho. O pensamento político de Fernando Henrique 
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(CEBRAP), n. 76, nov. 2006. Disponível em: <http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-76/>. 
Acesso em: 24 jun. 2017. p. 147. 
90 Ibid, mesma página.  
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[...] um modelo de atuação do Estado equidistante de todos os 
interesses setoriais (incluindo os políticos) que lhe permitia o 
encontro de decisões técnicas, equilibradas e imparciais, destinadas 
a garantir o melhor funcionamento possível do mercado regulado92.  
 

Assim, é possível associar o surgimento das agências reguladoras brasileiras 

como parte de uma política pública cujo objetivo era captar investimentos 

estrangeiros. Nesse sentido: 

 

Seguindo as orientações de instituições financeiras internacionais, o 
governo brasileiro instituiu as agências reguladoras para a regulação 
de setores econômicos cuja expansão era indispensável e que 
dependiam de investidores estrangeiros. [...] Essa circunstância 
conduziu a opinião pública brasileira a identificar nas agências 
reguladoras uma proposta de desnacionalização da economia 
brasileira e de submissão aos interesses externos93.  
 
 
 

O próprio Luiz Carlos Bresser-Pereira reconhece o objetivo da captação de 

investimentos ao analisar o processo que redundou na delimitação da autonomia 

das agências reguladoras. Assim: 

 

Depois de um debate no governo e no Congresso, sobre o grau de 
autonomia de que deveriam gozar essas agências, no qual o 
Conselho da Reforma do Estado teve um papel importante, 
advogando a autonomia como uma garantia para os investidores, 
uma autonomia limitada, mas efetiva, foi afinal aprovada para as três 
agências reguladoras criadas por lei [...]94.   

 

 

É nesse contexto que o Brasil se depara com o neoliberalismo, do qual, 

mediante a invariável influência das escolas estadunidenses, resulta a concentração 

e a desnacionalização da economia, do que precipita: 

 

[...] a concentração não menos terrível, mas muito mais 
avassaladora, dos meios de produção e distribuição das riquezas 
sociais e de satisfação das necessidades coletivas pelos 
conglomerados empresariais transnacionais a condensar e 
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coordenar a obtenção e destinação dos capitais financeiros, 
industriais e comerciais, contrariando o princípio da democratização 
do campo econômico [...]. É a grande catástrofe para aqueles que 
vêem95.  
 

Por ter sido o primeiro laboratório do neoliberalismo, a América Latina foi 

também uma das primeiras regiões do globo a esboçar uma reação contra as 

desastrosas consequências de tal modelo econômico. Assim “anos de protestos nas 

ruas criaram novos agrupamentos políticos, que se fortaleceram não somente para 

tomar o poder, mas para começar a transformar as estruturas do poder do Estado96”. 

Porém, nem mesmo a ascensão de governos populares e supostamente 

“neodesenvolvimentistas” a partir de 2003 no Brasil, conseguiu afastar esse modelo 

de Estado regulador, influenciado pelo Consenso de Washington, em que a lógica 

da administração tem como foco o controle de resultados com o objetivo de se 

alcançar a “eficiência”, o que, em verdade, esconde o propósito de se fazer do 

Estado um instrumento de satisfação do mercado, mesmo contrariando o 

fundamento das políticas públicas, qual seja, a necessidade de concretização de 

direitos por meio de prestações positivas do ente estatal97.  

O governo Lula (2003-2011) contestou e criticou o modelo de burocracia 

estatal criado por Fernando Henrique Cardoso em relação às agências reguladoras, 

chegando, até mesmo, a demitir o presidente da Anatel (Luiz Guilherme Scymura), 

em janeiro de 2004, de forma a colidir, frontalmente, com a autonomia decisória das 

agências reguladoras. Todavia, não apresentou qualquer alternativa.    

O debate acerca da relação entre Estado e economia ganhou novos 

contornos a partir de 2008, frente à eclosão de mais uma grande crise do liberalismo 

econômico98, resultante da desregulação do setor financeiro, cujo ápice deu-se com 

o colapso da “bolha financeira” liderada pelo banco Lehman Brothers, nos EUA. 

A partir de então, a crise econômica alastrou-se por todo o planeta, 

evidenciando aquilo que Fábio Konder Comparato destaca como um dos aspectos 

mais negativos da “civilização capitalista”, qual seja, a capacidade de problemas, 
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inicialmente localizados, tornarem-se globais e devastadores, atingindo, a um só 

tempo, economias de todos os portes e em todos os continentes, reconhecendo-a, 

diante disso, como a “primeira civilização mundial da História”99.   

Em razão do alastramento da crise econômica, o governo dos Estados Unidos 

da América, contrariando o discurso tradicionalmente liberal, interveio decisivamente 

em setores chave da economia, trazendo de volta ao cenário global o debate acerca 

dos limites da atuação do Estado no campo econômico e, consequentemente, o 

papel das agências reguladoras.  

Assim, a proposta de redução do papel do Estado na economia, da qual 

resultou a criação das agências reguladoras no Brasil, não é mais inteiramente 

condizente com a prática global, em que grandes potências econômicas utilizam-se 

de um modelo neointervencionista para reduzir os impactos de mais uma crise sobre 

suas economias. Essa também era a tendência do Estado brasileiro nos anos que 

se seguiram ao início da crise. Nesse sentido: “uma crise mundial sem precedentes 

recentes e a ascensão de outra orientação à cena política nacional, fez retornar o 

Estado à seara da economia. Talvez um novo Estado - fala-se num 

neointervencionismo, e, até numa neorregulação [...]”100. 

Todavia, após mais de uma década de forte interferência do Estado, 

sobretudo, em relação à ampliação de políticas públicas de caráter social, observa-

se, no Brasil, na contramão do modelo vigente internacional, a retomada do discurso 

de Estado mínimo. 

Ao descrever como o golpe militar de 1964 colocou a sociedade brasileira em 

sentido contrário aos rumos da sociedade global, Elio Gaspari disse: 

 

Por uma fatalidade histórica, começou em 1964, no Brasil um 
período de supressão das liberdades públicas precisamente quando 
o mundo vivia um dos períodos mais ricos e divertidos da história da 
humanidade. Nesse choque, duas rodas giraram em sentido 
contrário, moendo uma geração e vinte anos da vida nacional101.   

 

 

                                                 
99 COMPARATO, Fábio Konder. A civilização capitalista. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 19.  
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101 GASPARI, Elio. A Ditadura Envergonhada. São Paulo: Cia das Letras, 2002. p. 211. 
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Da mesma forma, numa época em que as maiores economias do mundo 

exigem a forte intervenção do Estado, o Brasil caminha em sentido completamente 

oposto, caracterizando uma verdadeira “Roda de Aquarius”, postura que, assim 

como relatado por Paulo Bonavides nas últimas décadas do século passado, 

representa verdadeiro “golpe de Estado institucional”, apto a converter o “País 

constitucional em País neocolonial”102. 

Dessa forma, o pêndulo da história mais uma vez lança a América Latina para 

a encruzilhada neoliberal, seja por meio de eleições diretas, como na Argentina, seja 

por meio de processos bem mais complexos, como no Brasil.  

Assim, o avanço do projeto neoliberal instaurado pelo governo de Michel 

Temer e a redução do papel do Estado na economia, consolidam uma espécie de 

“constituição dirigente invertida”, qual seja, aquela que, ao dirigir as políticas 

neoliberais de ajuste fiscal, firma-se como “positiva para a credibilidade e a 

confiança do país junto ao sistema financeiro internacional”103. Nesse sentido: “Nem 

as Cortes de Lisboa atuaram tão impiedosamente buscando nosso retorno à 

condição colonial quanto os globalizadores neoliberais da Praça dos Três 

Poderes”104. No mais: 

 

O período de 2016-2018 pode representar o fim do mencionado ciclo 
de construção da cidadania social (1988-15). A radicalização do 
projeto liberal, derrotado nas últimas quatro eleições, caminha no 
sentido de levar ao extremo a reforma do Estado iniciada nos anos 
de 1990. O objetivo é “privatizar tudo o que for possível”, tanto na 
infraestrutura econômica quanto na infraestrutura social. Na gestão 
macroeconômica há o reforço das políticas de “austeridade” [...]105.   
 
 
 

Medidas como a lei 13.334, de 13 de setembro de 2016, que criou o 

Programa de Parcerias de Investimentos e a Emenda à Constituição n. 95/2017, que 

instituiu um novo regime fiscal; evidenciam novamente uma confusão recorrente na 
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história brasileira. Assim, o discurso da ineficiência do Estado, amparado por 

propostas liberalizantes, “confundem a reforma do Estado com a simples redução do 

tamanho do setor público, destruindo o aparato estatal e abandonando a perspectiva 

de internalização dos centros de decisão econômica pela associação subordinada 

ao mercado internacional”106.  

No mesmo sentido, Irene Patrícia Nohara destaca que “a modernização do 

Estado pelo enxugamento da máquina revela, portanto, uma faceta complexa, pois 

não acompanha a proposta de desenvolvimento emancipatório da Constituição de 

1988”107.  

Ante a evolução histórica apresentada, propõe-se uma análise crítica do papel 

Agências Reguladoras, de forma a evidenciar que, não obstante até o presente 

terem sido utilizadas como meios de redução do papel do Estado na economia, 

devem ser repensadas de forma a serem compreendidas a partir de uma 

perspectiva ética e socialmente comprometida com a promoção do desenvolvimento 

nacional.   

Ou seja, pretende-se demonstrar que, apesar de terem surgido, no Brasil, 

como aparato do neoliberalismo em momentos de redução do papel do Estado, é 

possível superar o que poderia ser visto como o “pecado original” do modelo e fazer 

das agências instrumentos de desenvolvimento e transformação social.  

 

2.2 O REGIME JURÍDICO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL  

 

“Agência reguladora”, em sentido amplo, deve ser compreendida como 

qualquer órgão da Administração direta ou indireta, cuja função seja a de regular a 

matéria específica que lhe é afeta108. Assim, há muito existem no Brasil diversas 

entidades com a função reguladora, ainda que não contem com a denominação de 

“agência”. Nesse sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho109 destaca como 
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601. 
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autarquias econômicas, destinadas à regulação da produção e do comércio, ainda 

na primeira metade do século XX: o Comissariado de Alimentação Pública (1918), o 

Instituto de Defesa Permanente do Café (1923), o Instituto do Açúcar e do Álcool 

(1933), o Instituto Nacional do Mate (1938), o Instituto Nacional do Pinho (1941) e o 

Instituto Nacional do Sal (1940).  

Em relação aos dias atuais, ainda é possível destacar, dentre outros, o 

Banco Central, o Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores 

Mobiliários110. Nesse sentido, Vitor Rhein Schirato afirma haver um sistema 

regulatório no Brasil, no mínimo desde 1965, justamente quando foi criado o Banco 

Central do Brasil, com a lei 4.595/64111.  

Contudo, o modelo de agências, importado dos Estados Unidos da América 

do Norte, só chega ao direito brasileiro no contexto do estímulo à concorrência no 

serviço público, tendo em vista a delegação em escala, pela via da contratualização, 

de diversos setores específicos. A existência das agências reguladoras é, dessa 

forma, resultante, de dois fundamentos principais: a) despolitização (ou 

“desgovernamentalização”) conferindo tratamento técnico e maior segurança jurídica 

ao setor regulado; e b) necessidade de celeridade na regulação de determinadas 

atividades técnicas112.  

Nesse sentido, Thiago Marrara vê regulação e agencificação como 

movimentos compensatórios, já que ambos surgem para “salvaguardar os interesses 

públicos no contexto de um Estado que quase não mais executa seus serviços e não 

mais cria tantas empresas estatais”. Assim, a regulação teria se tornado 

“fundamental como meio para a busca do equilíbrio no funcionamento de segmentos 

estratégicos da economia e para proteção em última instância da sociedade”113. Da 

mesma forma, para Irene Nohara, o fenômeno da agencificação teria surgido 

paralelamente ao incremento de propostas “descentralizantes”114.  

                                                 
110 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 
601. 
111 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./ dez. 2013. p. 2.  
112 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Método, 
2017. p. 104. 
113 MARRARA, Thiago. Defesa da concorrência x regulação setorial: o que mudou com a lei de 2011? 
In: TURA, Marco Antônio Ribeiro (Org.). Agências reguladoras no Brasil. Belo Horizonte: Arraes, 
2015. p. 18.  
114 NOHARA, Irene Patrícia.  Regulação da atividade econômica na dissolução das fronteiras entre 
público e privado. Scientia Iuris, Londrina, v. 19, n. 1, jun. 2015. p. 33.  
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A partir da opção pelo modelo regulatório, o legislador brasileiro buscou no 

direito estadunidense, não por acaso caracterizado como “direito das agências”, a 

inspiração para incorporar esse modelo de agências reguladoras apto a promover 

uma intervenção enérgica na ordem econômica e social, corrigindo as falhas do 

mercado, buscando a especialização da atuação estatal e a neutralização da 

influência política na regulação de setores sensíveis115.  

Observe-se, contudo, que não obstante a relevância das agências 

reguladoras no contexto de Estado regulador brasileiro, não há uma disciplina 

constitucional sobre o tema. Sequer a expressão “agência reguladora” aparece no 

texto constitucional. A Constituição Federal de 1988 apenas prevê a necessidade de 

criação de um “órgão regulador” para o setor de telecomunicações (art. 21, XI) e 

outro para o setor de petróleo (art. 177, §2º, III), respectivamente a Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL), criada pela lei 9.472/97 e a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), criada pela lei 9.478/97. Nesse sentido, Maria Sylvia Di Pietro 

destaca que “a Constituição, apegada à tradição do direito brasileiro, empregou o 

vocábulo ‘órgão’, a legislação ordinária é que copiou o vocábulo de origem norte-

americana”116.  

Assim, a disciplina jurídica de tais entes dá-se, sobretudo, por meio da 

norma criadora da agência e do respectivo decreto regulamentador, de forma que 

não é possível falar em regime único, cada uma delas possuindo uma normatividade 

própria, singular. “Não obstante semelhantes em alguns pontos, tais regimes 

apresentam variações significativas”117. Ou seja, não há, ainda, uma lei geral das 

agências reguladoras no Brasil, apesar de ser essa uma necessidade amplamente 

reconhecida pela doutrina. Destaque-se, contudo, a existência da lei 9.986/2000 que 

dispõe (tão somente) sobre a gestão de recursos humanos nas agências 

reguladoras.  

 

 

Agências Reguladoras 

Agência Norma instituidora 

                                                 
115 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O modelo norte-americano de agências reguladoras e sua 
recepção pelo Direito Brasileiro. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro. v. 12, n. 47, 2009. p. 160-161. 
116 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 
602. 
117 CUÉLLAR, Leila. Introdução às agências reguladoras brasileiras. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 
74.  
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Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel  

 

lei 9.427/96 

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel  

 

lei 9.472/97 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP 

 

lei 9.478/97 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa  

 

lei 9.782/99 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS  

 

lei 9.961/2000 

Agência Nacional de Águas - ANA  

 

lei 9.984/2000 

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT  

 

lei 10.233/2001 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ  

 

lei 10.233/2001 

Agência Nacional do Cinema - Ancine 

 

MP 2.228-1/2001 (alterada 

pela lei 12.485/11) 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC  

 

lei 11.182/2005 

Agência Nacional de Mineração - ANM lei 13.575/2017 

 

No âmbito do Direito Administrativo as agências reguladoras têm natureza 

jurídica de autarquias em regime especial, caracterizando-se como pessoas jurídicas 

de direito público, integrantes da Administração Indireta. A natureza de autarquia 

especial conferida às agências reguladoras é caracterizada por sua autonomia 

administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de seus recursos humanos, 

autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes, conforme, 

em regra, é explicitado na lei instituidora de cada uma das agências reguladoras.  

Observe-se que a criação das agências reguladoras no Brasil ocorreu no 

mesmo contexto de criação das chamadas agências executivas, sendo ambas 

dotadas de autonomia especial. Buscava-se, dessa forma, a modernização da 
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gestão que tinha como um de seus objetivos transformar as autarquias voltadas para 

as atividades exclusivas do Estado em agências autônomas, ou seja, agências com 

foco nos resultados, dotadas de flexibilidade administrativa e ampla autonomia de 

gestão118. Assim, o PDRAE apresentava como objetivos para as atividades 

exclusivas: 

 

Transformar as autarquias e fundações que possuem poder de 
Estado em agências autônomas, administradas segundo um contrato 
de gestão; o dirigente escolhido pelo Ministro segundo critérios 
rigorosamente profissionais, mas não necessariamente de dentro do 
Estado, terá ampla liberdade para administrar os recursos humanos, 
materiais e financeiros colocados à sua disposição, desde que atinja 
os objetivos qualitativos e quantitativos (indicadores de desempenho) 
previamente acordados119.  
 

Evidencia-se, assim, que o PDRAE pretendia se utilizar do contrato de 

gestão para alcançar o modelo gerencial. Contudo, como explicou Bresser-Pereira, 

“as agências reguladoras são mais autônomas do que as agências executivas, na 

medida em que a autonomia das primeiras deriva do fato de executarem políticas 

permanentes do Estado, enquanto as últimas devem realizar políticas de 

governo”120. Desse fato decorre que o grau da autonomia necessária às agências 

reguladoras não poderia lhes ser atribuído por meio do contrato, exigindo-se a 

criação de lei específica.  

Nesse sentido, a ampliação da autonomia da agência executiva deu-se por 

meio da assinatura de contrato de gestão com o ministério supervisor, firmando-se, 

com isso, de comum acordo, compromissos de resultados. Por outro lado, as 

agências reguladoras, dotadas de maior autonomia, já que não cumprem políticas 

de governo, mas de Estado, passaram a ser instituídas por meio de lei e não pela 

elaboração de contrato de gestão.  

Ao apresentar as agências reguladoras como uma espécie de agência 

executiva com uma autonomia maior, Luiz Carlos Bresser-Pereira destaca que 

aquelas: 

 

                                                 
118 BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, 1995. Disponível em: 
<http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em: 22 jul. 
2016. p. 55. 
119 Ibid, p. 46. 
120 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 225.  

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf
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[...] devem ser tratadas separadamente, pois terão, por lei – e não 
por mera delegação do Presidente da República – uma relativa 
independência em relação ao governo. A diferença entre os dois 
tipos de agência está no fato de que, embora as duas gozem de 
maior autonomia administrativa, as agências reguladoras são entes 
públicos mais autônomos em relação ao governo, uma vez que a 
elas compete cumprir políticas de Estado, de caráter mais amplo e 
permanente, em defesa do cidadão, não devendo, por isso, estar 
subordinadas a prioridades e diretrizes de um governo específico121. 

 

 

Assim, além das atribuições de competência regulatória, com a ampliação 

das funções normativas e judicantes da Administração Pública indireta, pode-se 

congregar os seguintes elementos confirmadores da autonomia das Agências 

Reguladoras: organização colegiada; impossibilidade de exoneração ad nutum dos 

seus dirigentes; autonomia financeira e orçamentária, e, por último, a independência 

decisória122.   

Segundo a OCDE a independência é uma das grandes vantagens das 

agências reguladoras. Nesse sentido: 

 
[...] a vantagem das agências reguladoras independentes é que elas 
podem isolar as atividades regulatórias das considerações políticas 
de curto prazo e a influência de interesses especiais públicos ou 
privados, particularmente das empresas reguladas. [...] A 
independência é a garantia de transparência, previsibilidade e 
qualidade em relação à tomada de decisões”123. 
 
 

Observe-se, contudo, que essa independência das agências reguladoras não 

pode ser confundida com “insubordinação em relação às políticas públicas e às 

metas de governo fixadas pelo Governo Federal no exercício da atividade de 

planejamento”, mas tão-somente, “impermeabilidade contra influências políticas 

indesejáveis”124.  

                                                 
121 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 226. 
122 GUERRA, Sérgio. Agências Reguladoras: Da Organização Administrativa piramidal à governança 
em rede. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 118.  
123 Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE. Brasil: fortalecendo a 
governança para o crescimento. Disponível em: 
<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/lula/ocde-2013-relatorio-sobre-
a-reforma-regulatoria-brasil-fortalecendo-a-governanca-para-o-crescimento/view>. Acesso em: 10 jul. 
2017. p. 19.  
124 NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e planejamento: a criação do PRO-REG. Fórum de 
Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 97, jan. 2010. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=64967>. Acesso em: 03 out. 2016. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/lula/ocde-2013-relatorio-sobre-a-reforma-regulatoria-brasil-fortalecendo-a-governanca-para-o-crescimento/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/lula/ocde-2013-relatorio-sobre-a-reforma-regulatoria-brasil-fortalecendo-a-governanca-para-o-crescimento/view
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As atividades das agências reguladoras foram sintetizadas por Irene Nohara, 

que as apresenta como sendo, basicamente: 

 

 Poder de polícia, que compreende a imposição de limitações 
administrativas previstas em lei, a fiscalização e a repressão a 
atividades não compatíveis com o bem-estar geral, como, por 
exemplo, a Anvisa; 

 Fomento e fiscalização de atividades privadas, como a Ancine; 

 Regulação e controle do uso de bem público, como a ANA; 

 Atividades que, quando o Estado presta, ele protagoniza a título 
de serviços públicos, mas são simultaneamente “livres” à iniciativa 
privada. Isto é, são desempenhadas com controle estatal, mas não 
por meio de concessão ou permissão de serviços públicos, como a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); 

 Regulação, controle e fiscalização de atividades econômicas 
(como a ANP, voltada para a indústria do petróleo), que não 
englobam serviço público, mas atividade econômica em sentido 
estrito desenvolvida em forma de monopólio flexibilizado pela 
Emenda nº 9/95, ou seja, as atividades dos incisos I a IV do art. 177 
podem ser desenvolvidas por empresas privadas, não em regime de 
liberdade, mas por contratação com o Estado, de acordo com lei 
específica; e 

 Regulam e controlam atividades objeto de permissão e concessão 
de serviços públicos, como a ANEEL, ANATEL, ANTT, ANTAQ e 

ANAC125.  
 
 

Por outro lado, segundo Rafael Carvalho Oliveira, é possível afirmar que a 

atividade regulatória, exercida pelas agências reguladoras brasileiras, é complexa, 

pois envolve o exercício de três atividades diversas: a) administrativas clássicas (ex. 

poder de polícia); b) poder normativo (ex. prerrogativa de editar atos normativos); e 

c) judicantes (ex. atribuição para resolver conflitos entre os agentes regulados)126.  

O poder de polícia administrativa, pautado pela legalidade e 

proporcionalidade, deve ser entendido como o poder-dever de disciplinar o exercício 

da autonomia privada para a concretização dos direitos fundamentais incidindo 

sobre bens, direitos e atividades exercidas por particulares. No mais, o exercício de 

tal poder por parte das agências reguladoras não se limita ao âmbito das 

concessões (ex. ANS e ANCINE) nem tampouco aos serviços públicos (ex. ANP). 

A relação entre poder de polícia e atividade regulatória é tão próxima que a 

evolução de ambos se confunde. Assim, se na fase liberal, o exercício do poder de 

                                                 
125 NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 612.  
126 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Método, 
2017. p. 105.  
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polícia se exercia somente para garantir a segurança; em um contexto 

intervencionista passa a estender-se a toda a ordem econômica e social, protegendo 

qualquer tipo de interesse público127.  

Para o exercício do poder de polícia, as agências contam com poderes 

amplos para, dentre outros aspectos, efetuar averiguações, inspecionar locais, exigir 

acesso a documentos, examiná-los, impedir ou restringir determinadas ações dos 

agentes regulados, etc. As empresas reguladas devem sempre colaborar para esse 

fim, não opondo óbices desnecessários ou procrastinatórios, que porventura 

impeçam ou dificultem a atividade fiscalizadora das agências128. 

 Também faz parte do rol de atividades das agências reguladoras a sua 

competência para dirimir conflitos, o que alcança não apenas a adoção de medidas 

ex officio, mas também a solução de controvérsias que podem envolver a 

Administração e pessoas privadas ou somente pessoas privadas. Ademais, as 

agências reguladoras de serviços públicos detêm competência para decidir 

administrativamente conflitos entre delegatários, o poder concedente, a própria 

agência e os usuários129. 

Ainda no exercício da função regulatória, compete às agências reguladoras, a 

edição de atos normativos, dotados de conteúdo técnico, respeitando-se a política 

pública do setor, delimitada na lei. Com isso, busca-se “despolitizar o respectivo 

setor, retirando do âmbito político e transferindo ao corpo técnico da agência a 

atribuição para normatizar a atividade regulada”. Dessa forma, estar-se-ia diante da 

chamada deslegalização (ou delegificação), qual seja, da “retirada, pelo próprio 

legislador, de certas matérias do domínio da lei, passando-as ao domínio do 

regulamento”130. 

Em relação à concessão, permissão e autorização de serviços públicos, as 

atribuições das agências reguladoras devem ser aquelas que o poder concedente131 

exerce nesses tipos de contratos, assim resumidas por Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro: 

                                                 
127 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 27. 
128 CUÉLLAR, Leila. Introdução às agências reguladoras brasileiras. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 
64. 
129 Ibid, p. 65.  
130 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Método, 
2017. 106-107.  
131 DI PIETRO, op.cit., p. 49. 
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[...] regulamentar os serviços que constituem objeto da delegação, 
realizar o procedimento licitatório para escolha do concessionário, 
permissionário ou autorizatário, celebrar o contrato de concessão ou 
permissão ou praticar ato unilateral de outorga da autorização, definir 
o valor da tarifa e da sua revisão ou reajuste, controlar a execução 
dos serviços, aplicar sanções, encampar, decretar a caducidade, 
intervir, fazer a rescisão amigável, fazer a reversão de bens ao 
término da concessão, exercer o papel de ouvidor de denúncias e 
reclamações dos usuários, enfim exercer todas as prerrogativas que 
a lei outorga ao Poder Público na concessão, permissão e 
autorização132.   
 
 

Assim, ainda que, por vezes, de forma indireta, também é papel das agências 

reguladoras proteger a concorrência e os direitos dos usuários/consumidores.  

O modelo de agências independentes é apontado pela doutrina como 

indispensável ao aperfeiçoamento da democracia brasileira, levando Marçal Justen 

Filho a afirmar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), criados pela Emenda Constitucional nº 45, teriam sido 

modelados pelo instituto da agência, resultando em duas entidades compostas por 

representantes da sociedade, com organização semelhante às autorités 

administratives indépendants francesas. Segundo o autor, “a criação desses dois 

organismos não teria sido possível se o Brasil não tivesse experimentado a 

generalização das agências reguladoras independentes”133.  

Não obstante a existência das agências reguladoras federais, é permitido que 

Estados, Distrito Federal e Municípios criem suas próprias agências autárquicas 

quando se tratar de serviço público de sua respectiva competência, cuja execução 

tenha sido delegada a pessoas do setor privado, inclusive, e principalmente, 

concessionários e permissionários. Nesse caso, tais agências deverão ser 

instituídas por lei, que cuidará da organização, das competências e da devida função 

reguladora134.  

A criação de agências reguladoras municipais ainda pode ser vista como uma 

alternativa para a superação do déficit regulatório que, geralmente, alcança os 

serviços públicos delegados a particulares nesse âmbito federativo. Além disso, 

considerando-se a necessidade de que sejam compostas por um corpo técnico 

                                                 
132 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 
605. 
133 CUÉLLAR, Leila. Introdução às agências reguladoras brasileiras. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 
11. 
134 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 
2017. p. 518.  
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qualificado, tais agências tendem a aumentar a profissionalização da Administração. 

Mais do que isto, “as agências reguladoras podem se constituir em escudos contra 

os usuais instrumentos de pressão realizados pelos mais diversos grupos de 

interesses, a permitir uma gestão profissionalizada, o que não significa desmerecer 

o espaço da política”. Outrossim, admite-se, ainda, que municípios se unam para a 

constituição de agências reguladoras intermunicipais, na forma de consórcio público, 

a permitir a efetivação desta atuação regulatória135.  

Por fim, admite-se, ainda, a existência de agências reguladoras 

multissetoriais, apesar de isso representar uma desnaturação do modelo de 

agências, já que impediria, ou, pelo menos, dificultaria a especialização que se 

espera dessas autarquias especiais. Nesse sentido é a crítica de Leila Cuéllar, para 

quem “a concepção de uma agência única com competência para regular diversas 

áreas é contrária à própria noção de regulação independente exercida com apuro 

técnico”. Assim, para a autora, o que ocorre nas entidades multissetoriais “é antes a 

previsão de uma estrutura de todo semelhante àquela que existia ao interior da 

Administração, que traz consigo a ampla maioria dos vícios do passado”136.  

Com base nas atividades e nas formas de atuação das agências reguladoras, 

a doutrina as classifica sob diferentes aspectos: 

I. Quanto à titularidade federativa: agências reguladoras federais, estaduais, 

distritais ou municipais (além das intermunicipais, supramencionadas); 

II. Quanto à quantidade de setores regulados: agências reguladoras monossetoriais 

e agências reguladoras plurissetoriais ou multissetoriais; 

III. Quanto ao tipo de atividade regulada: agências reguladoras de serviços públicos 

concedidos e agências reguladoras de atividades econômicas em sentido estrito.  

O regime especial atribuído às agências reguladoras resulta, sobretudo, do 

regime jurídico de seus dirigentes, caracterizado por uma estabilidade reforçada ou 

“fixidez temporária”, o que permite às agências, uma atuação técnica. Por outro lado, 

apesar de não ser possível afastar por completo as ingerências políticas, a 

concessão de certas “garantias” aos dirigentes das agências reguladoras tem por 

                                                 
135 CORRALO, Giovani da Silva. Agências Reguladoras Municipais e Intermunicipais: a necessidade 
de uma maior regulação local. In: TURA, Marco Antônio Ribeiro (Org.). Agências reguladoras no 
Brasil. Belo Horizonte: Arraes, 2015. p. 154.  
136 CUÉLLAR, Leila. Introdução às agências reguladoras brasileiras. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 
52.  
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escopo minimizar a influência exercida por parte da entidade criadora 

(Administração Central)137. Nesse sentido: 

 

Ingerência política sempre haverá. Primeiro, pelo sistema de escolha 
dos dirigentes das agências reguladoras: no âmbito federal, 
indicação do Presidente da República, com aprovação do Senado. 
Depois, essas entidades integram a Administração Pública indireta, 
portanto se submetem aos ditames (metas, finalidades, meios) 
estabelecidos nas leis e nos atos administrativos superiores da 
Administração Pública (Presidência da República e Ministérios, no 
âmbito federal)138.   

  

Assim, os dirigentes das agências reguladoras não são funcionários de 

carreira, portanto, concursados. Sua diretoria será composta por pessoas nomeadas 

pelo Chefe do Poder Executivo após aprovação do Poder Legislativo (Senado 

Federal, nos termos do art. 52, III, “f”, da Constituição Federal, nos casos de 

agências reguladoras federais), devendo ser brasileiros, de reputação ilibada, 

formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos 

para os quais serão nomeados (art. 5º da lei 9.986/2000).  

O mandato dos Conselheiros e dos Diretores terá o prazo fixado na lei de 

criação de cada agência, que, por sua vez, também disporá sobre a forma da não-

coincidência de mandatos (art. 7º da lei 9.986/2000). Contra a não coincidência, e, 

portanto, a favor da coincidência dos mandatos entre o chefe do Poder Executivo e 

os dirigentes das agências reguladoras, parcela da doutrina sustenta que, ao 

permitir que um dirigente escolhido por um determinado governante mantenha-se no 

cargo no governo seguinte, ocorreria uma prorrogação indireta e disfarçada do 

mandato do governante, ferindo-se, assim, o princípio republicano. Por outro lado, a 

favor da não-coincidência, pesa o fato de os dirigentes serem independentes e 

responsáveis por decisões técnicas (e não políticas)139.  

Celso Antônio Bandeira de Mello entende que os mandatos dos diretores das 

agências reguladoras não poderiam estender-se além de um mesmo período 

governamental, sob o risco de se “engessar a liberdade administrativa do futuro 

                                                 
137 VITTA, Heraldo Garcia. A competência sancionadora das agências reguladoras no Direito 
brasileiro: breves comentários. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 60, dez. 2011. p. 
123.  
138 Ibid, mesma página.  
139 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Método, 
2017. p. 111. 
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Governo”140. Assim, ao apontar a temporariedade dos mandatos como essência da 

República, o autor entende que a outorga de mandatos, por um governante, “a 

pessoas de confiança garantindo-os por um período que ultrapassasse a duração de 

seu próprio mandato”, significaria estender sua influência para além da época que 

lhe corresponderia, impedindo, dessa forma, que o novo governante imprima a 

orientação política e administrativa sufragada nas urnas, o que caracterizaria “fraude 

contra o próprio povo”141.  

Esse também é o entendimento defendido por Heraldo Garcia Vitta, para 

quem “os eleitos pelo povo poderão, a qualquer momento, expungir os dirigentes 

das agências, mesmo se estes estiverem no exercício dos mandatos”, já que, 

segundo o autor, “o eleito deve ter condições, meios para conduzir os rumos da 

Nação sob o perfil ideológico e político escolhido pelo povo, nas eleições”142. 

Não obstante o reconhecimento de argumentos razoáveis em defesa da 

coincidência dos mandatos dos dirigentes das agências reguladoras e dos chefes do 

Poder Executivo, conforme apontado, a legislação brasileira determina a não 

coincidência, com nomeações intercaladas, de forma que, em um único mandato, o 

Presidente da República não consiga nomear a totalidade dos dirigentes de uma 

determinada agência.  

Assim, no intuito de se garantir algum tipo de estabilidade para o quadro 

regulatório, minimizando os impactos causados por mudanças de ordem política, os 

dirigentes das agências são nomeados para o exercício de um mandato fixo de “n” 

anos (a depender da lei de regência da respectiva agência reguladora), “que pode 

ultrapassar o próprio mandato presidencial, fazendo com que o nomeado continue 

presente na engrenagem estatal, ainda que o presidente que o nomeou venha a ser 

derrotado nas eleições seguintes”143.  

Esse modelo de nomeações, assim como as agências reguladoras em si, 

teria se originado do direito estadunidense onde os republicanos, após o New Deal, 

receosos de que perderiam as eleições, tentaram garantir, de alguma forma, a 

                                                 
140 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013. p. 179.  
141 Ibid, p. 179-180.  
142 VITTA, Heraldo Garcia. A competência sancionadora das agências reguladoras no Direito 
brasileiro: breves comentários. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 60, dez. 2011. p. 
129. 
143 TÜRNER, Cláudia; PRADO, Mariana. A democracia e o seu impacto nas nomeações dos diretores 
das agências reguladoras e ministros do STF. Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, n. 
250, jan./ abr. 2009. p. 4.  
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permanência das políticas econômicas adotadas durante aquele período, “isolando-

as do Congresso e do novo presidente eleito”144.  

Sobre essa sistemática de nomeações, merece destaque a interessante 

análise de Cláudia Türner e Mariana Prado que demonstraram como o modelo pode 

resultar, o de fato ocorreu nos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula, na 

maximização do número de pessoas nomeadas para as funções de diretores de 

agências reguladoras e no prolongamento ao máximo da permanência dos 

nomeados nos respectivos cargos, representando, dessa forma, estratégias 

informais, aptas a estender a influência de governos para além de seus mandatos145. 

Evidencia-se, assim, a necessidade de se repensar a sistemática das nomeações de 

diretores das agências reguladoras no Brasil, ponto que será retomado na última 

parte desse trabalho.  

Ante a essa estabilidade reforçada, os dirigentes das agências reguladoras 

somente perderão o mandato em caso de renúncia, de condenação judicial 

transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, com observância do 

contraditório e da ampla defesa, ou ainda, outras situações previstas na lei de 

criação da Agência.  

Além disso, após deixarem o exercício do mandato, os dirigentes das 

agências reguladoras deverão se submeter a um regime de quarentena, de 

conteúdo moralizador146. Ou seja, durante certo período, o ex-dirigente estará 

impedido de exercer atividades ou de prestar qualquer serviço no setor regulado 

pela agência. Segundo a norma geral contida no art. 8º da lei 9.986/2000 (aplicável à 

ANA, ANCINE e ANAC), esse período será de quatro meses, contados da 

exoneração ou do término de seu mandato. Nada impede a extensão desse prazo, 

observando-se prazos específicos, desde que previstos nas respectivas normas de 

regência: doze meses (Aneel, ANP e ANS) e até um ano após deixar o cargo 

(Anatel,  Anvisa, ANTT e Antaq). Observe-se que durante esse período, o ex-

dirigente receberá a remuneração e os benefícios do cargo que ocupava (regra 

aplicável ao ex-dirigente exonerado a pedido, se já tiver cumprido pelo menos seis 

meses do seu mandato). 

                                                 
144 TÜRNER, Cláudia; PRADO, Mariana. A democracia e o seu impacto nas nomeações dos diretores 
das agências reguladoras e ministros do STF. Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, n. 
250, jan./ abr. 2009. p. 2. 
145 Ibid, p. 21. 
146 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 
603. 
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Em relação aos demais agentes que desenvolvem atividades nas agências 

reguladoras, a lei 9.986/2000 que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das 

Agências Reguladoras, havia subordinado suas relações de trabalho à Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), ou seja, ao regime do emprego público. Contudo, na 

ADI 2.310-1/DF foi concedida liminar para suspender a eficácia do dispositivo, 

entendendo-se que o regime celetista seria incompatível com a atividade 

desempenhada pelas agências reguladoras.  

Com base nessa decisão, o próprio Poder Legislativo agiu no sentido de 

revogar as disposições relacionadas ao regime da CLT. Assim, o art. 6º da lei 

10.871/04 revogou o art. 1º da lei 9.986/2000. Dessa forma, o regime de pessoal das 

agências reguladoras é disciplinado pelas regras do cargo público, ou seja, tais 

autarquias contam com servidores estatutários (lei 8.112/90, no caso de agências 

federais).  

A autonomia financeira das agências reguladoras, por sua vez, dá-se em 

razão da possibilidade de instituição de fontes de receitas próprias, destinadas 

diretamente a elas, o que se consubstancia nas “taxas regulatórias” (ou taxa de 

fiscalização), além da autonomia orçamentária, garantida pelo envio de proposta 

orçamentária ao Ministério ao qual se vinculam. Por outro lado, o exercício 

independente da atividade regulatória pelas agências reguladoras ainda requer a 

existência de acervo patrimonial compatível com seus objetivos. Assim: 

 

O objetivo da garantia de autonomia financeira e patrimonial para as 
autoridades independentes não é outro senão assegurar que elas 
disponham de recursos para o desempenho de suas atividades. De 
nada adiantaria garantir a estabilidade de seus dirigentes e a 
impossibilidade de revisão de suas decisões, se elas não 
dispusessem de capacidade material de cumprir suas finalidades147.  

  

 

A taxa de fiscalização, segundo Leila Cuéllar, será “cobrada pelas agências 

reguladoras daquelas empresas que por elas são reguladas” e contará com “valor 

variável, que é fixado de acordo com a atividade desenvolvida por cada empresa 

                                                 
147 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 8. 
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regulada e com o benefício econômico anual auferido por ela, conforme definido na 

legislação aplicável a cada uma das agências”148.  

Ainda a respeito da natureza jurídica da taxa de fiscalização, cumpre destacar 

a discussão em relação à sua natureza jurídica. Para Rafael Carvalho Oliveira,  

 

A taxa regulatória será tributo (taxa propriamente dita) apenas na 
hipótese de agências que regulam atividades econômicas, em razão 
dos pressupostos normativos: legalidade, compulsoriedade e o fato 
gerador - poder de polícia. Por outro lado, a ‘taxa’ cobrada por 
agência reguladora de serviços públicos não possui natureza 
tributária, mas sim contratual (preço público), pois não há o exercício 
do poder de polícia propriamente dito por parte das agências, mas 
sim, poder disciplinar no âmbito de relação de supremacia especial 
(fiscalização do contrato de concessão, e não poder de autoridade 
em relação aos particulares em geral)149.  

 

 

2.3 ESPECIALIZAÇÃO, DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA CONTROLE: OS 

LIMITES DA ATUAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

  

 

Para que as agências pudessem buscar seus objetivos, foi necessário 

outorgar-lhes amplos poderes, em razão da relevância dos serviços regulados e 

fiscalizados, assim como do envolvimento de poderosos grupos econômicos150.  As 

agências reguladoras surgem, dessa forma, assim como as demais autarquias do 

sistema europeu-continental e das agências dos EUA, inspiradas pela necessidade 

de especialização151.  

Assim, a atividade regulatória desenvolvida pelas agências reguladoras diz 

respeito à regulação setorial, decorrente de sua função normativa secundária, 

imprescindível no enfrentamento de questões concretas do setor regulado. Através 

dessa atividade regulatória, tem-se a manifestação clara do novo paradigma do 

                                                 
148 CUÉLLAR, Leila. Introdução às agências reguladoras brasileiras. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 
99.  
149 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Método, 
2017. p. 113.  
150 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 388.  
151 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 29. 
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Direito Administrativo, “de caráter menos autoritário e mais consensual, aberto à 

interlocução com a sociedade e permeado pela participação do administrado”152.  

A doutrina busca compreender a regulação setorial sob as mais variadas 

perspectivas, permitindo Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirmar que ante a 

multiplicidade de opiniões doutrinárias, provavelmente não existam dois autores com 

posicionamentos muito próximos153.  

Inicialmente merece destaque a tese da delegação normativa, entendida 

como a “transferência da função normativa atribuída originária e constitucionalmente 

ao Poder Legislativo a órgãos ou agentes especializados do próprio Legislativo ou 

integrantes dos demais Poderes do Estado”154. Assim, configurando-se como um 

costume constitucional contra constitutionem, essa forma de delegação normativa 

difere daquela prevista no art. 68 da Constituição da República (lei delegada), 

sendo, por isso, denominada de “delegação inominada”.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, partindo da premissa de que “existem 

incertezas sérias quanto aos limites da função reguladora das agências no que diz 

respeito ao estabelecimento de regras”155, defende tratar-se de delegação 

legislativa, e analisa os fundamentos constitucionais desse ato. Assim, considerando 

que a maioria das agências reguladoras não conta com previsão constitucional 

(exceto ANATEL e ANP)156, a delegação seria feita pela lei instituidora de cada 

agência, razão pela qual “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”, não podendo, por sua vez, 

regular matérias não disciplinadas em lei e, tampouco, regulamentar leis 

(competência do Poder Executivo)157. 

                                                 
152 GUERRA, Sérgio. Função normativa das agências reguladoras: uma nova categoria de Direito 
Administrativo? Revista Direito GV, São Paulo, n. 7, jan./ jun. 2011, p. 133.  
153  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 41. 
154 GUERRA, op. cit., p. 134-135. 
155 DI PIETRO, op. cit., p. 42. 
156 Em relação à ANATEL e ANP, Maria Sylvia Zanella Di Pietro reconhece uma função normativa 
mais ampla em razão de sua previsão constitucional enquanto órgãos reguladores. Isso, todavia, não 
pode significar o exercício de atividade legislativa propriamente dita, apta a inovar na ordem jurídica, 
o que representaria uma afronta ao princípio da separação dos poderes. Direito Administrativo. 30. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 606. 
157 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 
605. 
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Dessa forma, as normas a serem editadas pelas agências reguladoras 

resumiriam aos seguintes conteúdos: a) regular a própria atividade da agência 

(normas de efeitos internos); b) conceituar, interpretar, explicitar conceitos jurídicos 

indeterminados contidos em lei, sem inovar na ordem jurídica, o que se explica em 

razão da natureza técnica e especializada das agências158. 

Essa delegação compreende, assim, diferentes formas de atribuição da 

função normativa a órgãos ou entidades da administração indireta, sem que haja 

expressa previsão constitucional para tanto. Contudo, ainda pairam dúvidas sobre a 

compatibilidade dessa forma de delegação com o ordenamento brasileiro, conforme 

destaca Sérgio Guerra: 

 

Se com relação aos entes integrantes da linha hierárquica do chefe 
do Poder Executivo a questão não foi resolvida, quiçá no que se 
refere às entidades reguladoras independentes (isto é, não 
integrantes da linha de subordinação à chefia do Poder Executivo)159.   

 

 

No mesmo sentido, Leila Cuéllar entende não se tratar de delegação 

legislativa, pois essa tem como pressuposto uma transferência a outros órgãos, pelo 

Poder Legislativo, da função que lhe fora constitucionalmente atribuída. Além disso:  

 
 
[...] quando se fala em poder das agências reguladoras para emitir 
normas de natureza e eficácia abstratas, admite-se a competência 
normativa das agências e nunca a competência legislativa, cuidando-
se de um poder normativo regulamentar temperado, “adaptado ao 
sistema jurídico brasileiro, não podendo (i) inovar de forma absoluta, 
ab ovo, na ordem jurídica, (ii) contrariar a lei e o direito, (iii) 
desrespeitar o princípio da tipicidade, (iv) impor restrições à 
liberdade, igualdade e propriedade ou determinar alterações do 
estado das pessoas, (v) ter efeito retroativo (em princípio). Além 
disso, a expedição de regulamentos deve ser fundamentada, precisa 
respeitar a repartição de competências entre os entes da Federação, 
e se submete a controle pelo Poder Judiciário160.  

 

 

                                                 
158 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 
605-606. 
159 GUERRA, Sérgio. Função normativa das agências reguladoras: uma nova categoria de Direito 
Administrativo? Revista Direito GV, São Paulo, n. 7, jan./ jun. 2011. p. 137. 
160 CUÉLLAR, Leila. Introdução às agências reguladoras brasileiras. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 
58-59.  
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Outra tese adotada pela doutrina para explicar a atuação das agências 

reguladoras é a do regulamento autônomo. Assim, “além dos regulamentos 

destinarem-se a dar fiel execução à lei, e, nesse caso, estarem a ela vinculados, 

sustenta-se, doutrinariamente, a existência de regulamentos autônomos na 

materialização da função normativa”161.  

Cuidaria, dessa forma, “de normas editadas com base na competência 

discricionária do Executivo e destinadas a disciplinar setores não ocupados pela 

legislação, mas para os quais não subsiste reserva legal por imperativo da 

Constituição”162. Contudo, como o legislador não é o titular do poder regulamentar, 

“admitir que as agências possam baixar regulamentos autônomos seria admitir que 

elas podem exercer poder maior do que o Chefe do Executivo163”. 

Por outro lado, tem-se a tese da deslegalização, com base na qual o 

legislador teria transferido certas matérias do domínio da lei para o domínio do 

regulamento. Decorreria, assim, de uma ampliação e evolução “das fontes 

normativas necessárias à prevenção e mediação do caso concreto, como, 

notadamente, para considerar as ‘consequências específicas sobre o setor 

regulado’”164.  

Nessa perspectiva, teria havido uma espécie de “delegação com parâmetros” 

(delegation with standards), através da qual cabe ao Poder Legislativo fixar as linhas 

dentro das quais o ato regulamentar será produzido165. A tese da deslegalização não 

parece significar a retirada de determinada matéria da competência legislativa, o que 

somente seria aceitável se feito pela própria Constituição. Ou seja, “não pode ser 

feita por lei ordinária, por que isto implicaria retirar da competência do Poder 

Legislativo, competência que lhe foi outorgada pela Constituição166”.  

Ao desenvolver sua atividade regulatória, a agência reguladora não 

desenvolve qualquer tipo de função legislativa, mas sim, administrativa, ainda que 

                                                 
161 GUERRA, Sérgio. Função normativa das agências reguladoras: uma nova categoria de Direito 
Administrativo? Revista Direito GV, São Paulo, n. 7, jan./ jun. 2011. p. 138.  
162 Ibid, mesma página.  
163 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 44-45. 
164 GUERRA, op. cit., p. 141.  
165 BARROSO, Luis Roberto. Temas e Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 173.  
166 DI PIETRO, op. cit., p. 45. 
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sua aplicabilidade seja genérica. Dessa forma, não há uma verdadeira inovação na 

ordem jurídica com a edição dos atos regulatórios das agências167.  

Tem-se, em verdade, “a manutenção do ‘monopólio da política legislativa’ nas 

mãos do Legislativo e a ‘autorização deste’, prevista na norma primária, para que 

entes descentralizados do poder público possam estruturar a ‘moldura 

normativa’”168, afinal de contas, conforme Heraldo Garcia Vitta: 

 

[...] se adotássemos o entendimento de que agências reguladoras 
têm competência para editar atos normativos com eficácia de leis, 
certamente pouco restaria ao Legislativo (função legislativa) e, por 
tabela, à Administração Pública direta (função administrativa) - esta 
ficaria “submetida” às normas das agências reguladoras, pois não 
poderia controlá-las, supervisioná-las (destaques no original)169 
 
 

Contudo, a tese da deslegalização como justificadora das escolhas 

regulatórias vem sendo aceita não apenas pela doutrina, mas também pela 

jurisprudência brasileira. Nesse sentido, e evidenciando o fortalecimento das 

agências reguladoras no país, o Superior Tribunal de Justiça admitiu sua 

incompetência para examinar as normas expedidas por tais agências já que estas 

contariam com natureza de ato normativo diferente do conceito de lei federal 

previsto no art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. 
CONCEITO DE LEI FEDERAL. RESOLUÇÃO DA ANATEL. 
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. O conceito 
de lei federal para efeito de admissibilidade do recurso especial, à luz 
da hodierna jurisprudência do STJ, compreende regras de caráter 
geral e abstrato, produzidas por órgão da União com base em 
competência derivada da própria Constituição, como o são as leis 
(complementares, ordinárias, delegadas) e as medidas provisórias, 
bem assim os decretos autônomos e regulamentares expedidos pelo 
Presidente da República (REsp nº 663.562, 2ª Turma, DJ de 
7.11.05). Não se incluem nesse conceito os atos normativos 
secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como 
resoluções, circulares e portarias (REsp nº 88.396, 4ª Turma, DJ de 

                                                 
167 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências reguladoras e poder normativo. Revista eletrônica 
sobre a Reforma do Estado, Salvador, n. 7, set./nov. 2006. Disponível em 
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168 GUERRA, Sérgio. Função normativa das agências reguladoras: uma nova categoria de Direito 
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169 VITTA, Heraldo Garcia. A competência sancionadora das agências reguladoras no Direito 
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13.8.96; AgRg no Ag nº 573.274, 2ª Turma, DJ de 21.2.05), 
instruções normativas (REsp nº 352.963, 2ª Turma, DJ de 18.4.05), 
atos declaratórios da SRF (REsp nº 784.378, 1ª Turma, DJ de 
5.12.05), ou provimentos da OAB (AgRg no Ag nº 21.337, 1ª Turma, 
DJ de 3.8.92). (AgRg no REsp 958207/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 
19.10.2010) 

 

 

Em suma, pode-se afirmar que a estrutura administrativa resultante do 

processo de desestatização dos anos 90 do século passado fez surgir novos atores 

e novas necessidades no regime jurídico administrativo, dentre as quais merece total 

destaque as agências reguladoras e suas respectivas escolhas regulatórias, cada 

vez mais complexas exigindo-se, dessa forma, opções técnicas e distantes da 

discricionariedade que marca as escolhas de viés exclusivamente político. 

Com o escopo de dar amparo legal à atividade regulatória, a doutrina utilizou-

se ora da tese da delegação legislativa, ora da tese do regulamento autônomo para, 

ao final concluir pela deslegalização, como fundamento para as escolhas 

regulatórias.  

Contudo, a atuação das agências reguladoras também é pautada por limites, 

não havendo que se falar em qualquer alteração decorrente da substituição da 

terminologia tradicional do Direito Administrativo pátrio por outra importada do direito 

estadunidense. Assim: “sejam órgãos, autarquias ou agências, a atividade 

regulatória não muda a sua natureza e não se alteram os seus limites”170.  

Nessa perspectiva, Rafael Carvalho Oliveira apresenta como limites à 

deslegalização: a) casos de “reserva legislativa específica”, previstos na 

Constituição Federal, que devem ser veiculados por lei formal (ex.: art. 5º, VI, VII, 

VIII, XII, da CRFB); e b) matérias que devem ser reguladas por lei complementar não 

admitem deslegalização, pois encerram verdadeiras reservas legislativas 

específicas, além das matérias que devem ser legisladas com caráter de normas 

gerais (ex. art. 24, §§ 1º e 2º, da CRFB), tendo em vista que estas últimas possuem 

alcance federativo, abrangendo Estados-membros e Municípios171. 

Entende-se, assim, que a escolha regulatória, considerando a complexidade 

alcançada nos últimos tempos, pode ser feita por entidades que gozem de 

                                                 
170 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 28. 
171 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Método, 
2017. p. 108.  
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autonomia em relação ao poder público central, criadas especificamente para esse 

fim. Contudo, essa autonomia não pode representar uma total independência das 

agências em relação aos objetivos do Estado brasileiro, sobretudo relacionados à 

sua intervenção na ordem econômica.  

Assim, a autonomia das agências reguladoras, princípio constitucional 

implícito, traduz-se nas regras da independência administrativa, da independência 

financeira e da independência funcional, com vistas a assegurar a liberdade no 

exercício da função de regular as atividades econômicas em sentido amplo172.  

Contudo, destaca ainda o autor, como princípio, a autonomia das agências 

reguladoras não pode ser absoluta, na medida em que tem por objetivo assegurar o 

exercício da função regulatória, albergada pela Constituição173. Assim: 

 

Não se presta, o princípio da autonomia das agências reguladoras no 
direito brasileiro, para a usurpação de competências constitucionais, 
explícitas ou implícitas, de quaisquer outros entes e órgãos. Assim, 
necessária interpretação que compatibilize, em cada caso, o princípio 
da autonomia das agências reguladoras com o princípio do 
monopólio da atividade legislativa, com o princípio da unidade da 
atividade administrativa e com o princípio da universalidade da 
atividade judiciária. Do contrário, voltar-se-ia à nefasta confusão 
entre a propugnada autonomia dos entes reguladores com a 
pretensa soberania da regulação174.  

 

 

Para que seja alcançado o equilíbrio sistêmico, José dos Santos Carvalho 

Filho destaca, ainda, a necessidade de que os agentes sejam administradores e não 

políticos já que, segundo o autor, “quem converte a função administrativa em função 

política fatalmente descarta o verdadeiro escopo legal e dissimula seu desvio de 

finalidade”175. 

 Da mesma forma, a regulação somente será eficiente se e na medida em que 

a agência reguladora tenha a estrutura administrativa adequada aos fins a que se 

destina. Nesse sentido, o fato de, no Brasil, ter ocorrido, primeiramente a 

desestatização para depois se pensar na estrutura de tais agências, teria subvertido 

                                                 
172 TURA, Marco Antônio Ribeiro. A autonomia das agências reguladoras. In: TURA, Marco Antônio 
Ribeiro (Org.). Agências reguladoras no Brasil. Belo Horizonte: Arraes, 2015. p.14-15.  
173 Ibid, p. 15.  
174 Ibid, p.15.  
175 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências reguladoras e poder normativo. Revista eletrônica 
sobre a Reforma do Estado, Salvador, nº 7, set./nov. 2006. Disponível em 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 27 out. 2013. p. 11.  
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a lógica176, evidenciando que alguns dos vícios encontrados no modelo de agências 

reguladoras, adotado no Brasil, remontam às suas origens.   

Como autarquias que são, as agências reguladoras submetem-se a diversas 

formas de controle, fazendo com que sua independência deva ser entendida em 

termos compatíveis com o regime constitucional brasileiro.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca que praticamente não se pode falar em 

independência das agências reguladoras em relação ao Poder Judiciário, já que o 

fato de as agências poderem dirimir conflitos em última instância administrativa, não 

impede o controle de suas decisões por este poder (art. 5º, XXXV, CRFB/88), com 

base na adoção, pelo direito brasileiro, do sistema da unidade de jurisdição (ou 

inglês). Assim, qualquer tipo de ato praticado pelas agências reguladoras, desde que 

cause lesão ou ameaça de lesão, pode ser apreciado pelo Poder Judiciário177.  

Contudo, a análise da legalidade dos atos praticados pelas agências 

reguladoras deve ter como premissa a ideia de que a relação dos atos 

administrativos regulatórios com a lei não se dá da mesma forma de outros atos 

administrativos, já que, em razão da menor densidade normativa das leis 

instituidoras de sistemas de regulação, abre-se, nesses casos, um maior espaço 

para uma intervenção discricionária da Administração Pública em sua execução, 

tornando impreciso o parâmetro de controle baseado no binômio legalidade/mérito. 

Disso decorre que “a análise de legalidade dos atos regulatórios perpassa análises 

muito mais complexas de proporcionalidade, razoabilidade e imparcialidade do que 

se verifica em relação a outros atos administrativos178”.  

Por isso, o Poder Judiciário deve ser conservador em relação às decisões das 

agências reguladoras, devendo anular suas decisões tão-somente ante a 

comprovação de evidente violação à razoabilidade, moralidade e eficiência179.  

Por outro lado, também não há que se falar em independência em relação ao 

Poder Legislativo, considerando-se, conforme já destacado, que os atos normativos 

das agências reguladoras não podem conflitar com as normas constitucionais ou 

                                                 
176 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências reguladoras e poder normativo. Revista eletrônica 
sobre a Reforma do Estado, Salvador, nº 7, set./nov. 2006. Disponível em 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 27 out. 2013. p. 11-12.  
177 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 
604.  
178 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 8. 
179 Ibid, p. 12. 
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legais, por força do princípio da legalidade180. Da mesma forma, compete ao Poder 

Legislativo, “fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas Casas, os 

atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta” (art. 49, X, 

CRFB/88). Além disso, a legislação determina que as agências apresentem 

relatórios anuais de suas atividades ao Ministério competente e ao Congresso 

Nacional.  

Ainda em relação ao controle exercido pelo Poder Legislativo sobre as 

agências reguladoras, destaque-se a necessidade de que seus diretores sejam 

aprovados pelo Senado Federal, após indicação do Presidente da República. 

Outrossim, as comissões parlamentares de inquérito poderão solicitar que membros 

das agências reguladoras prestem depoimentos ou forneçam informações e 

documentos, por exemplo, evidenciando uma forma de controle indireto sobre a 

atuação dessas agências. Além disso, o Poder Legislativo “poderá legislar a respeito 

dos entes reguladores, criando agências reguladoras, alterando dispositivos a elas 

relativos ou até mesmo as extinguindo”181.  

Por outro lado, em relação ao controle exercido pelos Tribunais de Contas, 

há que se destacar a existência de grande celeuma doutrinária e jurisprudencial. 

Assim, tomando como pressuposta a ideia de que “no constitucionalismo 

democrático do século XXI, por vezes os Tribunais de Contas são o último bastião 

da accountability que deveria caracterizar todas as instâncias republicanas”, José 

Vicente Santos de Mendonça182, após analisar argumentos contrários e favoráveis, 

conclui pela inegável possibilidade de que tais Tribunais exerçam, dentre outros, o 

controle da atividade-fim das agências reguladoras. 

Dentre os argumentos contrários, o autor destaca o fato de que os atos 

praticados no exercício da atividade-fim das agências reguladoras, estariam dentro 

da margem da chamada discricionariedade técnica, cujo controle poderia violar o 

princípio da separação das funções estatais, com ilegítima interferência do Poder 

Legislativo sobre o mérito administrativo. Além disso, argumenta-se que os Tribunais 

de Contas não possuiriam a mesma especialização técnica que se exige dos 

                                                 
180 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 
604. 
181 CUÉLLAR, Leila. Introdução às agências reguladoras brasileiras. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 
105.  
182 MENDONÇA, José Vicente Santos de. A propósito do controle feito pelos Tribunais de Contas 
sobre as agências reguladoras: em busca de alguns standards possíveis. Revista de Direito Público 
da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 10, n. 38, abr./jun. 2012. p. 4. 
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diretores das agências reguladoras e, eventual controle subverteria a blindagem 

técnica das decisões regulatórias, substituindo-as por decisões de conselheiros e 

ministros indicados politicamente. Da mesma forma, o autor destaca o entendimento 

segundo o qual a revisão das normas e decisões das agências reguladoras pelos 

Tribunais de Contas representaria um retrabalho, gerando custos e instabilidade 

jurídica. Por fim haveria, ainda, o argumento de que tal controle somente deveria 

ocorrer nos casos de dispêndio de verba pública, o que ocorre apenas em alguns 

momentos da atuação das agências reguladoras183.  

Refutando tais entendimentos, o mesmo autor defende o controle dos 

Tribunais de Contas argumentando, inicialmente, que a chamada discricionariedade 

técnica ou administrativa não resulta no caráter absoluto do mérito administrativo e, 

tampouco, da separação de funções, devendo esta ser enquadrada tão-somente 

como preservação da centralidade das decisões e não como imunidade de 

apreciação184. 

No mais, o caráter multiabrangente dos Tribunais de Contas conferiria a 

estes a aptidão para o exercício dessa espécie de controle, sendo esta, inclusive, 

uma tendência internacional estampada, por exemplo, nas recomendações da 

Organização Internacional das Instituições Superiores de Fiscalização (INTOSAI), da 

qual o Brasil faz parte. Além disso, o próprio texto constitucional autorizaria a 

fiscalização da atividade-fim das agências reguladoras pelos Tribunais de Contas185, 

como, por exemplo, no caput do art. 70, onde se lê a expressão “fiscalização 

operacional”186, identificado pela doutrina como controle de resultado187.  

Outro argumento a favor da possibilidade de controle da atividade finalística 

das agências reguladoras pelos Tribunais de Contas é o de que referido controle 

tem sido solicitado pela sociedade e por instituições públicas, tais como o Ministério 

Público e, até mesmo, as próprias agências reguladoras. Da mesma forma José 

Vicente Santos de Mendonça destaca a existência de bem-sucedidas experiências 

                                                 
183 MENDONÇA, José Vicente Santos de. A propósito do controle feito pelos Tribunais de Contas 
sobre as agências reguladoras: em busca de alguns standards possíveis. Revista de Direito Público 
da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 10, n. 38, abr./jun. 2012. p.5.  
184 Ibid, p.6-7.  
185 Ibid, p. 6-8. 
186 Art. 70, caput da CRFB/88. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
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187 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
p. 463.  
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de controle dos Tribunais de Contas sobre as autarquias em geral o que, ao 

contrário do que eventualmente se afirma, acaba por gerar mais segurança jurídica. 

Por fim, entende o autor que em qualquer decisão das agências reguladoras haverá, 

direta ou indiretamente, repercussão sobre o erário, o que, por si só, tonaria 

admissível o controle finalístico188.  

Compreendendo-se os argumentos favoráveis a que os Tribunais de Contas 

exerçam controle também sobre a atividade-fim das agências reguladoras e 

reconhecendo-se que a experiência vem demonstrando um aprendizado 

interinstitucional189, cabe discutir os limites a essa atividade fiscalizatória. Nesse 

sentido, José Vicente Santos de Mendonça estabelece as seguintes balizas: (i) 

Quanto à atividade-meio das agências reguladoras, os Tribunais de Contas 

possuem ampla competência: o controle deve ser feito como de usual em qualquer 

autarquia; (ii) Quanto à atividade-fim das agências reguladoras, vale o princípio geral 

da autocontenção por parte dos Tribunais de Contas: há fortíssima preferência prima 

facie pelas razões técnicas expedidas pela agência; (iii) Os Tribunais de Contas 

podem exercer controle pleno sobre (a) vícios procedimentais da decisão ou da 

elaboração da norma, (b) vícios de participação (ausência de audiência ou de 

consulta pública, inexistência de hard look review, considerado este em termos 

razoáveis; (iv) Os Tribunais de Contas podem atuar em controle pleno quando, 

respeitado o standard, houver clara e inequívoca omissão regulatória; (v) os 

Tribunais de Contas podem atuar em controle pleno quando, respeitado o standard, 

a agência estiver praticando ilegalidade rigorosamente literal190. 

Por fim, buscando a redução da assimetria regulatória entre Poder Público e 

agentes regulados, os Tribunais de Contas estariam autorizados a expedir 

recomendações não vinculantes às agências reguladoras que poderão acatá-las ou 

refutá-las expressamente em seu processo decisório ou normogenético, sob o risco 

de responsabilização pessoal dos responsáveis pela tomada de decisões, quando a 

inobservância da recomendação resultar em prejuízo ao interesse público191.   

Em relação Poder Executivo, o controle se dá, inicialmente, pela nomeação 

dos seus diretores e pela sua já mencionada estabilidade reforçada. Por outro lado, 
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como autarquias em regime especial, seus atos não podem ser revistos ou alterados 

pelo Poder Executivo. 

Essas formas de controle, por sua vez, não excluem a possibilidade de 

controle interno, corolário de toda a Administração Pública, com base no qual poderá 

“anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque 

deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial” (STF, súmula 473). 

Da mesma forma, as agências reguladoras se submetem ao controle social, 

que poderá se efetivar, por exemplo, através da atuação de representantes da 

sociedade em seus órgãos deliberativos ou em órgãos de direção, ou ainda, por 

meio da participação popular em consultas e audiências públicas promovidas pelas 

agências.  

Em suma, além do controle financeiro exercido pelo Tribunal de Contas, o 

controle finalístico, que não alcançará o controle da discricionariedade da atuação 

das agências reguladoras, é exercido pelo Poder Executivo (que pode com elas 

celebrar contratos de gestão) e Legislativo (CPIs). Além disso, a juridicidade de seus 

atos é disciplinada, no âmbito interno, por suas próprias procuradorias e, no âmbito 

externo, pelo Poder Judiciário.  

Considerando a relevância da processualidade na atividade regulatória, há 

que se destacar que todas essas formas de controle externo exercido sobre as 

agências reguladoras, “tenha sobre a legalidade formal a mesma (ou até maior) 

atenção que tem com relação à legalidade material”192. Dessa forma, o controle 

exercido pela Administração Pública deverá ter como pressupostos fundamentais: 

 

 

(i) a completa intolerância com a inobservância das regras 
procedimentais aplicáveis; e (ii) o respeito às escolhas regulatórias 
tomadas pelas autoridades reguladoras que passem pelos crivos da 
razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade e que estejam 
devida e adequadamente fundamentadas (destaque do autor)193. 
 
 

 

                                                 
192 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 11. 
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2.4. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

 

 A experiência brasileira demonstra relativo insucesso do modelo atual de 

agências reguladoras independentes, o que se deve a diferentes fatores. 

Inicialmente, destaque-se que as efetivas “neutralidade” e/ou “imparcialidade” jamais 

foram alcançadas, tornando a agência “um instrumento de representação de grupos 

restritos de especialistas, cujo espaço e importância foram ampliados às custas da 

esfera democrática”194. Nesse sentido, o grande desafio, enfrentado pelas agências 

reguladoras diz respeito à superação de seu déficit democrático195, seja em relação 

à participação direta dos diferentes setores da sociedade, na tomada de decisões; 

seja em relação aos objetivos a serem alcançados pela regulação, os quais, por sua 

vez, não podem ser vistos exclusivamente sob a lógica da “eficiência econômica”. 

 Assim, apesar de a “neutralidade” e a “técnica” terem se tornado argumentos 

para a redução do espaço decisório reservado à política, limitando ao mínimo as 

atividades estatais, “a negação ou a crítica à racionalidade da política [...] não pode 

obscurecer o fato de que as decisões dos técnicos são tão discutíveis quanto as dos 

políticos”196. 

Por isso, qualquer debate contemporâneo sobre o efetivo papel a ser 

desempenhado pelas agências reguladoras, deve, necessariamente, passar pela 

legitimação de suas decisões, para além dos interesses do mercado, 

instrumentalizando-as e estabelecendo procedimentos eficientes na perspectiva da 

concretização de políticas públicas democráticas. Em suma, conforme as palavras 

de Rafael Carvalho Oliveira: “É preciso, portanto, encarar o problema, amadurecer 

institucionalmente o debate e encontrar possíveis soluções para a aclimatação das 

agências reguladoras ao ordenamento jurídico brasileiro”197.  

Nesse sentido, apesar das razões que levaram à criação das agências 

reguladoras e de suas características, algumas experiências recentes evidenciam a 

desconfiança do Governo Federal em relação à atuação de tais autarquias 

especiais. Nesse sentido, Vitor Rhein Schirato chega a afirmar que “os pressupostos 
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básicos do modelo de regulação federal vêm se deteriorando no Brasil” e questiona 

se ainda há um modelo de regulação ou se o país estaria retornando à era das 

“repartições públicas meramente executoras de ordens do Chefe do Executivo”198.  

Assim, para o autor, a deterioração do sistema regulatório brasileiro estaria 

ocorrendo em decorrência da quebra dos pressupostos teóricos da regulação. 

Inicialmente, estaria havendo a quebra da independência necessária das 

autoridades reguladora pelos seguintes motivos:  

 

(i) o fracionamento das competências das autoridades reguladoras 
entre diferentes órgãos e entidades, coatando as decisões 
regulatórias; e (ii) o aparelhamento político das autoridades 
reguladoras, fazendo com que critérios técnicos sejam preteridos por 
critérios político-partidários199.  
 
 

Para ilustrar esse aspecto, duas situações podem ser destacadas. A primeira 

delas é o Programa de Gestão da Crise Energética, implementado com a Medida 

Provisória nº 2.198-5/01 que, dentre outras regras, criou a Câmara de Gestão da 

Crise de Energia Elétrica do Conselho de Governo (CGE), com o objetivo de propor 

e implementar medidas de natureza emergencial decorrentes da situação hidrológica 

crítica para compatibilizar a demanda e a oferta de energia elétrica, de forma a evitar 

interrupções intempestivas ou imprevistas do suprimento de energia elétrica (art. 1º).  

Observe-se que ao invés de delegar à ANEEL a atribuição para lidar com a 

crise energética, o Governo Federal optou por criar a Câmara, submetendo a 

agência reguladora do setor à condição de mero membro da CGE que, subordinada 

à Casa Civil, era composta por I.) Ministros de Estado: Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República (que a presidiu); de Minas e Energia (vice-presidente); do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; da Fazenda, do Planejamento, 

Orçamento e Gestão; do Meio Ambiente; da Ciência e Tecnologia; Chefe da 

Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República; II.) dirigentes 

máximos das seguintes entidades: ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica); 

ANA (Agência Nacional de Águas); BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social); ANP (Agência Nacional do Petróleo); III.) Diretor-Presidente do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); IV.) Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu 
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Binacional; e V.) outros membros designados pelo Presidente da República (art. 3º 

da MP nº 2.198-5 de 24 de agosto de 2001).  

Entende-se, assim, que apesar de ter surtido efeitos positivos, a formatação 

conferida ao Programa de Gestão da Crise Energética acarretou efeitos drásticos no 

exercício da competência da ANEEL. Nesse sentido: 

 

[...] a ANEEL, em razão da criação da CGE, foi tolhida da principal 
parcela da sua competência legal de regular e fiscalizar a produção, 
a transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica (isto 
é, impedida de exercer de forma autônoma – independente – essa 
competência específica) [...]200. 
 
 

Ainda em relação ao setor elétrico, é possível destacar a existência da 

Empresa de Planejamento Energético (EPE), criada pela lei n. 10.847, de 15 de 

março de 2004, com a finalidade de “prestar serviços na área de estudos e 

pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como 

energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 

energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras” (art. 2º). Dessa forma, 

ao submeter importantes decisões da ANEEL às decisões prévias da EPE, o 

Governo Federal reduz, sensivelmente, o papel da agência no direcionamento da 

política regulatória do setor.  

Por outro lado, insatisfeito com a atuação das agências reguladoras, em 2007 

o Governo Federal editou o Decreto 6.062, instituindo o Programa de Fortalecimento 

da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação - PRO-REG, cujo objetivo 

era contribuir para a melhoria do sistema regulatório e da coordenação entre as 

instituições que participam do processo regulatório no âmbito do Governo Federal. 

Além disso, também tinha como proposta melhorar os mecanismos de prestação de 

contas e de participação e monitoramento por parte da sociedade civil e da 

qualidade da regulação de mercados (art. 1º).  

 Assim, em um primeiro momento, o PRO-REG apresenta-se como uma 

interessante proposta no sentido de se conferir maior espaço para a atuação das 

agências reguladoras no modelo de Estado Regulador oriundo da Constituição da 

República de 1988 e das alterações que seguiram ao texto original. Contudo, as 

                                                 
200 NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e planejamento: a criação do PRO-REG. Fórum de 
Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 97, jan. 2010. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=64967>. Acesso em: 03 out. 2016. 
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atividades mais relevantes do PRO-REG foram atribuídas não às agências, mas ao 

seu Comitê Gestor, órgão inicialmente vinculado à Casa Civil201, com competência 

para: I. definir o direcionamento estratégico do PRO-REG; II. definir as prioridades, 

coordenar e supervisionar o andamento geral do PRO-REG e de seus componentes; 

III. articular os órgãos envolvidos na operação; IV. aprovar os planos de aquisições e 

programas operacionais anuais; V. aprovar os informes semestrais de avanço que 

deverão ser apresentados ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID; e VI. 

resolver aspectos controversos relacionados à execução do PRO-REG.  

Mais uma vez restou nítida a desconfiança governamental em relação à 

atuação das agências reguladoras que, mesmo no Programa de Fortalecimento da 

Capacidade Institucional para Gestão em Regulação - PRO-REG, continuam como 

meras coadjuvantes na condução da política regulatória nacional.  

Observa-se, dessa forma, que o Governo, sem evidenciar o desmanche do 

sistema regulatório, acaba criando outros órgãos e entidades, sobre os quais detém 

o controle, conferindo-lhes competências que deveriam ser das agências 

reguladoras, o que representa um verdadeiro “contorno institucional para que a 

vontade política prevaleça sobre a vontade reguladora”202.  

Outro sério problema encontrado na experiência brasileira em relação às 

agências reguladoras diz respeito à forma pela qual se dá a atuação dos órgãos de 

controle sobre as autoridades reguladoras. Nesse ponto, Vitor Rhein Schirato203 

afirma que “sem qualquer deferência, os órgãos de controle refazem as decisões 

das autoridades reguladoras, impondo a sua vontade por sobre as escolhas delas”, 

concluindo que: 

 

Esse expediente é altamente criticável por uma série de fatores. Em 
primeiro lugar, porque o controlador não detém a mesma capacitação 
técnica que o regulador, em tese, detém. Em segundo lugar, porque 
o controlador não é sujeito a uma obrigação de diálogo com os 
agentes do setor regulado, já que o contencioso, muitas vezes, trava-
se apenas entre regulador e controlador, sem a participação dos 
agentes do mercado regulado. E, em terceiro e último lugar, porque o 
controlador não tem qualquer responsividade sobre suas decisões, 
isto é, o controlador não sofre qualquer ônus em razão das 

                                                 
201 Segundo o texto original do Decreto 6.062/07, ao CGP seria presidido pelo representante da Casa 
Civil da Presidência da República. Entretanto, em 2016, o Decreto 8.760 transferiu a sua 
coordenação para o representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
202 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 13. 
203 Ibid, p. 15. 
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consequências de sua decisão, colocando-o em uma situação muito 
confortável204.  
 

                                                 
204 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 16. 
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3. O DIREITO REGULATÓRIO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL  

 

 

3.1 O NOVO PERFIL DA REGULAÇÃO ESTATAL 

 

Antes de se analisar a  evolução do conceito de regulação estatal, cumpre 

apontar a existência de diferentes concepções da extensão da regulação 

administrativa. Assim, não se pode ignorar a existência de entendimentos que, ainda 

hoje, vetam a regulação estatal, por imaginar a máquina pública “irremediavelmente 

contaminada ou capturada”. Esta perspectiva, claramente pessimista, tem como 

pressuposto ainda a noção de “homo economicus”, operando com a “crença 

reducionista de que a natureza humana seria apenas egoísta, sem lugar para o 

altruísmo, a reciprocidade, os princípios (como a impessoalidade) e a generosidade”, 

do que resulta a defesa de um radical absenteísmo estatal205. Nesse mesmo 

sentido, afastando-se a necessidade de qualquer regulação estatal cumpre destacar 

a compreensão de Modesto Carvalhosa sobre o postulado do “homo economicus”, 

segundo o qual: 

 

[...] o indivíduo age de maneira a maximalizar os resultados de sua 
atividade, suportando um certo custo, num contexto de livre e 
universal concorrência, onde se acredita existir uma forma de 
equilíbrio estacionário e estável. Permanece o pressuposto de que as 
leis econômicas são estáticas e não dinâmicas, donde acreditar-se 
na perfeição dos termos concorrenciais206. 
 
 

Em sentido completamente oposto é possível detectar a concepção 

autoritária, com base na qual o regulador conheceria o que é o melhor para os 

demais podendo, em razão disso, impor escolhas sem qualquer forma de discussão, 

ainda que, para tanto, tenha que suprimir a liberdade ou negar direitos 

fundamentais207.  

Por fim, numa posição intermediária – perspectiva adotada nesse trabalho – 

tem-se que, mesmo admitindo a possibilidade da captura, “entende de todo 

                                                 
205 FREITAS, Juarez. Direito da regulação: avaliação de impactos de longo prazo. Revista Interesse 
Público, Belo Horizonte, ano 17, n. 89, jan./fev. 2015. p. 281.  
206 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico: obras completas. São Paulo: RT, 2013. p. 113.  
207 FREITAS, op. cit., p. 282. 
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conveniente apostar numa arquitetura regulatória idônea, articulada e independente, 

a ponto de permitir uma intervenção relativamente desenviesada e protetiva dos 

vulneráveis”208. Assim: 

 

[...] esse modo de ver dá como evidente que o mercado, entregue a 
si mesmo, corre o risco de se tornar sistemicamente destrutivo e de 
maximizar, não raro, a eficiência de modo trágico. Mas não desiste 
da racionalidade da regulação administrativa, que pode-deve 
literalmente salvar vidas. Em outras palavras, reconhece que a 
omissão racionalizadora pode ser fatal. O Estado-Administração 
assume, nessa ótica, o irrenunciável papel de protagonista da razão 
moderada, no intuito de, sem abrir mão de sua presumível vocação 
emancipatória, alertar para as manipulações patológicas, coibi-las, 
assim como prevenir e corrigir falhas de mercado e de governo”209. 

 

 

Nessa perspectiva, a ideia de regulação não é nova, havendo registros, desde 

a Idade Média, de movimentos no sentido de articular-se uma “harmonização 

setorial de interesses complexos para alcançar um micro-equilíbrio 

independentemente do todo social”, seja por meio da chamada autorregulação, 

como ocorreu com as corporações de ofício, ou ainda, com a disciplina dos setores 

aquaviário, nos EUA e ferroviário, na Inglaterra210.  

Assim, o surgimento do poder econômico acaba por acarretar uma efetiva 

contradição com a ideologia liberal ortodoxa, já que impede a plena mobilidade das 

forças produtivas. Dessa forma, a negação do livre jogo econômico individual e do 

ilimitado acesso ao mercado fazem com que seja superado o radicalismo liberal 

obrigando o Estado a ingerir-se, mesmo que discretamente, na vida econômica, 

social e individual211.  

No mais, o fenômeno do constitucionalismo faz com que seja superada a 

ideia utópica de indivíduo, que passa a ser analisado em situações concretas, no 

tempo e no espaço. “Do homem ideal chega-se ao homem situado, ou seja, ao 

homem condicionado pelo seu meio”212.  Com isso, já nas últimas décadas do século 

XIX é notado o intervencionismo do Estado no plano econômico, de forma a 

                                                 
208 FREITAS, Juarez. Direito da regulação: avaliação de impactos de longo prazo. Revista Interesse 
Público, Belo Horizonte, ano 17, n. 89, jan./fev. 2015. p. 282. 
209 Ibid, mesma página. 
210 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 68.  
211 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico: obras completas. São Paulo: RT, 2013. p. 120-122.   
212 Ibid, p. 126.  
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minimizar os efeitos da “mão invisível” do mercado. Nessa fase, destaca Modesto 

Carvalhosa: 

 

Não tinha o poder público nenhuma intenção de se colocar na 
vanguarda do processo, vetorializando-o para fins determinados. As 
medidas eram puramente episódicas, supletivas, casuísticas e 
empíricas, dentro de uma conotação eminentemente pragmática213. 

 

Dessa forma, pouco a pouco iam se estabelecendo os princípios da 

intervenção estatal na economia, tendo como objetivo a tutela do interesse público 

de forma que a Primeira Guerra Mundial iria deflagrar as condições propiciatórias 

daquilo que Modesto Carvalhosa chama de “dirigismo coativo”, caracterizado pela 

coordenação e o dirigismo global da economia pela burocracia214.  

A seguir, a chamada “Revolução Keynesiana” seria a teoria de sustentação 

da moderna ingerência estatal, cujo escopo era a promoção do bem-estar social, 

reconciliando-se, dessa forma, a iniciativa privada e a ação governamental, já que “é 

a ação controladora do Estado que, sem tolher a atividade particular, procura 

distribuir os seus frutos de forma mais justa, com o fim de atender ao interesse 

coletivo”215.  

Nesse contexto é que se consolida a atividade reguladora do Estado e o 

próprio Direito Econômico: 

 

Foi nos Estados Unidos que teve início a atividade reguladora pelo 
Estado, com a criação das agências, intensificando-se essa 
intervenção nos anos 30, época em que o intervencionismo já se 
praticava intensamente, pela multiplicação de órgãos 
intervencionistas não só nos Estados Unidos, mas também na 
França, Alemanha, Itália, Portugal e em inúmeros outros países da 
Europa e América Latina. Multiplicaram-se as empresas estatais, 
cresceu a intervenção direta pelo exercício de atividade econômica 
pelo próprio Estado, cresceu a intervenção indireta, pelo exercício da 
regulação da atividade econômica de natureza privada (poder de 
polícia no domínio econômico), inseriu-se em muitas Constituições 
capitulo sobre a ordem econômica216.  
 

                                                 
213 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico: obras completas. São Paulo: RT, 2013. p. 127.  
214 Ibid, p. 150-156.  
215 Ibid, p. 175-179.  
216 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 24. 
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Entretanto, a experiência regulatória, como hoje é compreendida, somente 

alcançou sua maturidade quando se tornou presente nas agendas juseconômicas 

dos Estados Unidos da América do Norte, apresentando-se como uma solução 

interventiva considerada leve, uma vez que não se dá contra o mercado, mas sim 

em seu favor, buscando “corrigir os problemas existentes nos setores críticos, por 

certo simultaneamente superando a inércia do liberalismo clássico e o rigor 

asfixiante das formas radicais estatizantes”217.  

 

Num primeiro momento, nas primeiras décadas do século passado: 
inicialmente, a partir dos debates sobre mobilização e da criação do 
WIB (War Industries Board) sob o acicate da I Guerra Mundial de 
1914 a 1918, e depois com o enfrentamento dos graves problemas 
econômicos e financeiros da Grande Crise de 1929, que levou ao 
estabelecimento do New Deal rooseveltiano, sob as pesadas 
demandas da Segunda Guerra Mundial, então sob a égide do 
célebre NRA (National Recovery Act)218.  

 

 

Na Europa, por sua vez, a ideia de Estado Regulador ganha força a partir da 

década de 80 do século XX, ante a observância de fatores que evidenciavam a crise 

do Estado de Bem-Estar social, dentre as quais:  

 

(i) a difícil situação financeira das empresas estatais que controlavam 
aqueles monopólios [setores críticos]; (ii) a ausência de controle 
efetivo por parte do Estado sobre as entidades detentoras daqueles 
monopólios, que muitas vezes culminava com a sua captura pelo 
setor privado; e (iii) a falta de qualidade e o custo elevado dos 
serviços prestados por aquelas entidades monopolistas 
(especialmente quando comparados com os preços praticados em 
alguns regimes liberalizados no setor das telecomunicações e do 
transporte aéreo)219. 
 

 Assim, superada a doutrina da infalibilidade do mercado, tal como 

preconizada nos primórdios da economia clássica ultraliberal, para a qual as 

regulações estatais não se legitimariam, os economistas passaram a apontar como 

                                                 
217 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A regulação sob a perspectiva da nova hermenêutica. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, Instituto de Direito 
Público da Bahia, n. 12, nov./dez./jan. 2008. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-12-NOVEMBRO-2007-
DIOGO%20DE%20FIGUEIREDO.pdf>. Acesso em: 27 maio 2016. p. 6-7.  
218 Ibid, p. 7. 
219 NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e planejamento: a criação do PRO-REG. Fórum de 
Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 97, jan. 2010. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=64967>. Acesso em: 03 out. 2016. 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-12-NOVEMBRO-2007-DIOGO%20DE%20FIGUEIREDO.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-12-NOVEMBRO-2007-DIOGO%20DE%20FIGUEIREDO.pdf
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parâmetro de aferição da legitimação da regulação estatal “a necessidade de 

correção do atuar livre dos agentes no mercado para fins de atingimento dos 

melhores resultados de produção e alocação de riquezas, bens e serviços, quando 

estes não seriam naturalmente alcançados”220 (regulação em sentido amplo)221. 

A regulação estatal seria economicamente justificada ante a existência de 

falhas de mercado, qual seja, “quando o atuar racional individual e livre dos agentes 

no mercado, despido de qualquer direcionamento, acarrete resultados considerados 

indesejáveis, demonstrando a falibilidade e a imperfeição do mercado livre”222.  

Observe-se que mesmo os adeptos da Rational Choice Theory (RCT), 

herdeiros da longa tradição de influência utilitarista na economia, admitem a 

existência de falhas no mercado aptas a despertar a necessidade da regulação 

estatal. Para estes, “os agentes econômicos individuais agem invariavelmente no 

mercado de forma racional e com o único propósito de maximizar seus próprios 

interesses, utilidades e bem-estar” (homo economicus)223.   

Ainda na atualidade, as falhas de mercado continuam sendo apontadas como 

principal argumento legitimador da regulação estatal dentro do paradigma da 

racionalidade, apontando, a ciência econômica, como suas principais espécies: o 

monopólio natural (ou mercados não competitivos), os bens públicos (ou problemas 

de coordenação), as externalidades negativas e a assimetria de informações224.  

Contudo, esse modelo da RCT vem sendo cada vez mais questionado, 

sobretudo em razão de pesquisas de economia comportamental (behavioral 

economics) e psicologia social que, por sua vez, relativizam o clássico paradigma 

econômico da racionalidade. Em crítica à Rational Choice Theory, Amartya Sen 

evidencia a indissolubilidade entre economia e ética, destacando que o próprio 

Adam Smith, “pai da economia moderna”, fora professor de filosofia moral na 

Universidade de Glasgow e, da mesma forma, “o assunto da economia foi por muito 

tempo considerado de certa forma uma ramificação da ética”225.  

                                                 
220 TRAVASSOS, Marcelo Zenni. A legitimação jurídico-moral da regulação estatal à luz de uma 
premissa liberal-republicana: autonomia privada, igualdade e autonomia pública. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2015. p. 6-7.   
221 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 4.  
222 TRAVASSOS, op. cit., p. 8.   
223 Ibid, p. 10.  
224 Ibid, p. 56-63. 
225 SEN, Amartya. Sobre ética e Economia. São Paulo: Cia das Letras, 1999. p. 18. 
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 Assim, não obstante o tradicional “descaso pela influência das considerações 

éticas sobre a caracterização do comportamento humano real”226, responsável pelo 

substancial empobrecimento da economia moderna, é inconteste o fato de que os 

indivíduos, frequentemente, não agem de forma racional objetivando a maximização 

de seus próprios interesses227.  

 Se, por um lado, a simples constatação da existência de falhas do mercado, 

numa concepção utilitarista, já seria suficiente para justificar a regulação estatal, 

esta se torna ainda mais necessária admitindo-se, como pressuposto, a superação 

da teoria do “homem econômico”, conforme propõe a economia comportamental. 

Dessa forma: 

 

[...] defendendo a economia comportamental que os agentes 
econômicos muitas vezes, por adotarem opções impulsivas e 
irracionais em heurística, erram diagnósticos e acarretam resultados 
indesejáveis no mercado, tais situações (de ação irracional em 
heurística) poderiam se juntar ao instituto das falhas de mercado 
como razões de legitimação da regulação estatal sob um viés 
econômico228. 

  

 

A evidente imperfeição do mercado restou claramente evidenciada com a 

grande crise de 1929 e, não obstante o aprendizado – a duras penas – adquirido nos 

anos seguintes, a inversão do pacto keynesiano com significativos cortes de gastos 

públicos e a desregulamentação, sobretudo, do sistema financeiro, com o objetivo 

de se reconquistar, a qualquer custo, a confiança do mercado229; levou ao estouro 

da bolha financeira, iniciado pelo banco Lehman Brothers, nos EUA e alastrando-se 

por praticamente todo o planeta, na crise, ainda não superada, de 2008230, dois 

momentos que, numa perspectiva econômica, justificaram a intensificação da 

atividade regulatória do Estado.  

                                                 
226 SEN, Amartya. Sobre ética e Economia. São Paulo: Cia das Letras, 1999. p. 23. 
227 TRAVASSOS, Marcelo Zenni. A legitimação jurídico-moral da regulação estatal à luz de uma 
premissa liberal-republicana: autonomia privada, igualdade e autonomia pública. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2015. p.12. 
228 Ibid, p.106. 
229 KRUGMAN, Paul. A crise de 2008 e a economia da depressão. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. p. 116. 
230 VILELA, Danilo Vieira. O Direito Administrativo como indutor do desenvolvimento no Estado 
Regulador. Crise econômica e soluções jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 109, mar. 
2016. p. 1.  
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Compreendida a legitimação econômica da regulação, é imperioso identificar 

a forma pela qual a doutrina compreende e delimita a atividade regulatória do 

Estado, seja na perspectiva puramente econômica, seja pautada por fundamentos 

outros, tanto de ordem ética quanto social ou política. Nesse contexto, além da 

regulação em sentido amplo, a doutrina elenca outras formas de se compreender a 

atividade regulatória do Estado. Assim: “de forma estrita, o termo regulação significa 

uma ação estatal específica, por meio da qual o Estado age como normatizador e 

controlador do exercício de uma atividade econômica”231. 

Calixto Salomão Filho, por sua vez, entende que “regulação” no campo 

econômico deve ser compreendida como a correspondência necessária de dois 

fenômenos: “em primeiro lugar a redução da intervenção direta do Estado na 

economia, e em segundo o crescimento do movimento de concentração 

econômica”232.  Já Richard Allen Posner entende que “quando definida de forma 

apropriada, a expressão se refere a todos os tipos de impostos e subsídios, bem 

como aos controles legislativo e administrativo explícito sobre taxas, ingresso no 

mercado, e outras facetas da atividade econômica”233.  

Ou seja, a ideia de Estado regulador tem como premissa a diferenciação em 

relação ao Estado produtor de bens e serviços. Assim: “o primeiro apenas 

estabelece regras e fiscaliza o seu cumprimento, pelo exercício de todas as 

atividades inerentes ao poder de polícia. O segundo é um estado mais ativo, que 

atua diretamente no domínio econômico, na produção de bens e serviços”234.  

Apesar das diferenças é necessário, desde já, destacar que a noção de 

Estado regulador não é, por sua vez, de todo incompatível com o papel do Estado 

produtor de bens e serviços. Assim, ainda que a exploração direta da atividade 

econômica pelo Estado só deva se dar por motivo de segurança nacional ou de 

interesse coletivo definido em lei236, a noção de Estado regulador não impõe, por si 

                                                 
231 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 4.  
232 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 
2.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 21.  
233 POSNER, Richard Allen. Teorias da regulação econômica. In: MATTOS, Paulo (Coord.) 
Regulação Econômica e Democracia. São Paulo: Ed. 34, 2004. p.50.  
234 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 23. 
236 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional 
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.  
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só, o princípio da subsidiariedade, apresentado por Emerson Gabardo como um 

mito. 

Partindo da premissa de que o modelo de Estado Social jamais foi realizado 

de maneira plena no Brasil, Gabardo esclarece que a atividade administrativa 

ultrapassa uma mera ideia de controle social, passando, também, a compor uma 

ideia de gestão237. Assim: 

 

[...] além da função ordenadora, fiscalizadora, limitadora da vida, o 
Estado passa a ser um promotor da vida. Passa a ser um ente que 
fundamentalmente tem como o seu papel não só permitir que nós 
tenhamos uma vida em equilíbrio, excluindo a nossa capacidade de 
autotutela privada, mas também um Estado que é capaz de prover 
bens, para nós termos melhores condições de vida, uma atividade, 
por exemplo, de gestão, a função ativa, promotora, e, dentro deste 
contexto, de função ativa, passa a ser compromissado um grande 
número de atividades, sendo as mais importantes os serviços 
públicos, em geral238.  

 

 

Nessa perspectiva, a intensificação da atividade regulatória não quer significar 

o afastamento do Estado das outras funções que, historicamente, lhe são atribuídas.  

A primeira delas é o poder de polícia239, compreendido, no Brasil, como a uma 

atividade negativa que 

 

[...] limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais e coletivos (art. 78 do Código Tributário Nacional).  
 
 

A segunda é a atividade de fomento, tal como prevista no art. 218 da 

Constituição da República, segundo o qual “o Estado promoverá e incentivará o 

                                                 
237 GABARDO, Emerson. Papel do Estado e o mito da subsidiariedade. In: NOHARA, Irene Patrícia 
(Coord.). Gestão Pública dos Entes Federativos: Desafios Jurídicos de Inovação e Desenvolvimento 
[recurso eletrônico]. São Paulo: Clássica, 2013. p. 65-66.  
238 Ibid, p. 65. 
239 Observe-se que a atividade regulatória também pode recair sobre o exercício do poder de polícia. 
É o que ocorre, por exemplo, com a atividade desenvolvida pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) ao regular questões de condicionamentos de atividades particulares para o 
interesse comum.  
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desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a 

inovação”.  

Além destas, cabe ao Estado intervir diretamente ou por meio de empresas 

estatais desenvolvendo atividades em setores de relevante interesse social ou 

voltados aos imperativos de segurança nacional. Por fim, a quarta função é o serviço 

público, em que o Estado tem a titularidade da atividade, atraindo para esta uma 

natureza jurídica diferenciada (ex. transportes públicos e telefonia fixa)240.  

Já a regulação, “nova função estatal”, nos dizeres de Sérgio Guerra, 

decorreria da necessidade de afastar escolhas tecnicamente complexas, do poder 

público central, cuja discricionariedade política poderia prejudicar a eficiência na 

tomada de decisões241.  

Para Alexandre Santos Aragão, a regulação da economia é: 

 

[...] o conjunto de medidas legislativas, administrativas e 
convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de 
maneira restritiva da liberdade privada ou meramente indutiva, 
determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes 
econômicos, evitando que lesem os interesses sociais definidos no 
marco da Constituição e orientando-os em direções socialmente 
desejáveis242.  

 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro define a regulação econômica como “o conjunto 

de regras de conduta e de controle da atividade privada pelo Estado, com a 

finalidade de estabelecer o funcionamento equilibrado do mercado”. Nesse sentido, 

a autora aponta três ideias básicas para definir essa atividade: (a) estabelecimento 

de regras de conduta; (b) controle da atividade privada pelo Estado, que equivale à 

ideia de polícia administrativa; e (c) finalidade pública, que seria a de estabelecer o 

funcionamento equilibrado do mercado243. 

No mesmo sentido, para Marcelo Zenni Travassos, regular é “proibir, 

restringir, disciplinar, desestimular, estimular ou impor a um agente a adoção de uma 

                                                 
240 GUERRA, Sérgio. Controle judicial sobre as escolhas regulatórias. In: 11° Fórum Brasileiro de 
Controle da Administração Pública, 21, 2015, Rio de Janeiro. Vídeos dos trabalhos apresentados... 
Belo Horizonte: Fórum, 2015. Vídeo on demand (45 min), son., color. 
241 Ibid.  
242 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do Direito Administrativo 
Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 37.  
243 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 21.  
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conduta comissiva ou omissiva com a finalidade de ser atingido determinado 

objetivo”244. 

Já para Marco Antônio Ribeiro Tura, a regulação não é função política já que 

não implica em elaboração e implementação de políticas públicas, nem, tampouco, 

função jurídica, pois “não implica em elaboração de normas gerais e nem mesmo em 

implementação de normas gerais e abstratas a situações concretas e particulares”. 

Assim, segundo o autor, “a regulação é função consistente na elaboração e 

implementação de parâmetros técnicos para a atuação de agentes econômicos em 

sentido amplo”245.  

Ainda na compreensão da função regulatória, Eros Grau, ao analisar o direito 

no modo de produção capitalista, calcado pelos pilares da igualdade (perante a lei) e 

da universalidade das formas jurídicas, arrematadas na sujeição de todos ao 

domínio da lei (legalidade)246, apresenta, fundado em Habermas, quatro categorias 

da atividade estatal. 

Inicialmente, cabe ao Estado garantir o sistema de direito civil, o que se dá 

através da disciplina da propriedade e da liberdade de contratar; além de proteger o 

sistema de mercado contra seus efeitos secundários autodestrutíveis. Dessa forma, 

constitui e preserva o modo de produção247. 

Por outro lado, na função de complementar o mercado, o sistema jurídico 

adequa-se a novas formas de organização empresarial, de concorrência e de 

financiamento, sem que isso perturbe o processo de acumulação248. A atividade 

estatal, segundo Eros Grau, poderá, ainda, substituir o mercado, em reação à 

debilidade das forças motrizes econômicas, do que surge um setor público estranho 

ao sistema, ou ainda, compensar disfunções do processo de acumulação, seja 

assumindo efeitos de políticas estruturais ou assegurando a sobrevivência de 

setores ameaçados, por exemplo249. 

                                                 
244 A legitimação jurídico-moral da regulação estatal à luz de uma premissa liberal-republicana: 
autonomia privada, igualdade e autonomia pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 2.   
245 TURA, Marco Antônio Ribeiro. A autonomia das agências reguladoras. In: TURA, Marco Antônio 
Ribeiro (Org.). Agências reguladoras no Brasil. Belo Horizonte: Arraes, 2015. p. 9-10.  
246 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
84.  
247 Ibid, p. 88.  
248 Ibid, p. 88-89.  
249 Ibid, p. 89. 
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Ante a essas duas modalidades de atuação - substitutiva e compensatória - 

típicas do capitalismo organizado, Eros Grau atribui a sujeição dos sistemas político 

e econômico a um processo de juridificação e regulação administrativa250. 

Nesse sentido, ao destacar o pensamento de Norbert Reich sobre o duplo 

caráter do Direito Econômico, o autor menciona, ainda, como a atividade regulatória 

do Estado possibilita, também, a consecução de objetivos de política social:  

 

O direito, por um lado, organiza os processos que fluem segundo as 
regras da economia de mercado, colocando à sua disposição normas 
e instituições (em especial o contrato, a propriedade privada, o direito 
de propriedade industrial etc.), e, por outro, converte-se em 
instrumento de que lança mão o Estado para influir em tais 
processos e, a um tempo só, obter a consecução de determinados 
objetivos de política social – instrumento destinado ao 
desenvolvimento de políticas públicas, como se vê. Daí por que, 
prossegue Reich, o direito resulta duplamente instrumentalizado: por 
parte do Estado (social) e por parte dos agentes que atuam no 
mercado. Nisso é que se deve buscar a razão da contradição 
fundamental que existe no moderno direito econômico251. 

 

 

Por outro lado, há que se destacar a existência de duas escolas clássicas 

sobre a regulação. A primeira delas, a Escola do Interesse Público, tem como 

objetivo primordial a busca do “bem público”, conceito bastante impreciso, mas que 

no direito brasileiro se confunde com a Escola do Serviço Público252, também 

chamada de Escola Realista de Bordeaux. 

 Segundo Irene Patrícia Nohara, essa Escola, cujas formulações decorrem da 

modificação da jurisprudência do Conselho de Estado francês, é caracterizada pelo 

“reducionismo da formulação de Duguit, para quem o Direito Administrativo foi visto 

como um complexo de princípios e normas que gravitam em torno da ideia de 

serviço público”253. No mesmo sentido, Calixto Salomão Filho entende que a noção 

de serviço público de Duguit é “hipertrofiada” na medida em que “a própria noção de 

Estado confunde-se com a de serviço público, chegando a afirmar que o Estado 

                                                 
250 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
89. 
251 Ibid, p. 90. 
252 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 
2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 23.  
253 NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017 p. 479.  
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seria apenas ‘uma cooperação de serviços públicos organizados e controlados por 

governantes’”254.  

Disso decorre a noção de que duas seriam as formas de regulação: a 

concessão do serviço público e o exercício do poder de polícia, apesar da origem 

bastante diferente de cada uma delas. Enquanto o poder de polícia teria nascido 

com o Estado Moderno Liberal do século XIX, a concessão de serviços públicos 

seria resultado do Estado Social do século XX, distinção que causa graves 

problemas. Assim: 

 

De um lado, a concepção claramente liberal e passiva do poder de 
polícia não é suficiente para atender às necessidades de sistemas 
econômicos com tantas imperfeições estruturais como são as 
modernas economias capitalistas. De outro, o regime de concessão 
de serviço público parte de uma imperfeição de fundo quase 
insolúvel. Assenta suas bases na crença de que é possível 
transformar agentes privados em persecutores do interesse público. 
Sendo inviável o Estado realizar todas as atividades econômicas, ele 
passa a delegá-las aos particulares, acreditando que pode controlá-
los através de um regime de direito público. Base fundamental para 
que esse regime funcione é a possibilidade de previsão dos fins da 
atividade econômica pelo Estado. É necessário, portanto, teorizar o 
conhecimento econômico, prevendo com precisão o fim das 
atividades dos particulares255.  
 

 

O mesmo autor aponta críticas a essa concepção, da qual resultam, dentre 

outras falhas, a captura do poder concedente pelo concessionário que, por sua vez, 

acaba criando formas de contornar os mecanismos de controle do Estado. Além 

disso, destaca Calixto Salomão Filho, a Escola do Interesse Público peca, ainda, 

pela falta de sistematização fazendo com que a regulação ora peque pelo excesso, 

ora pela falta: “ou há a prestação direta da atividade pelo Estado em áreas que 

poderiam ser repassadas aos particulares (desde que com severa regulação), ou há 

a simples e inútil concessão de serviço público”256.  

Richard Posner, por sua vez, ao analisar a formulação original da teoria do 

interesse público apresenta como pressupostos, tanto o fato de que os mercados 

seriam extremamente frágeis e ineficientes se deixados à própria sorte, quanto a 

ideia de que a regulação governamental praticamente não teria custos. Com base 

                                                 
254 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 
2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 24. 
255 Ibid, p. 26. 
256 Ibid, p. 26-27. 
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nisso, a intervenção estatal na economia seria uma resposta simples do governo a 

demandas públicas pela retificação de palpáveis e remediáveis ineficiências e 

desigualdades no funcionamento do livre mercado. Ou seja: “atrás de cada esquema 

regulatório poderia ser identificada uma imperfeição de mercado, cuja existência 

forneceria justificativa satisfatória para uma regulação que se pressupõe operar de 

forma efetiva e sem custos”257.  

Contudo, o próprio autor aponta a superação da teoria do interesse público 

em sua concepção inicial, já que a regulação não estaria, necessariamente, 

relacionada à presença de externalidades, ineficiências ou estruturas monopolistas 

de mercado. Assim, a partir de uma reformulação, a teoria do interesse público 

sustentaria que “as agências regulatórias são criadas para propósitos públicos 

idôneos, mas são mal administradas e, como resultado, os seus objetivos nem 

sempre são atingidos”258 

Mesmo em suas posteriores reformulações, a teoria merece críticas de 

Posner já que, por um lado, as falhas da regulação não podem ser atribuídas à 

inaptidão burocrática e, por outro, podem ser consideradas como inviáveis algumas 

tarefas atribuídas às agências reguladoras, tais como a regulação do nível dos 

preços259.  

Além da Escola do Interesse Público, merece destaque ainda a Escola 

Neoclássica ou Econômica da regulação expressões que, em verdade, abarcam 

várias tendências que têm em comum “a negação de qualquer fundamento de 

interesse público na regulação e a afirmação do objetivo de substituição ou correção 

do mercado através da regulação”. Tal Escola busca, dessa forma, indicar os fins da 

atividade econômica, de forma que a regulação sirva tão-somente, como um 

substituto do mercado260.  

O fundador dessa corrente é George J. Stigler261, para quem o Estado, 

contando com o poder de coagir, “pode determinar a movimentação física de 

recursos e as decisões econômicas, tanto de domicílios, como de empresas, sem o 

                                                 
257 POSNER, Richard Allen. Theories of Economic Regulation. The Bell Journal of Economic and 
Management Science, New York, v. 5, n. 2, Autumn, 1974. p. 335-336.  
258 Ibid, p. 337.  
259 Ibid, p.338-339. 
260 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 
2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 27. 
261 Pelos seus estudos fundamentais sobre o funcionamento da estrutura de mercados e das causas 
e efeitos do controle estatal, George Joseph Stigler foi agraciado, em 1982, com o Prêmio do Banco 
da Suécia para as Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel.  
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consentimento destas ou daquelas”262 Assim, as tarefas centrais da regulação 

econômica seriam justificar quem deve receber os benefícios, ou ainda, quem arcará 

com os ônus da regulação, qual forma ela tomará e quais os efeitos desta sobre a 

alocação de recursos. Dessa forma, Stigler aponta quatro políticas regulatórias que 

uma indústria ou corporação profissional podem obter do Estado: 1.) Subvenção 

direta em dinheiro; 2.) Controle sobre a entrada de novos concorrentes; 3.) Políticas 

relacionadas a produtos substitutos e complementares; e 4.) Fixação de preços263.  

A obra de Stigler mudou a forma pela qual os economistas analisam a 

regulamentação governamental na medida em que identifica a regulação como um 

produto definido pelo processo político. Assim, reconhece o valor da economia 

política para as políticas públicas, superando a ideia de que a regulação servisse 

apenas como um mecanismo de resolução de falhas do mercado. Ao contrário, o 

autor a apresenta como uma arma para ser explorada por empresas que procuram 

criar barreiras para uma concorrência eficiente, chamando a atenção para a 

possibilidade de que a regulação pudesse desempenhar um papel exatamente 

oposto ao pretendido264. Nesse sentido também destacou Sam Peltzman: 

 

O elemento mais importante desta teoria é a análise do 
comportamento político a partir dos parâmetros da análise 
econômica. Políticos, assim como qualquer um de nós, são 
considerados como maximizadores das suas próprias utilidades. Isto 
significa dizer que grupos de interesses podem influenciar os 
resultados do processo regulatório ao fornecer apoio financeiro ou de 
outra natureza aos políticos ou reguladores265.  

 

 

Dessa forma, a compreensão do pensamento de Stigler é imprescindível para 

superar a concepção da regulação como mero instrumento de correção das falhas 

do mercado. Apesar disso, é insuficiente para se compreender o papel a ser 

exercido pelo Estado, uma vez superado o mito de sua subsidiariedade.  

                                                 
262 STIGLER, George Joseph. The theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and 
Management Science, New York, v. 2, Issue 1, Spring, 1971. p. 4.  
263 Ibid, p. 4-6. 
264 CARRIGAN, Christopher; COGLIANESE, Cary. George J. Stigler, “The Theory of Economic 
Regulation”. In: LODGE, Martin; PAGE, Edward; BALLA, Steven (Ed.). The Oxford Handbook of 
Classics in Public Policy and Administration. Oxford: University Press, 2016. Disponível em: 
<https://tspppa.gwu.edu/sites/tspppa.gwu.edu/files/Carrigan%20Coglianese%202015%20George%20
J.%20Stigler.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2017.  
265 PELTZMAN, Sam. A teoria econômica da regulação depois de uma década de desregulação. In: 
MATTOS, Paulo (Coord.) Regulação Econômica e Democracia. São Paulo: Ed. 34, 2004. p. 81. 
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Ante o exposto, não obstante a regulação estatal encontrar-se fundamentada 

sob o viés econômico, o presente trabalho busca evidenciar a existência de 

fundamentos outros, de ordem ética, social e política que dão sustentação teórica à 

atuação do Estado em sua atividade regulatória. Ainda que a teoria econômica da 

regulação tenha eliminado ou reduzido substancialmente as imposições regulatórias, 

entende-se que a discussão deva se dar não apenas na quantidade, mas sobretudo 

na qualidade da regulação e em cujos objetivos esta deve se assentar, de forma a 

nortear a atuação das agências reguladoras.  

Assim, nos anos oitenta do século passado, após o esgotamento do Estado 

providência, a intervenção pesada pró-Estado transforma-se em um modelo mais 

leve, pró-sociedade, afinal, conforme Thiago Marrara, “regular é buscar equilíbrio ou 

sintonia nas relações sociais e mercadológicas”266. Ou seja, o Estado, de agente 

monopolista, concorrente ou regulamentador transforma-se em um Estado regulador 

e fomentador267, ou ainda, “subsidiário e regulador”268.  

Essa perspectiva evidencia que o Direito Econômico, desenvolvido como uma 

disciplina ligada à revolução teórica keynesiana deve atuar também na atividade 

regulatória como uma disciplina crítica, surgida “para suprir as ineficiências do direito 

público na organização do espaço político-econômico da acumulação” não podendo 

transformar-se em uma “disciplina estéril, despida de qualquer potencial crítico, 

capaz de legitimar o padrão de dominação hegemônico no sistema mundial, mas 

incapaz de oferecer alternativas à dependência das nações periféricas”269.  

Dessa forma, ainda que a regulação tenha como um de seus objetivos 

propiciar condições para a existência de um mercado competitivo, há que se ter 

como pressuposto a ideia de que a concorrência não é um fim em si, mas um 

                                                 
266 MARRARA, Thiago. Defesa da concorrência x regulação setorial: o que mudou com a lei de 2011? 
In: TURA, Marco Antônio Ribeiro (Org.). Agências reguladoras no Brasil. Belo Horizonte: Arraes, 
2015. p. 17. 
267 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 74.  
268 TRAVASSOS, Marcelo Zenni. A legitimação jurídico-moral da regulação estatal à luz de uma 
premissa liberal-republicana: autonomia privada, igualdade e autonomia pública. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2015. p. 45.   
269 BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. Limites da regulação: esboço para uma 
crítica metodológica do “novo direito público da economia”. Revista de Direito Público da Economia - 
RDPE, Belo Horizonte, ano 7, n. 25, jan./mar. 2009.  



89 

instrumento “para a obtenção dos objetivos de interesse público eleitos pelo Estado 

Democrático de Direito, corolários do princípio da dignidade da pessoa humana”270.  

Isso fica ainda mais evidente no caso da atividade regulatória exercida pelo 

Estado sobre serviços públicos não exclusivos, situação em que o conceito de 

regulação econômica não se adapta integralmente, já que a finalidade não é de 

ordem econômica, mas sim de ordem social, tendo como foco a proteção do 

interesse público. Ao contrário, no caso dos serviços públicos exclusivos, o objeto da 

regulação é garantir a competição (quando o serviço é prestado sem exclusividade) 

ou ainda, “regular a atividade prestada por concessionárias e permissionárias, 

fixando ou alterando as respectivas regras de execução dos serviços, inclusive no 

que diz respeito à fixação e reajuste das tarifas”271.  

A regulação “não pode ser vista restritivamente, como se reduzida à 

manifestação do poder estatal formalizado segundo normas jurídicas postas pela 

autoridade competente”273. Assim, o direito regulatório, não obstante ser responsável 

por organizar, tendo como base a racionalidade dos investimentos privados, setores 

importantes da economia, não pode se afastar da construção do desenvolvimento ou 

dos pilares do Estado democrático, que permita compatibilizar a soberania 

econômica, sem perder de vista a soberania popular274.  

Nessa perspectiva, há que se buscar um sentido socialmente útil para a 

regulação, objetivando-se “muito mais do que o atendimento dos interesses 

expressados pelo Mercado e através do Mercado”275.  

Compreender a regulação como neutra significa a mera reprodução de um 

discurso ideológico. Além disso, a opção por um mercado totalmente livre, sem a 

interferência do Estado não significaria, como querem alguns, uma volta ao passado 

                                                 
270 NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e planejamento: a criação do PRO-REG. Fórum de 
Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 97, jan. 2010. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=64967>. Acesso em: 03 out. 2016. 
271 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 22. 
273 TURA, Marco Antônio Ribeiro. Contribuição à crítica da concepção dominante da regulação da 
atividade econômica pela ótica de Jean Tirole. 2016. (Pós-Doutorado em Direito Político e 
Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. p. 10-11.  
274 BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. Limites da regulação: esboço para uma 
crítica metodológica do “novo direito público da economia”. Revista de Direito Público da Economia - 
RDPE, Belo Horizonte, ano 7, n. 25, jan./mar. 2009. 
275 TURA, op. cit., p. 11. 
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já que os mercados jamais funcionaram livremente, na medida em que o capitalismo 

não prescinde de uma ordem jurídica estatal276. 

Assim, o capitalismo não busca o afastamento do Estado dos mercados, mas 

sim a atuação reguladora, a serviço dos interesses do mercado. Com isso:  

 

O objetivo da desregulamentação, neste nível, é o de que o Estado 
desenvolva tão-somente, como agente, as atividades que o setor 
privado não esteja devidamente aprestado a executar, seja porque 
não tem condições de exercer ou não deseja exercê-las, seja porque 
as exercerá de modo contrário ao interesse geral. No primeiro caso, 
atividades econômicas que exijam vultosos aportes de capital e de 
tecnologia; no segundo, atividades que não sejam suficientemente, 
rentáveis; no terceiro, atividades definidas tipicamente como serviço 
público. Que se atribuam ao setor privado, pois, as atividades que a 
este interessa explorar, rentavelmente; as demais, que delas se 
incumba o Estado277. 

 
 

 Nessa perspectiva, o presente trabalho parte da concepção de que o Estado 

não deve e não pode ser visto como um “intruso” nem um simples facilitador do 

crescimento econômico278, mas sim, como o ator principal nesse processo.  

 Assim, a regulação estatal deve ter por escopo catalisar a mudança280, seja 

disciplinando setores que se fortaleceram com a revolução da informática, como as 

telecomunicações e a microeletrônica281, seja criando instituições para regular a 

relação risco-benefício de forma a proporcionar um crescimento estável e 

equitativo282. 

 Ante ao exposto, é possível afirmar que o novo perfil da regulação estatal, 

deve pautar-se, precipuamente, por dois aspectos: 1. Evitar as assimetrias do 

mercado e promover a concorrência; 2. Atuar no sentido de garantir a promoção do 

desenvolvimento social e não apenas econômico.  

 Em relação ao primeiro aspecto, Irene Patrícia Nohara destaca que: 

 

                                                 
276 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
92.  
277 Ibid, p. 98.  
278 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor 
privado. São Paulo: Portfolio-Penguim, 2014. p. 29.  
280 Ibid, p. 110. 
281 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 101.  
282 MAZZUCATO, op. cit., p. 248.  
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Tendo em vista fatores como: a heterogeneidade de poderio 
econômico dos agentes, a escassez de recursos, dentre eles, os 
recursos naturais, e a necessidade de estímulo da disponibilidade de 
infraestrutura, com metas de ajuste fiscal para o Estado, as agências 
preocupam-se cada vez mais com as condições isonômicas da 
concorrência283. 
 

 

 Na promoção da concorrência, a primeira estratégia a ser adotada é a 

liberdade de entrada, entendendo-se com isso, a eliminação ou diminuição das 

barreiras à prestação dos serviços públicos, o que se dará mediante o afastamento 

dos entraves à competição. Referida concorrência, cujo objetivo é gerar benefícios 

para os consumidores e usuários, alcança não apenas as atividades econômicas, 

mas também os serviços públicos284. Assim: 

 

No caso dos serviços públicos, a prestação indireta, por meio de 
concessões e permissões, na forma do art. 175 da CRFB, deve ser 
instrumentalizada, na medida do possível, para delegatários 
diversos, sem exclusividade, garantindo a competição no respectivo 
setor (concorrência horizontal), conforme previsão contida no art. 16 
da lei n. 8.987/1995285.  
 
 

A segunda estratégia é a liberdade relativa de preços por parte dos agentes 

regulados. Nesse ponto, numa perspectiva de “regulação por incentivos”, Rafael 

Carvalho Oliveira sugere a adoção, por exemplo, do preço teto (price cap) “em que o 

regulador estabelece um valor teto para a tarifa, reajustada anualmente pela taxa de 

inflação, descontada de um índice de ganho de produtividade pré-fixado”, caso em 

que eventuais ganhos de produtividade superiores ao valor projetado pelo ente 

regulador, “são revertidos à concessionária e compartilhados com os consumidores 

a partir da aplicação de um redutor de tarifa em revisões periódicas, o que garantiria 

maior eficiência na prestação do serviço”286.  

Observe-se, contudo, que a submissão dos contratos à lógica gerencial da 

performance, não pode resultar na flexibilização de controles prévios e 

concomitantes do que resultaria no distanciamento do Estado em relação às 

decisões estratégicas da gestão, pois a regulação não deve ter como escopo a 

                                                 
283 NOHARA, Irene Patrícia.  Regulação da atividade econômica na dissolução das fronteiras entre 
público e privado. Scientia Iuris, Londrina, v. 19, n. 1, jun. 2015. p. 35. 
284 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública de 
Resultados e Análise do Impacto Regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 164.  
285 Ibid, mesma página. 
286 Ibid, p. 165. 
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mitigação da orientação constitucional segundo a qual o planejamento deve ser 

determinante nesse âmbito (art. 174, caput, da CRFB/88)287. 

Outra estratégia apresentada por Rafael Carvalho Oliveira como apta a 

promover a concorrência, é a desverticalização ou fragmentação do serviço público 

(unbundling), com base na qual as diversas etapas de prestação do serviço devem 

ser dissociadas, e atribuídas a particulares diversos, visando-se evitar a 

concentração em setores marcados pelo monopólio natural288. 

 

Além de garantir competição no setor regulado, a estratégia em 
comento gera ganhos de economia de escala (obtidos pela atuação 
conjunta de vários agentes econômicos nos setores segregados), 
bem como diminui os custos de transação, pelo desenvolvimento 
tecnológico de todos os segmentos (não obtidos em setores 
monopolizados)289. 

 

 

Por fim, ainda na perspectiva da garantia da concorrência, a regulação deve 

se valer da teoria da essential facilities doctrine (teoria de acesso a bens essenciais), 

com o objetivo de se evitar a necessidade de duplicação de uma rede ou a 

infraestrutura. Assim, o compartilhamento é a solução mais sustentável, combatendo 

a dominação do mercado, prejudicial aos consumidores290.  

A simples preocupação com a assimetria na regulação faz parte do desígnio 

constitucional de incentivar o mercado à promoção de objetivos socioeconômicos e 

de bem-estar geral291. No entanto, é necessário ir além na compreensão da 

atividade regulatória e do papel a ser desempenhado pelas agências reguladoras. 

Conforme destacado, o segundo objetivo da regulação deve ser a promoção 

do desenvolvimento social e econômico. Assim, cabe ao legislador definir a 

finalidade da atuação dos órgãos da Administração, que, necessariamente, deverá 

estar voltada à obtenção de um resultado de interesse público292. Nesse sentido: 

 

                                                 
287 NOHARA, Irene Patrícia. Regulação da atividade econômica na dissolução das fronteiras entre 
público e privado. Scientia Iuris, Londrina, v. 19, n. 1, jun. 2015. p. 36.  
288 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública de 
Resultados e Análise do Impacto Regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 166. 
289 Ibid, mesma página. 
290 NOHARA, op. cit., p. 35. 
291 NOHARA, op. cit., p. 39. 
292 BERCOVICI, Gilberto. A atuação do Estado brasileiro no domínio econômico. In: PINTO, Eduardo 
Costa; CARDOSO JÚNIOR, José Celso; LINHARES, Paulo de Tarso (Org.). Estado, instituições e 
Democracia: desenvolvimento. Livro 9, v. 3. Brasília: IPEA, 2010. p. 485. 
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O Estado, formalmente unificado, atua, substancialmente, 
estabelecendo políticas públicas que se executam por meio de 
normas jurídicas e que se concretizam por meio de operações que se 
dão por parâmetros técnicos. Nessa linha, a regulação opera 
técnicas para implementar políticas formuladas em normas.  
A regulação não é, ela mesma, a elaboradora das políticas a serem 
implementadas nem a formuladora das normas a serem seguidas no 
processo de implementação. A regulação operacionaliza o 
instrumental técnico de que dispõe dentro da margem de ação 
desenhada pelo executor das normas jurídicas e tendo como 
finalidade o atingimento das metas fixadas pelo elaborador de 
políticas públicas293.  
 
 

Em suma, o novo perfil da regulação estatal deve pautar-se por aquilo que 

Irene Nohara chama de “burocracia reflexiva” cujo principal objetivo é a superação 

da ideia de que a burocracia deva ser “voltada para si mesma”, para seus próprios 

interesses e não para o bom desempenho de suas legítimas funções. Assim, da 

burocracia é possível extrair aquilo que é positivo, ao mesmo tempo em que devem 

ser combatidas as vicissitudes do burocratismo “a partir da ênfase dos valores 

republicano, democrático e à visão de que o cidadão não é apenas o destinatário de 

uma prestação de serviços do Estado, mas deve ser considerado protagonista das 

transformações sociais”294, afinal de contas, como esclarece Emerson Gabardo: 

 

Na contemporaneidade é difícil imaginar outro agente público e 
econômico poderoso o suficiente para interferir e controlar as 
mazelas humanas sociais (como a pobreza e a marginalização), 
morais (como o preconceito e a discriminação) e naturais (como a 
destruição do meio ambiente); por enquanto, o Estado (ou 
organizações análogas, como a União Europeia) é o único ente 
capaz de assumir este papel sob o ponto de vista institucional; e 
mesmo assim de forma precária295.  

 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO E O PAPEL DA REGULAÇÃO NO PROCESSO DE 

EMANCIPAÇÃO SOCIAL  

 

                                                 
293 TURA, Marco Antônio Ribeiro. Contribuição à crítica da concepção dominante da regulação da 
atividade econômica pela ótica de Jean Tirole. 2016. (Pós-Doutorado em Direito Político e 
Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. p. 17-18.  
294 NOHARA, Irene Patrícia. Burocracia reflexiva. In: MARRARA, Thiago (Org.). Direito Administrativo: 
tendências e transformações. São Paulo: Almedina, 2014. p. 363-364.  
295 GABARDO, Emerson. O jardim e a praça para além do bem e do mal: uma antítese ao critério de 
subsidiariedade como determinante dos fins do Estado social. 409 p. Tese (Doutorado em Direito do 
Estado) -  Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p. 106-107. p. 361.   
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Ante o exposto até aqui resta clara a ideia de que a regulação estatal 

independente apresenta-se como uma atuação estatal com o objetivo de normatizar 

e controlar externamente a atividade, com o objetivo de garantir seu melhor 

desenvolvimento296. Ou seja, as agências reguladoras podem e devem ser um 

importante instrumento de promoção de políticas públicas e de desenvolvimento. 

Dessa forma, faz-se necessário compreender qual é o modelo de 

desenvolvimento a ser buscado por tais autarquias especiais e, em que medida, sua 

atuação é necessária no processo de emancipação social e superação daquilo que 

Paulo Bonavides denomina “eclipse de soberania”297.  

Há que se ter em mente a superação da ideia de crescimento, conforme 

preconizado pela teoria neoclássica, como “aumento nominal do resultado do cálculo 

do produto interno, cuja valorização se dá à medida que se aplique crescentemente 

capital, trabalho, recursos naturais (energia e matéria) e tecnologia, aumentando-se 

produção, transportes e consumo”298. Ou seja, a avaliação do produto interno nada 

mais é senão “um cálculo do capital para o capital”299 e, como tal, não é tomada em 

conta no presente trabalho. A esse respeito, destaque-se Cristiane Derani: 

 

Tampouco o aumento do PIB – indicador do crescimento – significa, 
por si, um aumento do padrão de vida de uma sociedade, pois sua 
expressão monetária não reflete necessariamente uma produção que 
atenda às necessidades dos integrantes da sociedade, condição 
básica para a realização da “sociedade do bem-estar”300.  
 
 

No mesmo sentido, Fábio Nusdeo diferencia crescimento e desenvolvimento. 

Enquanto o primeiro seria apenas o crescimento da renda e do PIB, sem qualquer 

mudança estrutural mais profunda, o desenvolvimento deve ser compreendido como 

“um processo contínuo pelo qual a disponibilidade de bens e serviços cresce em 

proporção superior ao do incremento demográfico de uma dada sociedade”, de 

forma a envolver “uma série infindável de modificações de ordem qualitativa e 

                                                 
296 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 4.  
297 BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial: a derrubada da Constituição e a 
recolonização pelo golpe de Estado institucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 19.  
298 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 105.  
299 Ibid, mesma página. 
300 Ibid, p. 108. 
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quantitativa, de tal maneira a conduzir a uma radical mudança de estrutura da 

economia e da própria sociedade do país em questão”301.  

Da mesma forma cumpre destacar, com base no trabalho de Gilberto 

Bercovici, que não se pode confundir desenvolvimento com modernização. 

Enquanto nesta última tem-se uma assimilação do progresso técnico das 

sociedades desenvolvidas, alcançando-se tão somente uma minoria privilegiada; o 

verdadeiro desenvolvimento é caracterizado pela transformação social e do sistema 

produtivo, superando-se o subdesenvolvimento e a concentração de renda302.  

No mesmo sentido, esclarece a doutrina econômica: 

 

[...] crescimento econômico, é a ampliação quantitativa da produção, 
ou seja, de bens que atendem às necessidades humanas. Já o 
conceito de desenvolvimento é um conceito mais amplo que inclusive 
engloba o de crescimento econômico. Dentro desse conceito, o 
importante não é apenas a magnitude da expansão da produção 
representada pela evolução do PIB, mas também a natureza e a 
qualidade desse crescimento303.  
 

Em suma, conforme sintetiza Emerson Gabardo: 
 

[...] o crescimento do produto nacional, somado ao crescimento do 
consumo, da renda per capita e das exportações deve ser justaposto 
aos índices relativos à diminuição dos níveis de pobreza e de 
desemprego, além da elevação das condições de saúde, nutrição, 
educação, moradia e segurança, para que exista desenvolvimento304. 

 
 

Assim, o presente trabalho pressupõe a desconstrução da ideologia que, 

disseminando a ideia de ineficiência do Estado enquanto mola propulsora do 

desenvolvimento, consegue fabricar a história com facilidade305. E mais: 

 

Desapega-se, para tanto, das concepções que atribuíam à 
espontânea ação das entidades econômicas privadas a capacidade 

                                                 
301 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 4. ed. São Paulo: RT, 
2005. p. 354-355.  
302 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 53.  
303 GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; TONETO JÚNIOR, 
Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 58.  
304 GABARDO, Emerson. O jardim e a praça para além do bem e do mal: uma antítese ao critério de 

subsidiariedade como determinante dos fins do Estado social. 409 p. Tese (Doutorado em Direito do 
Estado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p. 228.  
305 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor 
privado. São Paulo: Portfolio-Penguim, 2014. p. 43.  
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de, em termos absolutos, contribuir, dentro da mecânica natural do 
mercado, para o orgânico e pleno desenvolvimento econômico306.  
 
 

Nessa perspectiva, uma análise crítica permite compreender o verdadeiro 

papel do Estado e, consequentemente, da Administração Pública, no processo de 

desenvolvimento econômico e social, no que se fundamenta a ideia de “Estado 

empreendedor”, de Mariana Mazzucato, imprescindível para assumir os riscos e 

mais que corrigir as falhas do mercado, comandar, também, o processo de 

industrialização capaz de proporcionar também o desenvolvimento humano307. No 

mais, conforme assevera Benjamin Morton Friedman “querer que o governo se 

mantenha afastado enquanto o mercado determina o nosso crescimento econômico 

equivale a ignorar o papel vital da política pública”308.   

Assim: 

 

[...] aquilo que importa com certeza não é o tamanho agregado do 
setor público, mas no que ele está gastando. Gastos com papelada 
inútil, ou comissões, certamente não podem ser comparados àqueles 
com um sistema de saúde mais funcional e eficiente, com os gastos 
em educação de qualidade ou com pesquisas inovadoras que podem 
contribuir para a formação do capital humano e tecnologias 
futuras309.  

 

Cabe ao Estado o papel de transformar as estruturas sociais por meio de uma 

política deliberada de desenvolvimento, com vistas a garantir tanto o 

desenvolvimento econômico como o social, dada a sua interdependência310. Ou 

seja, reconhecendo-se o princípio da felicidade como critério de atuação do Estado, 

é papel dos gestores públicos atuar pautados, dentre outros, pela eficiência e 

moralidade, de forma a buscar, incessantemente, a concretização dos objetivos 

fundamentais previstos no art. 3º da Constituição da República, de 1988311, já que: 

                                                 
306 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico: obras completas. São Paulo: RT, 2013. p. 610.  
307 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor 
privado. São Paulo: Portfolio-Penguim, 2014. p. 91.  
308 FRIEDMAN, Benjamin Morton. As consequências morais do crescimento econômico. Rio de 
Janeiro: Record, 2009. p. 31.  
309 MAZZUCATO, op. cit., p. 44.  
310 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 53. 
311 Art. 3º da CRFB/88. “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I- 
construir uma sociedade livre, justa e solidária; II- garantir o desenvolvimento nacional; III- erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV- promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação”.  
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Nossa capacidade política, humanismo e tolerância é que 
transmutam indivíduos em pessoas e as pessoas em uma 
coletividade que dá vida ao Estado. E se o Estado morresse, ainda 
assim restaria seu espírito. Porque é dele que se torna possível 
cobrar o desenvolvimento necessário à garantia do interesse público, 
buscando-se sempre um retorno à Constituição de 1988, como 
símbolo do projeto socializador de um povo que não desiste de ser 
justo, solidário e feliz312.   
 
 

Assim, tendo-se como premissa a ideia de um Estado empreendedor e 

desenvolvimentista, faz-se necessário um aprofundamento acerca do tipo de 

desenvolvimento a ser contemplado pelas políticas públicas, tendo as agências 

reguladoras e o direito regulatório como instrumentos para o seu atingimento.  

Considerando que, não obstante os avanços sociais obtidos nas últimas 

décadas, o Brasil ainda não foi capaz de superar a sua condição de país periférico 

no capitalismo global, cuja economia depende, ainda, da demanda por commodities 

no mercado internacional, entende-se, desde já, que numa perspectiva econômica, o 

país ainda necessite avançar em um projeto de industrialização, nos moldes 

preconizados pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), 

nos anos 60, denominada “desenvolvimentismo”, qual seja, a ideologia de 

transformação da sociedade brasileira caracterizada pelos seguintes pontos: 

 

a) a industrialização integral é a via de superação da pobreza e do 
subdesenvolvimento brasileiro; b) não há meios de alcançar uma 
industrialização eficiente e racional no Brasil através das forças 
espontâneas de mercado; por isso, é necessário que o Estado a 
planeje; c) o planejamento deve definir a expansão desejada dos 
setores econômicos e os instrumentos de promoção dessa 
expansão; e d) o Estado deve ordenar também a execução da 
expansão, captando e orientando recursos financeiros, e 
promovendo investimentos diretos naqueles setores em que a 
iniciativa privada seja insuficiente313.  
 
 

Já Luiz Carlos Bresser-Pereira aponta o desenvolvimentismo como “uma 

forma de organização econômica e social do capitalismo, com a ideologia do 

                                                 
312 GABARDO, Emerson. O jardim e a praça para além do bem e do mal: uma antítese ao critério de 
subsidiariedade como determinante dos fins do Estado social. 409 p. Tese (Doutorado em Direito do 
Estado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p. 364. 
313 BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento Econômico brasileiro: o ciclo ideológico do 
desenvolvimentismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000. p. 7.  
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desenvolvimento econômico, e como uma estratégia para alcançá-lo, constituindo-

se, nessas três acepções, a alternativa ao liberalismo econômico”314. 

Ainda Bresser-Pereira, enfatiza o surgimento do chamado “novo 

desenvolvimentismo”, conceituando-o como a “estratégia de desenvolvimento para 

países de renda média, no quadro competitivo da globalização, que tem como base 

teórica a macroeconomia desenvolvimentista ou macroeconomia estruturalista do 

desenvolvimento”, de inspiração keynesiana e estruturalista, que se apresenta como 

alternativa à ortodoxia liberal, que conduz, sobretudo países como o Brasil, a crises 

financeiras crônicas e ao baixo crescimento315.   

Dessa forma, compreende-se que cabe ao Estado, tanto promover, com apoio 

empresarial, a ampliação da assistência nas áreas de educação e saúde, quanto 

defender os interesses dos consumidores e, ainda, planejar a economia, no sentido 

de prover um uso mais racional dos recursos do país316, daí a inclusão de uma 

seção dedicada à “Ordem Econômica e Social” nas constituições brasileiras, desde 

a Constituição de 1934.  

Nessa perspectiva, há que se destacar o atual contexto de esquizofrenia317 

pelo qual passa Estado brasileiro que, por um lado, conta com uma Constituição que 

estabelece a necessária atuação no domínio econômico e social, com vistas à 

concretização dos objetivos constitucionais e, por outro, uma atuação político-

econômica cada vez mais comprometida com a redução do papel do Estado.   

Como maior exemplo da condução dos rumos político-econômicos do país 

para o modelo de Estado mínimo, há que se destacar a Emenda Constitucional nº 

95, de 15 de dezembro de 2016, que, além de outras providências, altera o Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal no 

âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 

vinte exercícios financeiros.  

Mencionada Emenda Constitucional representa o ápice do movimento que 

encerra o inédito ciclo de democracia, ampliação dos espaços públicos e avanços na 

construção da cidadania social, vividos no Brasil de 1988 a 2015, ocasião em que 

                                                 
314 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A construção política do Brasil: sociedade, economia e Estado 
desde a Independência. São Paulo: Ed. 34, 2015. p. 27.  
315 Ibid, p. 28-34. 
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317 BENFATTI, Fábio Fernandes Neves. Atuação do Estado no desenvolvimento econômico: a 
inovação tecnológica como eixo estruturante do desenvolvimento no Brasil. 264 p. Tese (Doutorado 
em Direito Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017. p. 59.  
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“abriram-se brechas para que o processo civilizatório avançasse 

moderadamente”318. Em relação a esse período, hoje está claro que: 

 

[...] foi um ciclo improvável, quase um devaneio, por caminhar na 
contramão da concorrência capitalista sob a dominância das 
finanças; por menosprezar as travas do passado; e, sobretudo, por 
ousar arranhar o status quo social secularmente dominado pelos 
donos do Brasil319.  
 
 

Nesse sentido, tem-se ainda como referência, o modelo de desenvolvimento 

disseminado por Amartya Sen, caracterizado como a “eliminação de privações de 

liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 

ponderadamente sua condição de agente”320.  

Considerando que a pobreza extrema pode tornar a pessoa indefesa na 

violação de outros tipos de liberdade, o autor indiano ressalta o papel do Estado no 

papel do custeio social, da regulamentação pública e da boa condução de seus 

negócios, permitindo o enriquecimento - e não empobrecimento - da vida humana321. 

No mesmo sentido pondera Modesto Carvalhosa: “o acesso às riquezas produzidas, 

por todo o corpo social – como princípio de justiça social – torna-se o instrumento 

eficaz ao exercício dos direitos políticos e de liberdade”322.  

Segundo o entendimento de Amartya Sen, as liberdades são, ao mesmo 

tempo, os fins e os meios para ser alcançar o desenvolvimento, de forma que 

liberdades de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras. Nessa esteira, as 

liberdades políticas, enquanto liberdade de expressão e eleições livres, ajudam a 

promover a segurança econômica. As liberdades sociais, na forma de serviços de 

educação e saúde, facilitam a participação econômica e, fechando o ciclo, as 

liberdades econômicas, na forma de oportunidades de participação no comércio e na 

produção, podem ajudar a abundância individual, além de recursos públicos para os 

serviços sociais323. 

Nesse mesmo sentido: 

                                                 
318 FAGNANI, Eduardo. O fim do breve ciclo da cidadania social no Brasil (1988-2015). Texto para 
Discussão. Campinas (Instituto de Economia da Unicamp), jun. 2017. Disponível em: 
<http://brasildebate.com.br/o-fim-do-breve-ciclo-da-cidadania-social-no-brasil-1988-2015/>. Acesso 
em: 06 jun. 2017. p. 2.  
319 Ibid, mesma página 
320 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2000. p. 10.  
321 Ibid, p. 22-23.  
322 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico: obras completas. São Paulo: RT, 2013. p. 607.  
323 SEN, op.cit., p. 25-26.  
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As questões econômicas não são apenas questões de praticidade e 
eficiência, mas também de moralidade e justiça. As questões éticas 
não são apenas questões de valor e intenções generosas, mas 
também de lógica fria e exequibilidade. Se a economia desligada da 
ética é cega, a ética desligada da economia é vazia. O 
surpreendente não é que a teoria econômica e a reflexão ética 
voltem a caminhar juntas, mas que tenham permanecido divorciadas 
e incomunicáveis entre si por tanto tempo324.  
  
 

Dessa forma, reconhecendo-se a proximidade entre a moralidade e a justiça, 

a ética e a economia, o direito regulatório e as agências reguladoras devem 

reconhecer o crescimento econômico não como um fim em si, mas sim 

relacionando-o com a melhora da vida e das liberdades desfrutadas pelos indivíduos 

e comunidades325. Assim, combater a pobreza, significa mais que apenas buscar a 

superação dos baixos índices de renda, mas também lutar para suprir a privação de 

capacidades básicas.  

Por outro lado, analisando as liberdades sob a perspectiva dos mercados, 

Sen destaca a importância da liberdade de troca e transação sem impedimentos. 

Por outro lado, tendo como pressuposto a ideia de que os mercados expandem a 

renda, a riqueza e as oportunidades econômicas das pessoas, as restrições 

arbitrárias aos mercados poderiam conduzir a uma redução das liberdades. Ou seja: 

“negar às pessoas as oportunidades econômicas e as consequências favoráveis que 

os mercados oferecem e sustentam pode resultar em privações”326.  

Nesse sentido, a atuação das agências reguladoras deve ter como foco, não 

apenas os chamados “resultados de culminância”, quais sejam, os resultados finais, 

sem que se considere o processo pelo qual foram obtidos, mas também, e 

principalmente, os “resultados abrangentes”, que levam em consideração os 

processos pelos quais os resultados de culminância ocorreram, incluindo o exercício 

das liberdades, já que “o mérito do sistema de mercado não reside apenas em sua 

capacidade de gerar resultados de culminância mais eficientes”327.  

A partir de uma análise da Constituição da República de 1988, é possível 

compreender que ao Estado cabe a definição das diretrizes capazes de estabelecer 

                                                 
324 GIANETTI, Eduardo. Apresentação. In: SEN, Amartya. Sobre ética e economia. São Paulo: Cia 
das Letras, 1999.  
325 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2000. p. 29. 
326 Ibid, p. 41.  
327 Ibid, p. 43.  
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uma “’economia planificada’, impondo a salvaguarda de fatores que assegurariam 

uma relação de mercado sustentável a longo prazo”328. Ou seja, “ao Estado caberia 

esta visão mais estendida no tempo, impossível de se impor nos relacionamentos 

imediatistas e particularizados que caracterizam as relações dos agentes na 

produção capitalista”329.  

Nesse sentido, reconhecendo-se o critério da economicidade contido nas 

normas jurídicas, procura-se conferir a estas “uma eficácia capaz de motivar, 

modificar e dirigir o comportamento das entidades econômicas”330. Assim: 

 

A regra econômica se inscreve no modelo legislativo, que a 
transforma em um cânone de conduta jurídica. O núcleo de 
economicidade é aí inserido com o propósito de se perseguir um 
determinado fim, através de um sistema racionalmente proposto e 
tecnicamente elaborado331.  
 
 

Justamente em razão da presença do critério de economicidade nas normas 

jurídicas é que na análise dos resultados da atuação das agências reguladoras, 

deve-se abrir espaço para a chamada “Análise Econômica do Direito” (AED), filiada 

ao consequencialismo, com base na qual as regras jurídicas devem ser “elaboradas, 

aplicadas e alteradas de acordo com as suas consequências no mundo real, e não 

por julgamentos de valor desprovidos de fundamentos empíricos”332.  

Dessa forma, considerando-se que “os fins são políticos e os meios 

econômicos”, a elaboração das normas, assim como a análise dos resultados do 

Direito Econômico e, consequentemente, da atuação das agências reguladoras, 

deve levar em conta, necessariamente, “a racionalidade das relações entre os meios 

e fins, ou seja, com que viabilidade os meios estão efetivamente ajustados aos 

fins333”.  

Apesar de constantemente associada a um conjunto de ideologias 

conservadoras, e, para muitos, condenáveis, a Análise Econômica do Direito (law & 

economics) deve ser compreendida numa perspectiva reformista do direito, 

“diretamente ligada ao direito administrativo e baseada em teoria de finanças 

                                                 
328 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 197. 
329 Ibid, mesma página. 
330 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico: obras completas. São Paulo: RT, 2013. p. 365.  
331 Ibid, p. 363. 
332 GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. Introdução à análise econômica do Direito. In: RIBEIRO, Marcia Carla 
Pereira; KLEIN, Vinicius (Coord.). O que é Análise Econômica do Direito: uma introdução. 2. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016. p. 17-18.  
333 CARVALHOSA, op. cit., p. 354.  
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públicas, em análise de políticas públicas e em teoria da escolha social”334. Cuida-se 

de uma compreensão que tem como pressuposto a superação das três correntes 

dominantes da análise econômica do direito: 

 

A primeira, associada à Universidade de Chicago, toma a maximização da 
riqueza como um primeiro princípio, concebendo-a como uma feliz 
associação entre utilitarismo e liberdade de escolha. A segunda enfatiza o 
papel central de direitos de propriedade estáveis e bem definidos na 
promoção de eficiência e crescimento econômico. Uma terceira, a Escola da 
Virgínia, emprega a teoria da public choice no plano constitucional para 
demonstrar os fracassos do governo335. 
 
 

Mesmo que o estudo do Direito e da Economia tenham como pressupostos 

premissas diferentes, esta pode ser uma importante ferramenta na compreensão do 

fenômeno jurídico. Dentre outros aspectos, a Análise Econômica do Direito exerce 

papel primordial na Análise do Impacto Regulatório, possibilitando ao Estado atuar 

de forma mais eficiente, concretizando, assim, um dos pilares do modelo gerencial 

da Administração Pública brasileira336.  

Na perspectiva reformista, a AED, aqui adotada, busca compreender o 

fenômeno sob duas direções: “para as análises de políticas públicas planejadas para 

aprimorar a eficiência da economia e para as pesquisas de public choice que 

procuram procedimentos que resolvam problemas distributivos de maneira justa”337.   

Assim, procura-se através da utilização da AED, enquanto método de 

investigação aplicado à análise do papel das agências reguladoras no Brasil, 

compreender o que são tais agências (AED positiva) e o que elas devem ser (AED 

                                                 
334 ROSE-ACKERMAN, Susan. Análise Econômica Progressista do Direito - e o Novo Direito 
Administrativo. In: MATTOS, Paulo (Coord.) Regulação Econômica e Democracia. São Paulo: Ed. 34, 
2004. p. 243.  
335 Ibid, p. 244.  
336 Emerson Gabardo identifica quatro atributos à eficiência administrativa: racionalização, 
produtividade, economicidade e celeridade. Além disso, apresenta tal princípio como “uma 
especificação do princípio da eficiência do Estado, que implica juridicamente todas as funções 
estatais a partir da exigência de desenvolvimento humano como um princípio instrumental do Estado 
social que está vinculado ao dever objetivo de felicidade das pessoas”. No mais, “para além do 
Direito, seria possível asseverar a eficiência como um dos fundamentos filosóficos do Direito público 
moderno, inserindo-se em temáticas como a da legitimidade do poder e da governabilidade”. 
GABARDO, Emerson. O princípio da eficiência. In: NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano et al (Coord.). 
Enciclopédia Jurídica da PUCSP: direito administrativo e constitucional. São Paulo: PUC, 2017. 
Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/82/edicao-1/principio-da-eficiencia,-o>. 
Acesso em: 19 nov. 2017. 
337 ROSE-ACKERMAN, op. cit, p. 245. 
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normativa)338, possibilitando escolher dentre as alternativas possíveis, aquela 

adequada à atuação regulatória do Estado brasileiro, em sintonia com a disciplina 

constitucional da ordem econômica.   

Ou seja: 

[...] embora o método de economicidade se exprima através da 
análise econométrica, não podem os pesquisadores desprezar o fato 
de que suas conclusões formarão o núcleo de uma proposição 
normativa, cujo significado deve ser entendido segundo os cânones 
da interpretação jurídica339. 
 
 

De forma pragmática, propõe-se uma reinterpretação da qualidade da 

intervenção estatal através das agências reguladoras, reconhecendo a necessidade 

de adequá-las ao novo perfil da regulação que, ante a uma sociedade de risco, 

caracterizada pela crise da democracia representativa e da heterogeneidade de 

interesses, pauta-se por um Direito Administrativo fundamentado nos princípios da 

eficiência, da legitimidade e do controle340.  

Por outro lado, há que se observar, contudo, que ao se levar em conta a 

economicidade na análise dos resultados da atuação das agências, não significa 

considerar exclusivamente a lucratividade decorrente de sua atuação. Ao contrário, 

a análise deve pautar-se na sua “socialidade, no seu interesse coletivo e na sua 

capacidade de agir em termos economicamente racionais”. Ou seja, a 

economicidade, presente na atuação das agências reguladoras: 

 

[...] atende à tendência da economia moderna de se fundamentar, 
parcialmente, em atividades que, embora revestindo todas as 
características de comercialidade, visam, principalmente, à obtenção 
de um lucro comunitário ou coletivo, e portanto, social341. 
  
 

Nesse mesmo sentido, reconhecendo a necessidade de se tomar em conta o 

aspecto econômico da atuação das agências, sem que, por outro lado, prevaleça a 

ideia de lucratividade, Matheus Meott Silvestre afirma que “quantificar e atribuir 

                                                 
338 GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. Introdução à análise econômica do Direito. In: RIBEIRO, Marcia Carla 
Pereira; KLEIN, Vinicius (Coord.). O que é Análise Econômica do Direito: uma introdução. 2. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016. p. 20.  
339 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico: obras completas. São Paulo: RT, 2013. p. 358.  
340 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública de 
Resultados e Análise do Impacto Regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 31-32.  
341 CARVALHOSA, op. cit., p. 368-369.  
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valores monetários a determinados elementos como vida, dignidade ou bem-estar 

pode ser além de difícil do ponto de vista metodológico, moralmente criticável”342 

Evidencia-se, dessa forma, que só uma atuação eficiente das agências 

reguladoras, qual seja, aquela caracterizada pela “adequada medida de utilização 

dos recursos”343, pode representar a consecução dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil (art. 3º da CRFB/88).  

A regulação e, consequentemente, a atuação das agências reguladoras, 

deve, por um lado, pautar-se pela economia do bem-estar, enfatizando 

externalidades e falhas de mercado, e, por outro, na teoria da competição imperfeita, 

centrada na ineficiência do poder monopolístico, da informação imperfeita e da 

competição monopolística, configurando, assim, a análise das políticas públicas. 

Além disso, o modelo regulatório que se propõe, deve fornecer, através da public 

choice, modelos positivos realistas da política de forma que as escolhas coletivas 

alcancem características normativas desejáveis344.   

Propõe-se, dessa forma, no presente trabalho, a superação das agências 

reguladoras como um instrumento criado exclusivamente pelo e para o mercado. 

Assim, apesar de terem se originado, no Brasil, em um contexto de redução do 

papel do Estado na economia, tais agências, com as características que as tornam 

especiais em relação às demais autarquias, podem e devem ser um instrumento de 

promoção da democracia e da inclusão social.  

Entretanto, essa não parece ser uma tarefa fácil, sobretudo em virtude das 

recentes transformações sofridas pelo Estado brasileiro. Se no século passado o 

liberalismo sofreu significativos revezes, hoje parece ganhar mais força o discurso 

minimalista, ainda que o custo seja um grave e irreparável retrocesso social. A 

respeito do período em que o liberalismo e a ideia de homem econômico foram 

duramente criticados, John Kenneth Galbraith assim se posicionou: 

 

No século atual [XX], o mundo de Adam Smith tem sofrido tremendos 
reveses. Em parte devido a novas ideias, conforme sugeriu Keynes – 

                                                 
342 SILVESTRE, Matheus Meott. Captura Regulatória: a análise de impacto regulatório como 
alternativa para o Brasil. Disponível em: <http://alacde2015.org/papers/82.pdf>. Acesso em: 13 jul. 
2017. p. 14.  
343 NOHARA, Irene Patrícia. Constituição Federal de 1988: comentários ao capítulo da Administração 
Pública. São Paulo: Atlas, 2015. p. 15. 
344 ROSE-ACKERMAN, Susan. Análise Econômica Progressista do Direito - e o Novo Direito 
Administrativo. In: MATTOS, Paulo (Coord.) Regulação Econômica e Democracia. São Paulo: Ed. 34, 
2004. p. 245-246. 
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desde a revolucionária investida de Marx ao ataque mais gradativo 
daqueles que veem no Estado a maior esperança de minorar as 
injustiças e contrabalançar as inadequações do moderno 
capitalismo345. 
  
 

Contudo, nos dias atuais o avanço do neoliberalismo ataca de forma tão 

veemente a ideia de Estado, que chega a remodelar a noção de quatro elementos 

tradicionalmente compreendidos: povo, território, soberania e finalidade. Assim, a 

submissão da economia à política e a consequente crise de legitimidade dos órgãos 

eletivos, faz com que não sejam mais os governos democraticamente eleitos os 

principais gestores da vida econômica e social, espaço ocupado pelas “potências 

ocultas e politicamente irresponsáveis do capital financeiro”346.  

 

Infere-se, portanto, que o “neo” do termo “neoliberalismo” não 
significa simplesmente o ressurgimento do liberalismo econômico. O 
neoliberalismo transforma a democracia liberal em uma retórica 
vazia, sem correspondência com a realidade social347.  
 
 

Não obstante, numa perspectiva rousseauniana, se reconhecer o poder 

soberano do povo, “considerando que todos os poderes, desde o legislativo ao 

judicial, tem a sua origem exclusiva no povo”348, há quem entenda que o verdadeiro 

soberano na contemporaneidade seja o mercado, na medida em que é fácil perceber 

uma ruptura dos laços entre representantes e representados, tornando-se, o Estado, 

um instrumento de atuação máxima na economia e mínima na política, de forma a 

se alcançar objetivo da consolidação de uma economia sem política e, portanto, sem 

conflito349. No Brasil esse contexto é facilmente compreendido percebendo-se o 

retorno da tese ideológica do “país ingovernável”, criada após a Constituição da 

República de 1988, que volta a ditar o rumo do debate político, pautando uma 

espécie de consenso apto a modificar o “contrato social da redemocratização”350.  

                                                 
345 GALBRAITH; John Kenneth. A Era da Incerteza. 9.ed. São Paulo: Pioneira, 1998. p. 32.  
346 VALIM, Rafael. Estado de exceção: a forma jurídica do neoliberalismo. São Paulo: Contracorrente, 
2017. p. 29.  
347 Ibid, p. 33. 
348 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 155. 
349 VALIM, op. cit., p. 31.  
350 FAGNANI, Eduardo. O fim do breve ciclo da cidadania social no Brasil (1988-2015). Texto para 
Discussão. Campinas (Instituto de Economia da Unicamp), jun. 2017. Disponível em: 
<http://brasildebate.com.br/o-fim-do-breve-ciclo-da-cidadania-social-no-brasil-1988-2015/>. Acesso 
em: 06 jun. 2017.  
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A forma pela qual a economia subjuga a soberania e o universo jurídico faz 

com que Rafael Valim chegue a apontar a situação como um verdadeiro “estado de 

exceção” em que, diferentemente do que ocorre em um movimento revolucionário, 

não se pretenda instaurar, declaradamente, uma nova ordem constitucional, mas 

sim erodir, “de maneira sub-reptícia, o Estado de Direito, submetendo a 

imperatividade das normas jurídicas ao talante do poder de turno”351. 

Ante a essa racionalidade neoliberal352, de caráter individualista e competitivo, 

é que se propõe uma revisão do modelo de regulação e, consequentemente do 

papel a ser exercido pelas agências reguladoras no Estado brasileiro. Assim, por 

estarem diretamente vinculadas tanto com a economia quanto com a política, a 

forma de agir das agências reguladoras em um determinado Estado é capaz de 

oferecer um diagnóstico da relação entre essas esferas.  

Ainda que se reconheça o Direito como o instrumento através do qual Estado 

e mercado servem-se mutuamente para a reprodução do sistema em que estão 

inseridos, há que se reconhecer que não cabe ao Direito o papel de mero 

espectador ou daquele que intervém apenas para corrigir falhas eventuais. Ao 

contrário, há muito se exige do Direito uma função de redistribuidor de riquezas, com 

o objetivo de diminuir os problemas e diferenças sociais decorrentes da livre 

negociação353, ainda mais ante a crueldade do capitalismo contemporâneo, que 

encontra no medo e na desordem seus grandes catalizadores354. Assim: 

 

Tal atividade do direito é hoje um fato incontestável. A sociedade 
contemporânea não consegue imaginar-se prescindindo desta 
atividade social do direito, destinada a ordenar e prescrever 
atividades estatais, com vistas à conservação da dinâmica 
reprodutiva do capital, própria do sistema capitalista355.   

 

Em suma, as agências reguladoras podem e devem apresentar alternativas 

para que possa ser alcançado o resultado da regulação econômica esperado pela 

                                                 
351 VALIM, Rafael. Estado de exceção: a forma jurídica do neoliberalismo. São Paulo: Contracorrente, 
2017. p. 23. 
352 Ibid, p. 54. 
353 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 97.  
354 KLEIN, Naomi. A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2008. p. 18.   
355 DERANI, op. cit., p. 97.  
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sociedade, qual seja, tanto a correção das falhas de mercado quanto a promoção da 

prosperidade econômica somada à  promoção aos direitos fundamentais356.  

 

 

3.3 A “MÃO VISÍVEL” DO ESTADO BRASILEIRO NA CONCRETIZAÇÃO DE 

OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS: LIMITES E OBJETIVOS DA REGULAÇÃO NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

 

A autorregulamentação do mercado capitalista é ilusória, seja em razão dos 

monopólios, oligopólios, acordos destinados à formação de dumpings ou cartéis, 

seja pelo fato de que parte significativa do produto interno bruto advém de atividades 

do Estado como os gastos com a administração, seguro social, financiamentos e 

empreendimentos. Dessa forma, a redução da intervenção do Estado na economia, 

mormente em momentos de crise como a contemporânea, representaria (como de 

fato vem representando) imediata queda da atividade industrial. Por esse motivo, 

Cristiane Derani entende que “a retração da participação do Estado na economia, 

seja como regulamentador ou empreendedor, produz obrigatoriamente diminuição 

da produção de bens, pois ocorre uma diminuição imediata de empresas e 

empreendimentos”357.  

A intervenção do Estado na ordem econômica ocorre de três formas: a) por 

absorção ou participação, b) por direção, e c) por indução. Nesse sentido, segundo 

Eros Roberto Grau, no primeiro caso, haveria a intervenção no domínio econômico, 

qual seja, na atividade econômica em sentido estrito, situação em que o Estado 

desenvolve ação, na condição de sujeito econômico (absorção ou participação)358.  

No caso da absorção, ocorre a assunção integral, por parte do Estado, do 

controle dos meios de produção e/ou troca em determinado setor da atividade 

econômica em sentido estrito, atuando, dessa forma, em regime de monopólio. Por 

outro lado, na participação, o Estado assume o controle parcial dos meios de 

produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido 

                                                 
356 SILVESTRE, Matheus Meott. Captura Regulatória: a análise de impacto regulatório como 
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estrito, atuando em regime de competição com empresas privadas que continuam 

exercitando suas atividades nesse mesmo setor359. 

Por fim, na direção e na indução, a intervenção do Estado ocorre sobre o 

domínio econômico, ou seja, sobre o campo da atividade econômica em sentido 

estrito, desenvolvendo, então, o papel de regulador da atividade. Assim, no caso de 

direção, “o Estado exerce pressão sobre a economia, estabelecendo mecanismos e 

normas de comportamento compulsório para os sujeitos da atividade econômica em 

sentido estrito”. Já na indução, “o Estado manipula os instrumentos de intervenção 

em consonância e na conformidade das leis que regem o funcionamento dos 

mercados”360.  

Assim, ao garantir os direitos e garantias fundamentais (conquista que se 

deseja que seja irreversível da civilização contemporânea) e integrar o Estado e a 

sociedade de forma a se permitir a estabilidade do governo e a plena realização das 

aspirações dos tutelados, o Estado regula, “no campo do direito público, as forças 

produtivas que anteriormente contavam com o imobilismo estatal”, repousando as 

soluções de seus conflitos na esfera privatística361, do que decorre a ordenação 

econômica nas constituições brasileiras a partir da Constituição de 1934. Assim: 

 

Ao tomar em suas mãos o problema socioeconômico surgido das 
contradições sociais oriundas do processo industrial, abre-se um 
capítulo novo no Direito Constitucional, em que os principais conflitos 
de interesses entre a atividade econômica privada e o corpo social 
são considerados como susceptíveis da proteção do Poder Público, 
seja através de sua direta tutela, seja ao impor às entidades 
econômicas privadas, e também às públicas, normas 
imperativamente reguladoras das relações com os demais sujeitos 
protegidos pelo Estado.  
 

  

Nessa perspectiva, o conceito de Ordem Econômica constitucional deve 

pautar-se pela função social e política conferida à atividade produtiva pelo Direito, de 

forma que seja possível conceituar referida ordem “como a atividade econômica 

condicionada, através do sistema jurídico, a determinados fins políticos do 

Estado”362. Ou ainda “as disposições constitucionais estabelecidas para disciplinar o 

                                                 
359 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 148.  
360 Ibid, p. 148-149.  
361 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico: obras completas. São Paulo: RT, 2013.p. 589-591.  
362 Ibid, p. 593.  
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processo de interferência do Estado na condução da vida econômica da Nação, 

mormente nas atividades geradoras de rendas e riquezas”363.  

Contudo, a disciplina da ordem econômica pela Constituição conta com 

menos de um século na história constitucional brasileira, já que somente a partir da 

Constituição de 1934 é que o país passa a ter aquilo que a doutrina chama de 

“Constituição Econômica”.  

A primeira Constituição brasileira, de 1824, inspirada na Constituição francesa 

de 1814, impunha ao Estado um papel secundário na economia. Assim, com 

características claramente liberais, a intervenção estatal na esfera econômica dava-

se, quase exclusivamente, na estipulação de tarifas alfandegárias. Esse também era 

o perfil da Constituição republicana de 1891 que, por sua vez, admitia a intervenção 

do Estado na economia em prol do interesse coletivo. Contudo, em razão da I 

Guerra, o Estado acabou intervindo sistematicamente na economia, do que resultou 

uma revisão, em 1926, que incluiu disposições sobre a ordem econômica, tal como o 

art.34, n. 5, que conferiu ao Congresso Nacional a competência para “legislar sobre 

o comércio exterior e interior, podendo autorizar as limitações exigidas pelo bem 

público, e sobre o alfandegamento de portos e a criação ou supressão de 

entrepostos”364. 

Já em 1934, sob influência da Constituição de Weimar (1919), conforme 

destacado, tem-se pela primeira vez de forma clara, a chamada “Constituição 

Econômica”, cujo fundamento encontra-se no art. 115 ao estabelecer que “a ordem 

econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as necessidades 

da vida nacional, de modo que possibilite a todos, existência digna. Dentro desses 

limites é garantida a liberdade econômica”.  

Além disso, a Constituição de 1934 garantiu, dentre outros, direitos 

trabalhistas, dos sindicatos e associações profissionais, além de condicionar o 

direito à propriedade, à sua função social. Sobre a intervenção do Estado na 

Economia disciplinada pela Constituição de 1934, Leonardo Vizeu Figueiredo 

destaca que: 

 

                                                 
363 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito Econômico. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2016. p. 78. 
364 BEDNARSKI, José Luiz; AZEVEDO, Tatiana Soares. O sistema econômico na Constituição de 
1988. In: LEMBO, Cláudio; CAGGIANO, Monica Herman S. (Coord.). Direito Constitucional 
Econômico: uma releitura da Constituição Econômica brasileira de 1988. Barueri, SP: Minha Editora, 
2007. p. 33.  
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[...] a ordem econômica brasileira já nasceu estatizada, adotando-se 
um modelo de Estado Intervencionista Social, tendo em vista que o 
Poder Público atuava tanto na prestação dos serviços públicos 
essenciais quanto no desenvolvimento e empreendimento da 
atividade econômica, fato que gerou o surgimento de diversas 
Empresas Estatais em setores econômicos precipuamente 
privados365. 

  

Em 1937, o Estado Novo impõe à nova Carta ampla concentração de poderes 

nas mãos do Executivo e intenso intervencionismo estatal, conforme se depreende 

da leitura do art. 135: 

 

Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de 
invenção do indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se 
a riqueza e a propriedade nacional. A intervenção do Estado no 
domínio econômico só se legitima para suprir as deficiências da 
iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, de maneira a 
evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das 
competições individuais o pensamento dos interesses da Nação, 
representados pelo Estado. A intervenção no domínio econômico 
poderá ser mediata ou imediata, revestindo a forma do controle, do 
estímulo ou da gestão direta.  

 

Superada a Era Vargas, a partir de 1946, com a nova Constituição, tem-se um 

texto que busca a democracia social, mantendo-se as possibilidades de intervenção 

do Estado na economia. A ordem econômica é disciplinada, sobretudo, pelo art. 145, 

ao estabelecer que esta “deve ser organizada conforme os princípios da justiça 

social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano”. 

Por outro lado, o art. 146 estabelece que “a União poderá, mediante lei especial, 

intervir no domínio econômico e monopolizar determinada indústria ou atividade. A 

intervenção terá por base o interesse público e por limite os direitos fundamentais 

assegurados nesta Constituição”.  

A Constituição de 1967, por sua vez, mantém o modelo capitalista do texto de 

1946 e, sob a influência da Encíclica Mater et Magistra (1961), inova ao prever os 

princípios da ordem econômica (art. 157), que seriam repetidos nas constituições 

seguintes: I.) liberdade de iniciativa, II.) valorização do trabalho como condição da 

dignidade humana; III.) função social da propriedade; IV.) harmonia e solidariedade 

entre os fatores de produção; V.) desenvolvimento econômico; VI.) repressão ao 

                                                 
365 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito Econômico. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2016. p. 72.  
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abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação 

da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. 

Ainda em relação ao texto de 1967, merece destaque o art. 163 ao 

estabelecer que a organização e a exploração das atividades econômicas compete 

preferencialmente às empresas privadas, com estímulo e apoio do Estado. Por outro 

lado, o §1º do mesmo artigo determina que “somente para suplementar a iniciativa 

privada, o Estado organizará e explorará diretamente atividade econômica”.  

Já a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, traz consigo uma perspectiva 

nacionalista e intervencionista, cuja marca é percebida no art. 163, segundo o qual: 

 

São facultados a intervenção no domínio econômico e o monopólio 
de determinada indústria ou atividade, mediante lei federal, quando 
indispensável, por motivo de segurança nacional, ou para organizar 
setor que não possa ser desenvolvido com eficácia no regime de 
competição e de liberdade de iniciativa, assegurados os direitos e 
garantias individuais. 
 
 

Por sua vez, na Constituição de 1988, a referência à expressão “ordem 

econômica e social” reflete a afetação ideológica da expressão, o que, para Eros 

Roberto Grau, indica a transformação do capitalismo, na medida em que assume um 

novo caráter, social366. Assim, a Constituição Federal de 1988, pautada pelo 

“constitucionalismo social”, tem como objetivo a transformação da estrutura social, 

buscando a concretização de uma ordem econômica apta a construir uma sociedade 

de bem-estar. Ou seja, caracterizado pelo caráter dirigente, a ordem constitucional 

em vigor “quer alterar a ordem econômica existente, rejeitando o mito da auto-

regulação do mercado”367.  

A Constituição brasileira, sendo dirigente, pressupõe uma filosofia de ação 

que se dirige à produção, reprodução e alteração da sociedade368, o que se 

evidencia já em seu art. 3º, no qual são apresentados como objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil: I. construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II. garantir o desenvolvimento nacional; III. erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV. promover o bem de todos, sem 

                                                 
366 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 65-66.  
367 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 33. 
368 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo 
para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra, 1994. p. 458.  
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preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.  

Além disso, o título VII da Constituição de 1988, ao disciplinar a ordem 

econômica e financeira, impõe a necessidade de um agir positivo do Estado com o 

fim de assegurar “a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, 

estabelecendo, para tanto, no art. 170, os seguintes princípios: I. soberania nacional; 

II. propriedade privada; III. função social da propriedade; IV. livre concorrência; V. 

defesa do consumidor; VI. defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação; VII. redução das desigualdades regionais e 

sociais; VIII. busca do pleno emprego; IX. tratamento favorecido para as empresas 

de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País.   

 Os princípios, concebidos como disposições relativas, mandados de 

otimização, juízos de concorrência, ou ainda, como normas dotadas de capacidade 

expansiva e convivência conflitual, integram o ordenamento, recebendo dele sua 

normatividade, caracterizando-se, assim, como normas, “sem diferença de essência 

com as regras, mas apenas de forma e grau”369.  

A diferença entre princípios e regras, portanto, reside no fato de que enquanto 

aqueles são “normas direta e imediatamente referidas a fins (valores) e indireta e 

mediatamente a condutas (fatos)”, as regras “são normas indireta e mediatamente 

referidas a fins (valores) e direta e imediatamente referidas a condutas (fatos)”370.   

Nesse sentido, a compreensão dos princípios que disciplinam a ordem 

econômica brasileira, é imprescindível para se dimensionar os limites e objetivos da 

regulação e, consequentemente, da atuação das agências reguladoras no direito 

brasileiro, afinal: 

[...] são os princípios instrumentos de extrema eficácia na hermenêutica 
constitucional, designadamente quando se busca afirmar e preservar o 
dogma da inteireza e plenitude do ordenamento jurídico bem como 
amparar-lhe a legitimidade e congruência371. 

 

                                                 
369 TURA, Marco Antônio Ribeiro. O lugar dos princípios em uma concepção do Direito como sistema. 
Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, ano 3, 2014, n. 1. p. 697.  
370 Ibid, p. 698.  
371 BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial: a derrubada da Constituição e a 
recolonização pelo golpe de Estado institucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 37-38.  
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A ideia de que o Direito Administrativo é a Constituição em movimento, 

ressalta o fato de o Direito Constitucional estabelecer os parâmetros do Direito 

Administrativo, ainda que as relações entre si sejam bastante complexas372. Assim, 

mesmo reconhecendo-se que as formas clássicas do Direito Administrativo são, 

geralmente, insuficientes para as necessidades prestacionais do Estado social373, é 

imperioso que a atividade das agências reguladoras tenha as regras e princípios 

constitucionais como parâmetros.  

Assim: 

 

O programa constitucional não tolhe a liberdade do legislador ou a 
discricionariedade do governo, nem impede a renovação da direção 
política e a confrontação partidária. Essa atividade de definição de 
linha de direção política tornou-se o cumprimento dos fins que uma 
república democrática constitucional fixou em si mesma. Cabe ao 
governo selecionar e especificar sua atuação a partir dos fins 
constitucionais, indicando os meios ou instrumentos adequados para 
a sua realização. Desta forma, a constituição dirigente não substitui a 
política, mas se torna a premissa material374.   

 

 

Dessa forma, a constituição deve ser vista não como um instrumento de 

estabilidade e garantia daquilo que já existe, mas sim um programa para o futuro. 

Ou seja: 

 

No fundo, a concepção de Constituição Dirigente para Canotilho está 
ligada à defesa da mudança da realidade pelo direito. Seu sentido, 
seu objetivo é o de dar força e substrato jurídico para a mudança 
social. A Constituição Dirigente é um programa de ação para a 
alteração da sociedade375.  

 

Entende-se que o modelo dirigente da Constituição Federal de 1988, pautado 

por uma concepção cepalina de desenvolvimentismo, deve buscar o equilíbrio em 

uma economia de mercado com a presença de um Estado intervencionista forte, 

apto a superar a condição periférica do Brasil, distanciando-se, assim, da 

                                                 
372 BERCOVICI, Gilberto. A atuação do Estado brasileiro no domínio econômico. In: PINTO, Eduardo 
Costa; CARDOSO JÚNIOR, José Celso; LINHARES, Paulo de Tarso (Org.). Estado, instituições e 
Democracia: desenvolvimento. Livro 9, v. 3. Brasília: IPEA, 2010. p. 483.  
373 Ibid, mesma página.  
374 CANOTILHO, J.J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 2. ed. Coimbra: 
Coimbra, 2001. p. 193-196/462-471.  
375 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 35.  
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perspectiva liberal neoclássica, que compreende o desenvolvimento numa 

perspectiva evolucionista, que ocorreria de forma espontânea e gradual, na medida 

em que as instituições permitam o máximo da iniciativa individual376. 

Assim, a Ordem Econômica deve ser compreendida como instrumento 

necessário à realização da justiça social, numa clara concepção distributiva, tendo 

como fundamento a “convicção política de que a plenitude da pessoa humana 

somente é alcançável pela superação, também, das necessidades individuais e 

coletivas ao nível de subsistência”377. Nesse sentido, prossegue Modesto 

Carvalhosa:  

[...] inexiste no Estado Social a política de abstenção do Poder 
Público que caracterizava o Estado de Direito, por isso que a 
realização da justiça distributiva está condicionada a uma ação 
positiva e institucional do Estado, que se traduz, pela inserção, no 
ordenamento, de uma direção política à ordem econômica378. 

 

Reconhecendo-se que o subdesenvolvimento é, em verdade, uma condição 

específica da periferia, e não uma etapa necessária do processo de evolução natural 

da economia, cabe ao Estado, através do planejamento, ser o principal promotor do 

desenvolvimento que, fundado em decisões políticas379, não pode se valer de 

mecanismos de regulação totalmente ‘independentes’ e isentos de 

responsabilidades na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.   

Nessa esteira, a atuação do Estado brasileiro não pode se restringir à 

obtenção de um orçamento equilibrado, devendo, sobretudo, planejar, respeitando-

se a participação legislativa e a vinculação do plano ao orçamento e aos fins 

enunciados no texto constitucional380.  Assim: 

 

Todo ‘regime jurídico menor’ (subsistemas) deve obedecer aos 
comandos superiores do Direito, aos valores e princípios 
constitucionais e às leis. Pois o sistema nuclear, principal, traz a 
base, a sustentação, o fundamento, dos (aqui considerados) 
subsistemas, na medida em que estes estão subordinados àquele 
(hierarquia normativa)381. 

                                                 
376 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
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378 Ibid, p. 605.  
379 BERCOVICI, op. cit., p. 50-55. 
380 ibid, p. 76. 
381 VITTA, Heraldo Garcia. A competência sancionadora das agências reguladoras no Direito 
brasileiro: breves comentários. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 60, dez. 2011. p. 
127. 
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Enfim, sabendo-se que as chamadas “agências independentes” nunca foram, 

em verdade, independentes, e que o modelo de regulação adotado no país a partir 

da Reforma Gerencial dos anos 90 resultou no desmonte da estrutura do Estado e o 

sucateamento do Poder Público382, a atuação de tais agências deve ser redefinida 

de forma a que se tornem instrumentos facilitadores da efetivação da ordem 

econômica-constitucional brasileira.  

Entendendo-se a eficiência como o dever de boa administração, as agências 

reguladoras devem cumprir as determinações legais, atendendo à Constituição 

Federal, com eficácia social383 já que “no Brasil, a função regulatória deve ponderar 

valores econômicos e sociais, com o fim de atender aos objetivos da República (v.g. 

o desenvolvimento nacional e a dignidade da pessoa humana)”384. Em suma: 

 

[...] falar em Estado Regulador não significa referência apenas ao 
aspecto de sua intervenção indireta no domínio econômico 
(regulação econômica), mas também na ordem social, permitindo-se 
falar também em regulação social385. 

 

Tanto o Direito Econômico quanto o Direito Ambiental almejam atender 

“àquele conjunto de atividades e estados humanos substantivados na expressão 

qualidade de vida”, a qual deve ser compreendida de maneira alargada, superando-

se o aspecto meramente quantitativo (bens materiais), reconhecendo-se o meio 

ambiente não como a natureza isolada ou estaticamente considerada, mas integrada 

à vida humana em suas mais variadas feições386.   

Assim, além de um desenvolvimento participativo, qual seja, “aquele que é 

definido e guiado por meio de decisões que agreguem toda a comunidade 

envolvida”, cumpre ao Direito Econômico, em permanente diálogo com o Direito 

Ambiental, garantir a concretização de um desenvolvimento sustentado, 

compreendido como aquele que, “ao atender às necessidades do momento 

                                                 
382 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 85. 
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brasileiro: breves comentários. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 60, dez. 2011. p. 
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Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 25. 
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presente, não signifique um limite à possibilidade do atendimento das necessidades 

das gerações futuras”387.  

Da mesma forma, Fábio Nusdeo destaca a necessidade de se compatibilizar 

o desenvolvimentismo ou, até mesmo, o mero crescimento econômico, com a 

preservação ecológica, sem a qual o próprio processo estará logo mais 

comprometido. Busca-se, nesse sentido, um processo autossustentado de 

desenvolvimento em que “auto-sustentação envolve um mecanismo de cunho 

econômico; a sustentabilidade, um mecanismo de natureza ecológica”388. Ainda 

numa perspectiva que ultrapassa a esfera meramente econômica da regulação e vai 

além da perspectiva social, a doutrina menciona a teoria da regulação administrativa 

sustentável que pretende “converter a regulação numa atividade conducente ao 

desenvolvimento integrado, material e imaterial, inconfundível com o acrítico 

crescimento econômico, a qualquer preço”389. Nessa categoria figuram dois tipos de 

motivações: 

 

Motivações sociais que cuidam de incrementar a equidade inclusiva 
(exemplo: a tarifa social de energia) e as motivações ecológicas ou 
ambientais (exemplos: a gestão integrada de recursos hídricos, a 
ordenação de padrões energeticamente eficientes de construção e a 
proteção do valor intrínseco dos seres dotados de consciência)390.  

 

Ao buscar a compatibilização de desenvolvimento e sustentabilidade, a 

regulação administrativa sustentável, reconhecendo a falibilidade do mercado, 

“prescreve o emprego diligente de técnicas flexíveis e prestimosas ao 

desenvolvimento multidimensional e intergeracional”, não podendo ser meramente 

reativa, mas exigindo-se que o seja, também, emancipatória391.  

Assim, o novo ciclo da regulação administrativa, dentre outros aspectos, terá 

que assimilar o vetor da sustentabilidade, ao lado da dignidade392. Só assim será 

possível apresentar-se como um instrumento de fortalecimento da cidadania, 
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conforme defendido nesse trabalho, que, muito mais que uma ideia abstrata, deve 

ser compreendida 

[...] como um processo ancorado na maneira de viver das sociedades 
contemporâneas que responda aos desafios da pós-modernidade 
pautando-se em uma visão extensiva, pluridimensional, 
cosmopolítica, fundada nos direitos humanos e orientada pelo justo 
equilíbrio da relação seres humanos-meio ambiente393.  

 

A proximidade entre a atividade administrativa e regulatória e as normas 

ambientais é tão grande que já há, na doutrina brasileira, quem defenda a existência 

de chamada “improbidade administrativa ambiental”. Assim: 

 

[...] a ação administrativa desenvolvida pelos agentes ambientais 
está claramente subordinada às exigências éticas fixadas para todo o 
agir do Estado. Os atos dos agentes ambientais que desbordarem 
dessas exigências éticas ficam, assim, sujeitos às sanções previstas 
para os atos de improbidade administrativa394. 

 

Evidencia-se, dessa forma, que a questão ecológica, sendo também uma 

questão social depende da política para sua concretização. Por isso faz-se 

necessária a superação da ideia de que a adoção de práticas sustentáveis seriam 

incompatíveis com o desenvolvimento econômico e tecnológico, caracterizando-se, 

pelo contrário, como a única opção viável a um desenvolvimento contínuo e 

inclusivo, para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido: 

 

A aceitação de que qualidade de vida corresponde tanto a um 
objetivo do processo econômico como a uma preocupação da 
política ambiental afasta a visão parcial de que as normas de 
proteção do meio ambiente seriam servas da obstrução de processos 
econômicos e tecnológicos. A partir desse enfoque, tais normas 
buscam uma compatibilidade desses processos com as novas e 
sempre crescentes exigências do meio ambiente395.  

 

Em suma, resta demonstrada a superação da noção puramente econômica 

do direito regulatório e das agências regulatórias, cuja atuação deve alcançar 

                                                 
393 SILVA, Solange Teles da. A emergência de uma cidadania planetária ambiental. In: MARQUES, 
Cláudia Lima; MEDAUAR, Odete; SILVA, Solange Teles da. O novo Direito Administrativo, Ambiental 
e Urbanístico: estudos em homenagem à Jacqueline Morand-Deviller. São Paulo: RT, 2010. p. 375.   
394 HENRIQUES FILHO, Tarcísio. Improbidade Administrativa Ambiental. Belo Horizonte: Arraes, 
2010. p. 17.  
395 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 80-82. 
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também e principalmente a perspectiva social, nela incluída a dimensão sustentável 

do desenvolvimento. Assim, é possível concluir com as palavras de Juarez Freitas: 

 

Nesse horizonte conceitual, emergem, com limpidez, as principais 
funções regulatórias, quais sejam: a) a defesa da eficácia direta e 
imediata dos direitos fundamentais e da sustentabilidade de induções 
estratégicas ou de interesse geral; b) a mitigação das falhas de 
mercado e de governo, sem minimizar os riscos de captura e ilusões 
cognitivas (“biases”), donde segue a relevância do (re) desenho 
institucional e do escrutínio dinâmico de benefícios líquidos de longo 
prazo, não apenas materiais; c) o exercício, nos limites 
competenciais, da função arbitral pública no setor regulado; d) o 
desempenho de atividade (preventiva ou repressiva) de polícia 
administrativa em sentido amplo (ex ante e repressiva); d) a 
implementação, com avaliação contínua de impactos, das políticas 
públicas, observados parâmetros cogentes (vinculantes da 
discricionariedade), em face da constitucionalização de expressiva 
parcela dessas políticas; e) o fomento, o incentivo e o induzimento de 
modos de produção e de consumo inclusivos, limpos e equitativos; f) 
a promoção, com o respeito à autonomia, de ambiente negocial 
previsível e desburocratizado, em especial na defesa do uso 
cooperativo dos bens de uso comum do povo396.   

 

                                                 
396 FREITAS, Juarez. Direito da regulação: avaliação de impactos de longo prazo. Revista Interesse 
Público, Belo Horizonte, ano 17, n. 89, jan./fev. 2015. p. 281. 
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4. O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NA EFETIVAÇÃO DA ORDEM 

ECONÔMICA-CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

 

 

4.1 CONTROLE SOCIAL, COMPLIANCE E DEMOCRACIA INFORMACIONAL 

(ACCOUNTABILITY) COMO MEIOS DE LEGITIMAÇÃO DA ATUAÇÃO DAS 

AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL  

 

 

A complexidade da sociedade contemporânea não mais condiz com a ideia 

tradicional de Administração Pública, caracterizada pela estrutura piramidal, na qual 

o Chefe do Executivo possui pleno controle de todo o aparato estatal, já que, nesse 

contexto, prevaleceria aquilo que o detentor da capacidade decisória identificasse 

como interesse público. Ao contrário, considerando que o interesse público é cada 

vez mais fragmentado em variadas perspectivas tão diversificadas quanto legítimas, 

a forma de atuação do Estado em face da sociedade necessita ser alterada397.  

Refletindo essa realidade, a Administração Pública passa por um processo de 

fracionamento, ou seja, passa a se estruturar por meio de diversos centros de 

decisão, “independentes e autônomos, que precisam ter a capacidade de identificar 

e ponderar todos os interesses públicos subjacentes ao caso concreto, de forma a 

encontrar equilíbrio entre eles”398. No mais: 

 

[...] entidades antes periféricas, antes incumbidas apenas de 
executar as determinações do poder central, agora passam a ser 
centros autônomos de competência decisória, relacionando-se 
diretamente com a sociedade com relação a temas específicos399.  
 
 

O próprio ex-Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira400 afirma que a Reforma 

Gerencial teria sido uma “reforma para a democracia”, sobretudo por superar o 

caráter autorreferido que caracterizava a administração pública burocrática, voltada 

para a afirmação do poder do Estado e da burocracia estatal e orientar-se para o 

                                                 
397 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 4-5.  
398 Ibid, p. 6.  
399 Ibid, mesma página.  
400 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 112.  
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cidadão-usuário ou cidadão-cliente e ainda, em razão dos instrumentos de 

responsabilização do servidor público, a saber: 

 

(b1) perante a sociedade, por meio de uma administração 
transparente, voltada para a prestação de contas; (b2) perante os 
políticos eleitos nos termos da democracia representativa, por meio 
da atuação fiscalizadora, principalmente dos políticos da oposição; e 
(b3) perante os representantes formais e informais da sociedade, 
organizados no espaço público não estatal por meio de mecanismos 
de controle social ou de participação cidadã401. 
 

A respeito da noção de cidadão-cliente contida no Plano Diretor de Reforma 

do Aparelho do Estado (PDRAE), Irene Nohara destaca que a ideia relaciona-se à 

proposta de substituir a rule-based accountability pela performance-based 

accountability o que, segundo a autora, resultaria, ao contrário do que se supunha, 

numa menor participação social já que o “cidadão-cliente” seria orientado a controlar 

apenas o produto final de uma ação governamental “flexibilizada”402.   

Ou seja, a noção de cidadão-cliente não reforça a concepção de cidadania 

participativa. Por isso, a proposta não deve ser levada a efeito, seja pelo fato de já 

ter sido modificada em países que a inspiraram, seja por subverter a orientação 

constitucional e por tentar empreender um novo papel ao Estado, já que “o discurso 

dos tax payers, isto é, daqueles que supostamente têm direitos porque pagam seus 

tributos representa, no âmago, uma colonização do espaço público pela mentalidade 

privatística”403.  

 

Assim, para que a cidadania consiga, na prática, modelar as ações 
estatais, é imprescindível que o cidadão não seja visto apenas como 
o destinatário de um serviço público de qualidade, como pretende a 
proposta de cidadão-cliente, mas é indispensável que haja 
legitimidade na formação e execução da política pública que definirá 
as prioridades coletivas, a partir de um controle social exercitado 
também ao longo dos procedimentos públicos404. 

 

                                                 
401 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 112.  
402 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa para além do discurso do “cidadão-cliente”: do 
paradigma econômico da eficiência ao ingrediente político da participação. In: SCALQUETTE, Ana 
Cláudia Silva; SIQUEIRA NETO, José Francisco. 60 desafios do Direito: política, democracia e direito. 
v. 3. São Paulo: Atlas, 2013. p. 40. 
403 Ibid, p. 40-42. 
404 Ibid, p. 42. 
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Emerson Gabardo, por sua vez, destaca o fato de caber ao Estado um papel 

primordial e não apenas subsidiário na concretização do interesse público. Para 

tanto, deve reconhecer e garantir a participação da sociedade civil, seja na esfera 

política em geral, seja no âmbito administrativo, o que deve se dar nas diferentes 

esferas de decisão e controle405. Dessa forma, a democracia longe de ser 

incompatível com o estado regulador, é dele instrumento para a concretização dos 

objetivos constitucionais. Ou seja: 

 

[...] uma democracia saudável, longe de ser ameaçada pelo Estado 
regulador, na verdade depende dele: em um mundo cada vez mais 
polarizado entre indivíduos isolados e inseguros, e forças globais 
descontroladas, a autoridade legítima do Estado democrático pode 
ser o melhor de instituição intermediária que conseguimos formular406 

 

Assim, o modelo de Administração Pública gerencial, ainda que tenha 

chegado ao Brasil por meio de uma onda neoliberal que varreu a América Latina nas 

últimas décadas do século XX407, não prescinde da participação formal de todos no 

processo de qualificação do bem-estar coletivo, ainda que, para tanto, seja 

necessário superar a carência de uma tradição solidarista espontânea no Brasil, 

onde o Estado, historicamente tem-se apresentado como um “autofágico 

protagonista”, colaborando para a ausência de uma sociedade fundada em vínculos 

de solidariedade408.   

Para Bresser-Pereira, a ideia de cidadão-cliente, central na Reforma 

Gerencial, não retiraria do cidadão a condição de portador de direitos e obrigações 

políticas, tampouco colocaria de lado o direito do cidadão de participar ou ainda, 

subestimaria “a importância dos mecanismos e instituições de controle social, que 

são um elemento essencial da administração pública gerencial”409.  

                                                 
405 GABARDO, Emerson. O jardim e a praça para além do bem e do mal: uma antítese ao critério de 
subsidiariedade como determinante dos fins do Estado social. 409 p. Tese (Doutorado em Direito do 
Estado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p. 106-107. 
406 JUDT, Tony. Reflexões sobre um século esquecido: 1901-2000. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. p. 
35.  
407 Em sentido contrário ao pensamento da maioria da doutrina, Luiz Carlos Bresser Pereira, não vê 
na reforma que ele mesmo conduziu, características do neoliberalismo. Nesse sentido: “[...] entendo 
que o neoliberalismo, enquanto liberalismo radical ou ultraliberalismo, é incompatível com a 
administração pública gerencial”. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a 
cidadania: a reforma gerencial brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 
114. 
408 GABARDO, op. cit., p. 112. 
409 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 

brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 119. 
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Dessa forma, a democracia, “para não ficar apenas como uma paródia, deve 

ser afirmada, firmada e aprofundada em todos os campos de manifestação do poder 

social, isto é, nos campos político, econômico e ideológico”410. Por esse motivo é 

que ao se discutir o papel das agências reguladoras como instrumentos de 

efetivação da ordem econômico-constitucional brasileira, faz-se necessária uma 

análise dos mecanismos de democratização da atuação de tais agências.  

Assim, o Estado Democrático de Direito traz consigo, inúmeros instrumentos 

de participação, tais como “a consagração do direito à informação, à publicidade e à 

motivação dos atos administrativos, para permitir a ampliação do controle sobre a 

Administração411”. Ainda nesse contexto, o Tribunal de Contas, o Poder Legislativo e 

o Ministério Público, dentre outros, passam a funcionar como ouvidorias. Da mesma 

forma, observa-se a concretização de instrumentos aptos a democratizar a gestão 

da saúde, do ensino e do patrimônio cultural, estimulando-se a participação dos 

cidadãos na fixação de políticas públicas e no processo de elaboração de leis, por 

meio do plebiscito e do referendo. No mais, são ampliadas as ações coletivas que 

possibilitam o controle judicial da Administração Pública412. Entenda-se: 

 

A sociedade brasileira enquadra-se perfeitamente no modelo “aristocrático” 
de Tocqueville ou “anti-solidarista” de Putnam. Primeiro foi a metrópole, 
depois os senhores e coronéis; por fim o próprio Estado substituiu o 
associativismo civil (inibindo tanto as formas de vinculação egoístas 
fundadas no interesse privado, como aquelas altruístas, inerentes ao 
verdadeiro solidarismo). Inibição esta que não foi imposta; é preciso que se 
deixe claro. A situação histórica retrata um sistema simbólico e circular em 
que a forma de atuar do Estado é causa e consequência da realidade típica 
do seu entorno413.  
 
 

Entretanto, apesar de trazer, em seu discurso, a ideia de participação, o 

modelo gerencial só foi participativo na teoria e não o suficiente na prática, 

caracterizando-se pelo aspecto centralizador414. Observe-se que, na Lei de 

                                                 
410 TURA, Marco Antônio Ribeiro. História institucional do Brasil Real. Curitiba: Juruá, 2001. p. 31.  
411 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 34. 
412 Ibid, mesma página. 
413 GABARDO, Emerson. O jardim e a praça para além do bem e do mal: uma antítese ao critério de 

subsidiariedade como determinante dos fins do Estado social. 409 p. Tese (Doutorado em Direito do 
Estado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p. 113-114. 
414 BLIACHERIENE, Ana Carla; RIBEIRO, Renato Jorge Brown; FUNARI, Marcos Hime. Governança 
pública, eficiência e transparência na administração pública. Fórum de Contratação e Gestão Pública, 
Belo Horizonte, ano 12, n. 133, jan. 2013. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=84228>. Acesso em: 03 dez. 2014. 



123 

Procedimentos Administrativos dos EUA, de 1946, foram estabelecidas normas 

sobre a participação do cidadão na elaboração dos regulamentos das agências, de 

cuja inobservância pode resultar a decretação da nulidade pelo Poder Judiciário.  

Já no Brasil, apesar da inspiração estadunidense, “não existe a imposição, 

como regra geral, de participação do cidadão no processo de elaboração das 

normas baixadas pelas agências, o que contribui para retirar-lhes grande parte da 

legitimidade415”.  

Essa participação pode se dar de diferentes formas, tais como a realização de 

audiências públicas, a publicação de atas e relatórios, a existência de ouvidoria, 

sessão pública para reunião da diretoria, existência de conselhos consultivos, além 

da forma mais tradicional, qual seja, a realização de consultas públicas416.  

A inexistência de uma regra geral, contudo, não impede que as normas 

disciplinadoras de cada uma das agências estabeleçam mecanismos de participação 

popular. Assim, um exemplo positivo tem sido a lei da ANATEL (lei 9.472/97) que 

prevê a consulta pública em diferentes momentos, seja na elaboração de medidas a 

serem apresentadas ao Presidente da República (art. 19, III), seja em relação às 

minutas de atos normativos (art. 42), ou ainda no tocante ao controle do instrumento 

convocatório das licitações (art. 89, II) ou aos contratos (art. 153, §1º). Da mesma 

forma, a lei instituidora da Agência Nacional de Telecomunicações estabeleceu a 

necessidade de consulta pública antes de se proceder à reestruturação e 

desestatização das empresas federais de telecomunicações (art. 195 c/c art. 187). 

Porém, apesar de realizar corriqueiramente consultas públicas, a doutrina destaca a 

comum ausência de respostas da ANATEL em relação aos questionamentos que lhe 

são submetidos, prejudicando a transparência no processo de decisão417. 

De outro lado, merece estaque negativo, evidenciando a necessidade de se 

criar, por uma regra geral, instrumentos de participação efetiva do cidadão na 

atuação das agências reguladoras, o caso da ANS que, por sua vez, além de 

                                                 
415 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 35. 
416 VALENTE, Patrícia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do 
Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 54. 
417 Ibid, p. 55. 
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raramente realizar a consulta pública, “também não confere a devida transparência 

de seus atos depois de emitidos”418.  

Nessa perspectiva, partindo-se da superação da ideia de que o Estado seria o 

guardião único do bem comum e de que a “mão invisível” do mercado garantiria o 

interesse coletivo, alternativas surgiram como críticas ao modelo da New Public 

Management, presente no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - 

PDRAE.  

Em relação especificamente às agências reguladoras, constata-se grande 

dificuldade em se implantar o modelo estadunidense, sobretudo pelo fato de não se 

ter incorporado, no Brasil, o procedimento de participação, apto a conferir 

legitimidade às normas por elas baixadas. Assim, “é preciso, para suprir tal 

deficiência, que os poucos instrumentos de participação previstos nas leis 

instituidoras das agências sejam postos em prática419”.   

Assim, a partir de um projeto político democratizante, tendo como premissa a 

ideia de que a “democracia no Brasil ainda é um bem a ser conquistado”420, e 

buscando-se uma maior articulação entre sociedade civil e Estado, a governança 

pública (public governance) apresenta-se como um tipo de gestão do Estado, que, 

articulando as dimensões econômico-financeira, institucional-administrativa e 

sociopolítica, estabelece parcerias entre a sociedade civil e o mercado, com o 

objetivo de alcançar “soluções inovadoras para os problemas sociais e o 

aprofundamento da democracia”421. Dessa forma, ao contrário do projeto neoliberal, 

no qual a participação da sociedade civil ocorre mediante a transferência a esta, de 

parcela das responsabilidades estatais, a governança pública: 

 

[...] pressupõe uma vontade política para implementar um projeto 
democrático que possibilite uma maior articulação entre o Estado e 
sociedade civil; vontade política de construção de espaços públicos 
(que implementem de forma efetiva a participação) e de ampliação 

                                                 
418 VALENTE, Patrícia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do 
Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 55. 
419 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio 
da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito Regulatório: temas polêmicos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 48. 
420 GABARDO, Emerson. O jardim e a praça para além do bem e do mal: uma antítese ao critério de 
subsidiariedade como determinante dos fins do Estado social. 409 p. Tese (Doutorado em Direito do 
Estado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p. 106-107. p. 359.  
421 RONCONI, Luciana. Governança pública: um desafio à democracia. Revista Emancipação, Ponta 
Grossa, n. 11, n. 1, 2011. Disponível em: 
<http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/1696>. Acesso em: 30 set. 2016. p. 
22.  

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/1696
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da política, na medida em que considera a importância da sociedade 
civil na decisão (fruto do debate e deliberação ampliada) e 
formulação de políticas públicas422.  

 

Na governança pública pretende-se superar a concepção hedonista e 

irresponsável do indivíduo como mero consumidor e destinatário dos serviços 

públicos423, compreendendo-se a possibilidade de “participar da formação da 

vontade estatal e da estratégia de cumprimento das políticas públicas”424. 

Tem-se, dessa forma, como pressuposto, a existência de novas formas de 

participação da sociedade nas decisões estatais, através de um processo dialógico 

em que se busca estabelecer relações horizontais, contrapostas às tradicionais 

relações verticais, “assimétricas e hierárquicas que geram práticas autoritárias e 

relações sociais predatórias e clientelistas”425. Dessa forma, é imprescindível, 

conforme destaca Noam Chomsky, que a população desempenhe importante “papel 

na determinação das políticas, não apenas na arena política, da qual ela é 

sistematicamente excluída, mas também na arena econômica, da qual ela é excluída 

por princípio”426. 

Assim, o princípio da participação administrativa passa a ser visto como um 

parâmetro imposto como um dever à atuação da administração como um todo, e 

também das agências reguladoras, garantindo-se, com isso, a legitimidade e a 

eficiência de suas decisões427. Vitor Rhein Schirato chega a afirmar que “não há 

como existir um bom aparato regulatório se não houver grande permeabilidade das 

decisões da Administração Pública à manifestação de todos os interessados428”. 

Busca-se resgatar a relevância de atores da sociedade civil para a política, 

estabelecendo-se espaços de cogestão dos recursos públicos, a qual, norteada 

pelos princípios da inclusão, da publicidade, da igualdade participativa, do 

                                                 
422 RONCONI, Luciana. Governança pública: um desafio à democracia. Revista Emancipação, Ponta 
Grossa, n. 11, n. 1, 2011. Disponível em: 
<http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/1696>. Acesso em: 30 set. 2016. p. 
24.  
423 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência na 
configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. p. 117.  
424 Id, Burocracia reflexiva. In: MARRARA, Thiago (Org.). Direito Administrativo: tendências e 
transformações. São Paulo: Almedina, 2014. p. 358.  
425 RONCONI, op. cit., p. 28. 
426 CHOMSKY, Noam. Estados fracassados: o abuso do poder e o ataque à democracia. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. p. 294.  
427 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O modelo norte-americano de agências reguladoras e sua 
recepção pelo Direito Brasileiro. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 12, n. 47, 2009. p. 174. 
428 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 9. 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/1696
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pluralismo, da autonomia e do bem-comum, afasta-se da influência do modelo 

gerencialista caracterizado pela centralização dos processos decisórios, tendo como 

objetivo a noção mercadológica de “eficiência administrativa”429. 

O que se pretende, concretamente, é introduzir no modelo administrativo 

gerencial, aquilo que a doutrina chama de “gestão social; gestão societal; novo 

serviço público; gerente equalizador”, resultando, desse movimento, a ideia de que a 

administração pública brasileira atualmente convive com elementos dos quatro 

modelos de gestão pública: patrimonial, burocrática, gerencial e societal430. 

O modelo societal, é, assim, responsável por desenvolver a ideia de que “o 

interesse público não é um fim em si mesmo, mas um norte a guiar o bom 

atendimento ao cidadão, inovando com uma noção compartilhada e coletiva de 

interesse público”, cabendo ao gestor “pensar estrategicamente, mas agir 

democraticamente” do que decorre que “políticas e programas podem ser atingidos 

de modo mais eficiente e responsável em meio a esforços coletivos e processos 

colaborativos, que permitam uma gestão democrática e legítima”431.    

Se já em 2009, Rafael Carvalho Oliveira denunciava “o total enfraquecimento 

das agências sem a utilização do processo democrático”432, a reinterpretação do 

papel das agências reguladoras tem como pressuposto o envolvimento da 

sociedade nas decisões de caráter regulatório, o que, por sua vez, representa o 

ideal da “burocracia reflexiva”: 

 

A burocracia reflexiva considera o cidadão como um sujeito que deve 
participar, ou seja, ter voz ativa, e não como “cliente” que deve ter 
satisfeitas suas necessidades de “consumo” pelo Estado, como se 
este fosse apenas uma empresa prestadora de serviços ou uma 
organização que tem por objetivo tão-somente articular em torno de 
si os setores de regulação, para que conduzir um consumo 
regrado433.  
 

                                                 
429 RONCONI, Luciana. Governança pública: um desafio à democracia. Revista Emancipação, Ponta 
Grossa, n. 11, n. 1, 2011. Disponível em: 
<http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/1696>. Acesso em: 30 set. 2016. p. 
31-32. 
430 BLIACHERIENE, Ana Carla; RIBEIRO, Renato Jorge Brown; FUNARI, Marcos Hime. Governança 
pública, eficiência e transparência na administração pública. Fórum de Contratação e Gestão Pública, 
Belo Horizonte, ano 12, n. 133, jan. 2013. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=84228>. Acesso em: 3 dez. 2014. 
431 Ibid. 
432 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O modelo norte-americano de agências reguladoras e sua 
recepção pelo Direito Brasileiro. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 12, n. 47, 2009. p. 175. 
433 NOHARA, Irene Patrícia. Burocracia reflexiva. In: MARRARA, Thiago (Org.). Direito Administrativo: 
tendências e transformações. São Paulo: Almedina, 2014. p. 363. 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/1696
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Sabe-se que a participação popular nas questões de Estado não é uma 

tradição altruísta, espontânea e nem coletivista já que não é comum tal envolvimento 

exceto nos casos em que a participação possa gerar benefícios próprios ou para 

uma coletividade mínima como a família ou pessoas próximas434.  No mais, essa 

indiferença do indivíduo em relação aos rumos da Administração Pública tende a 

aumentar em períodos como o atual, em que a desconfiança sobre o agir estatal 

alcança parte significativa da população.  

Entretanto, tal constatação não pode ser apontada como argumento para 

afastar a participação cidadã. Ao contrário, deve servir de estímulo ao 

desenvolvimento de um protagonismo da sociedade civil, o que passa, 

necessariamente, pela conscientização a respeito do papel primordial, e não 

coadjuvante, do Estado na concretização de políticas sociais e de desenvolvimento.  

Como corolário lógico de um modelo de gestão democrático, desenvolve-se o 

conceito de accountability, que pode ser compreendido como “o dever de os agentes 

públicos prestarem contas dos resultados obtidos, em função da posição e do poder 

detidos”435, ou ainda:  

 

[...] um procedimento complexo, que impõe aos agentes públicos a 
obrigação de informar e justificar os atos praticados, tendo, como 
consequente, a capacidade de sancioná-los quando tenham violado 
as obrigações a eles impostas pela estrutura constitucional a qual 
representam436.    

 

Assim, a ideia de accountability apresenta duas faces: por um lado, tem-se a 

obrigação dos governantes em informar e justificar a prática dos seus atos 

(answerability); por outro, observa-se a capacidade de impor sanções aos agentes 

públicos que agem irregularmente437. 

Nesse sentido, o processo de tomada de decisões por parte das agências 

reguladoras, enquanto executoras das políticas públicas, deve ser pautado por três 

                                                 
434 GABARDO, Emerson. Papel do Estado e o mito da subsidiariedade. In: NOHARA, Irene Patrícia 
(Coord.). Gestão Pública dos Entes Federativos: Desafios Jurídicos de Inovação e Desenvolvimento 
[recurso eletrônico]. São Paulo: Clássica, 2013. p. 73. 
435 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência na 
configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. p.80. 
436 CABRAL, Flávio Garcia. Os fundamentos políticos da prestação de contas estatal. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 270, set./dez. 2015, p. 152.  
437 Ibid, p. 152-153.  
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aspectos indissociáveis: “a participação social nas etapas decisórias, executórias e 

de controle das políticas públicas; legitimidade do poder e accountability”438. 

Há que se destacar que a participação popular na administração pública 

direta e indireta e, consequentemente, nas agências reguladoras, não se apresenta 

apenas como proposta doutrinária, tendo sido expressamente prevista no texto 

constitucional ao estatuir que “A lei disciplinará as formas de participação do usuário 

na administração pública direta e indireta [...]”, conforme redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 19, de 1998, ao §3º do art. 37, de forma a consagrar os princípios 

democrático e republicano439.  

A previsão constitucional foi recentemente concretizada com a edição da lei nº 

13.460/17 que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do 

usuário dos serviços públicos da administração pública. Além de estabelecer direitos 

básicos e deveres dos usuários a norma garante ao usuário a apresentação de 

manifestações perante a administração pública acerca da prestação de serviços 

públicos (art. 9º). 

Do mesmo modo, a lei 13.460/17 estabeleceu a criação de ouvidorias cujas 

atribuições abrangem a promoção da participação do usuário na administração 

pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário (art. 13, I). Por 

outro lado, como principal avanço em relação à participação popular, a nova 

legislação disciplinou a criação dos Conselhos de Usuários, órgãos consultivos, 

dotados das seguintes atribuições (art. 18, parágrafo único): I.) acompanhar a 

prestação dos serviços; II.) participar na avaliação dos serviços; III.) propor 

melhorias na prestação dos serviços; IV.) contribuir na definição de diretrizes para o 

adequado atendimento ao usuário; e V.) acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor.  

Da mesma forma, o parágrafo único do art. 70 da Constituição da República, 

de 1988, ao disciplinar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

estabelece que:  

 

                                                 
438 BLIACHERIENE, Ana Carla; RIBEIRO, Renato Jorge Brown; FUNARI, Marcos Hime. Governança 
pública, eficiência e transparência na administração pública. Fórum de Contratação e Gestão Pública, 
Belo Horizonte, ano 12, n. 133, jan. 2013. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=84228>. Acesso em: 03 dez. 2014.  
439 NOHARA, Irene Patrícia.  Regulação da atividade econômica na dissolução das fronteiras entre 
público e privado. Scientia Iuris, Londrina, v. 19, n. 1, jun. 2015. p. 113.  
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Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, 
ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.  

 

Ou seja, extrai-se do texto constitucional, que “não basta que a administração 

exerça suas atribuições em conformidade com a lei, ela deve incluir nesse exercício 

uma efetiva legitimidade no exercício do poder e na escolha das políticas 

públicas”440. Ou ainda: “a regulação da atividade econômica será tão eficiente 

quanto mais aberta ao contato com todos os implicados e tão legítima quanto mais 

vinculada for aos anseios de toda a sociedade”441. Assim, considerando que a 

atividade de regular jamais será alheia às escolhas axiológicas, é intrínseco o dever 

de se “explicitar as premissas e justificá-las a contento, com informação ampla e 

transparência verdadeira”442. 

Assim, um dos principais mecanismos de participação popular, a ser 

incentivado na atividade regulatória, sobretudo na Análise de Impacto Regulatório 

(AIR), conforme será demonstrado, é a consulta pública, “manifestação da 

democracia material/participativa, por meio da qual os agentes regulados fornecem 

um feedback acerca dos efeitos da regulação”, instrumento este que será tão eficaz 

quanto efetivamente seja apto a influenciar a formação da decisão do regulador443. 

Destaque-se que a consulta pública já é expressamente prevista em algumas 

normas disciplinadoras das agências reguladoras, tais como na Lei da ANEEL (art. 

4º, §3º da lei 9.427/96), Lei da ANTAQ e ANTT (art. 68 da lei 10.233/2001). 

A participação de terceiros deve ser efetiva, não podendo, por sua vez, 

caracterizar-se como um arremedo de processo, o que acarretaria grave ofensa ao 

princípio do devido processo administrativo444. Ou seja: 

 

                                                 
440 BLIACHERIENE, Ana Carla; RIBEIRO, Renato Jorge Brown; FUNARI, Marcos Hime. Governança 
pública, eficiência e transparência na administração pública. Fórum de Contratação e Gestão Pública, 
Belo Horizonte, ano 12, n. 133, jan. 2013. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=84228>. Acesso em: 03 dez. 2014. 
441 TURA, Marco Antônio Ribeiro. Contribuição à crítica da concepção dominante da regulação da 
atividade econômica pela ótica de Jean Tirole. 2016. (Pós-Doutorado em Direito Político e 
Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. p. 24.  
442 FREITAS, Juarez. Teoria da regulação administrativa sustentável. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 270, set./dez. 2015. p. 120-123. 
443 FREITAS, Rafael Véras de. A Análise de Impacto Regulatório (AIR) no setor de energia elétrica. 
Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, ano 12, n. 46, jul./set. 2014. p. 187. 
444 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 10. 
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Há que ser constituído um real espaço público, a partir de uma 
igualdade que não surge espontaneamente da sociedade, mas, pelo 
contrário, precisa de uma atividade estatal prestadora, 
comprometida, e que mais vise tolerar a divergência do que tenda a 
buscar o consenso445.  

 

Por outro lado, seguindo-se a disciplina da lei 13.303/16, em relação às 

empresas estatais, às agências reguladoras, sobretudo em razão da possibilidade 

de captura pelos entes regulados, exige-se também a adoção de normas de 

compliance, cada vez mais usuais em corporações privadas.  

Assim, compliance deve ser entendido como um conjunto de disciplinas ou 

procedimentos “destinados a fazer cumprir as normas legais e regulamentares, bem 

como as políticas e as diretrizes institucionais, além de detectar, evitar e tratar 

qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer dentro da organização”446.  

É desejável, dessa forma, que as agências reguladoras possam contar com 

um “Código de ética e integridade”, tal como nas estatais, que disponha sobre 

princípios, valores, e missão da agência; orientações sobre a prevenção de conflito 

de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude; canal de denúncias e 

mecanismos que impeçam a retaliação dos denunciantes; sanções aplicáveis em 

caso de violação ao Código, sem prejuízo daquelas previstas na lei nº 8.112/90 e 

demais regras contidas na lei nº 10.871/2004.  

O que se busca, dessa forma, é a superação de um procedimento burocrático 

autista, qual seja, aquele “autorreferenciado e exarado sem comunicação com o seu 

entorno”447, substituindo-o por uma “sistemática propensa à transparência e à 

interação com os agentes imbricados no setor regulado448”. Assim: 

 

Exatamente daí emerge a necessidade de grande processualização 
da atividade das autoridades reguladoras. É fundamental que todas 
as decisões das autoridades reguladoras sigam estrito e detalhado 
rito processual, no qual sejam claramente identificados os pontos de 
interface da Administração Pública com os particulares afetados pela 
decisão a ser tomada.  

                                                 
445 GABARDO, Emerson. O jardim e a praça para além do bem e do mal: uma antítese ao critério de 
subsidiariedade como determinante dos fins do Estado social. 409 p. Tese (Doutorado em Direito do 
Estado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p. 359. 
446 SILVA, Daniel Cavalcante; COVAC, José Roberto. Compliance como boa prática de gestão no 
ensino superior privado. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 3.  
447 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A superação do ato administrativo autista. Os caminhos 
do ato administrativo. São Paulo: RT, 2011. p. 96.  
448 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 9. 
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Em verdade, todo esse novo contexto é resultado da superação do axioma da 

absoluta supremacia do interesse público em face do interesse privado, 

reconhecendo-se que o Direito Administrativo “tem que prever garantias para o 

administrado e não apenas para a Administração”449.  

 

 

4.2 A ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO: OBJETIVOS E POSSIBILIDADES  

 

 

A regulação econômica poderá, em determinados casos, gerar efeitos 

negativos no desenvolvimento da economia, podendo, por outro lado, apresentar-se 

desatualizada, morosa e excessiva, causando prejuízos aos consumidores e 

empresários450. Da mesma forma, a regulação, enquanto intervenção indireta do 

Estado-Administração, pode ser prejudicada em razão de fatores como o 

“imediatismo da política convencional, a falta de sinergia entre os reguladores, o 

improviso voluntarista na implementação de políticas públicas, a cooptação 

patrocinada por grupos de interesse e o omissivismo injustificável”451.  

Luiz Carlos Bresser Pereira, ao apresentar a “Reforma do Estado para a 

cidadania”, apontava inserida na orientação política da Reforma, a necessidade de 

se somar o “controle social aos controles de resultados e de competição 

administrada, definindo essa forma de controle direto pela sociedade como uma das 

principais características da administração pública gerencial”452.  

 Assim, a melhor forma de se analisar o alcance e os possíveis resultados 

decorrentes da regulação e permitir o controle social, é por meio da chamada 

“Análise de Impacto Regulatório” (AIR) que também deverá ter como objetivo reduzir 

                                                 
449 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Agências reguladoras: origens, fundamentos, direito 
comparado, poder de regulação e futuro. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FGCP, Belo 
Horizonte, ano 13, n. 150, jun. 2014. p. 16.  
450 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Análise de Impacto Regulatório – AIR. Revista de Direito Público 
da Economia, Belo Horizonte, ano 8, n. 32, out./dez. 2010. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70676>. Acesso em: 03 out. 2016. 
451 FREITAS, Juarez. Direito da regulação: avaliação de impactos de longo prazo. Revista Interesse 
Público, Belo Horizonte, ano 17, n. 89, jan./fev. 2015. p. 279.  
452 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 117.  
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ou afastar a influência dos agentes regulados nas tomadas de decisão das agências 

reguladoras453.  

O surgimento da Análise de Impacto Regulatório enquanto instrumento de 

aferição da qualidade do exercício da atividade regulatória, deu-se nos Estados 

Unidos da América do Norte, através do Decreto Executivo nº 11.821/1974, de 

autoria do então Presidente Gerald Ford, estabelecendo a necessidade de as 

agências governamentais realizarem uma avaliação do impacto inflacionário das 

novas regulações. Posteriormente, AIR foi sistematizada com a edição do Decreto 

Executivo nº 12.291/1981, do Presidente Ronald Reagan454. 

Assim, ainda hoje nos EUA, a AIR é caracterizada por sua centralização na 

Chefia do Poder Executivo, efetivando-se mediante a observância de duas etapas: 

“(i) num primeiro momento é realizada uma AIR no âmbito da própria agência 

reguladora setorial; (ii) posteriormente, em consonância com o disposto no Executive 

Order nº 12.866, ocorre a supervisão desta AIR pelo Office of Information and 

Regulatory Affairs (OIRA)”455. Ou seja, há uma espécie de revisão realizada pelo 

OIRA, já que a proposta de regulação somente será levada adiante caso seja 

aprovada por esse órgão, evidenciando, assim, uma relação de hierarquia entre ele 

e as agências reguladoras456.  

 

Dessa forma, o OIRA funciona como unidade central de supervisão e 
monitoramento das análises de impacto regulatório realizadas pelas 
agências reguladoras e, com isso, do processo de tomada de 
decisão regulatória no âmbito federal. Além de revisar as propostas 
de medidas regulatórias, sua missão é cuidar da qualidade das 
informações disponibilizadas pela Presidência dos EUA, e 
desenvolver e supervisionar a implementação de políticas 
regulatórias em áreas como tecnologia da informação, dados estatais 
e privacidade457.   

 

Já no Reino Unido, a implantação da AIR teve início com a publicação do 

denominado Lifting the Burden, pela primeira-ministra Margareth Thatcher, em 1981, 

                                                 
453 SILVESTRE, Matheus Meott. Captura Regulatória: a análise de impacto regulatório como 
alternativa para o Brasil. Disponível em: <http://alacde2015.org/papers/82.pdf>. Acesso em: 13 jul. 
2017. p. 1.  
454 FREITAS, Rafael Véras de. A Análise de Impacto Regulatório (AIR) no setor de energia elétrica. 
Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, ano 12, n. 46, jul./set. 2014. p. 180. 
455 Ibid, p. 181. 
456 Ibid, mesma página. 
457 VALENTE, Patrícia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do 
Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p.65. 
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com o objetivo de remover as normas regulatórias desnecessárias e, 

consequentemente, diminuir os “custos regulatórios” buscando-se, assim, impedir 

que os excessos regulatórios resultassem em desvios desnecessários de recursos 

das empresas. Assim, ante a proposta de melhoria da qualidade da regulação, foi 

instituído o método do Cost Assessement Compliance (CCA) com o intuito de avaliar 

os “custos de compliance”, quais sejam, aqueles decorrentes do cumprimento das 

exigências oriundas da regulação458.  

Já com Tony Blair, a partir de 1997, foi criada a Better Regulation Task Force 

(BRTF), para a ampliação do processo de AIR no Reino Unido que atualmente, é 

realizado de forma semelhante àquela dos EUA: inicialmente a AIR é realizada pela 

agência setorial sendo, a seguir, encaminhada à supervisão do Better Regulation 

Executive (BRE), cujas funções são: (i) emitir diretrizes para conduzir as avaliações 

de impacto, (ii) revisar as avaliações de impacto realizadas pelas agências; e (iii) 

emitir um relatório anual ao Parlamento sobre a AIR desenvolvida pelas 

agências”459.  

Em 1999 a BRTF foi renomeada para Regulatory Impact Assessment Unit, 

contexto em que a AIR já era uma exigência para todas as agências reguladoras, 

assim como para os departamentos que apresentavam em sua estrutura uma 

unidade especializada. Para tanto, respaldo legislativo veio com a aprovação do 

Regulatory Reform Act, de 2001. Já em 2005, a Regulatory Impact Unit foi 

substituída pela Better Regulation Executive, que, localizando-se no Gabinete do 

Primeiro Ministro, procurou conferir maior coordenação no sistema460.  

Comparando-se os modelos adotados nos EUA e no Reino Unido, é possível 

destacar importante diferença entre ambos: ao contrário do que ocorre no país 

norte-americano, onde é nítida a relação de subordinação entre as agências e o 

órgão de supervisão, no Reino Unido, essa subordinação não existe, caracterizando-

se mais como uma relação de coordenação, o que compatibiliza aquele modelo com 

a ideia de autonomia das agências reguladoras, adotado no Brasil. 

Segundo a Recomendação do Conselho de Política de Regulamentação e 

Governança da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

                                                 
458 FREITAS, Rafael Véras de. A Análise de Impacto Regulatório (AIR) no setor de energia elétrica. 
Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, ano 12, n. 46, jul./set. 2014. p. 181-182.  
459 Ibid, p.182. 
460 VALENTE, Patrícia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do 
Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p.68. 
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(OCDE), a Análise de Impacto Regulatório (AIR) é uma ferramenta a ser utilizada 

tanto por aqueles que tomam as decisões sobre se e como regular para atingir as 

metas de políticas públicas, quanto como ferramenta hábil a garantir um processo 

rigoroso e sistemático de identificação dos impactos potenciais das ações 

governamentais. Dessa forma, a AIR, como um processo de decisão, complementa 

outros elementos-chave da regulamentação política, como a consulta pública, 

através do desenvolvimento de uma melhor compreensão do impacto provável de 

opções regulatórias461.  

Com base nisso, Patrícia Pessôa Valente conceitua a AIR como: 

 

[...] instrumento de controle da atividade regulatória do Estado por 
meio de aplicação de procedimento administrativo voltado à análise 
das decisões regulatórias a serem tomadas ou já tomadas pelos 
agentes reguladores com base em evidências empíricas, resultando 
na introdução de mecanismos de legitimação democrática e de 
responsabilização do regulador.462 

 

Nesse mesmo sentido, Rafael Carvalho Oliveira afirma que a AIR “é um 

processo que envolve planejamento e participação social, conferindo maior 

legitimidade às políticas regulatórias”463. E mais: 

 

[...] a AIR não funciona apenas como instrumento para definição da 
intensidade e/ou da qualidade da regulação estatal. Em verdade, a 
própria decisão quanto à necessidade de instituição da regulação é 
discutida na AIR. Durante o processo, as alternativas à regulação 
direta (ex. subsídios, disponibilização de informação ao público, 
instituição de taxas, autorregulação, etc.) devem ser ponderadas 
para eleger a melhor decisão para o setor464.  

 

Já para Matheus Meott Silvestre a Análise de Impacto Regulatório é uma 

alternativa para parametrizar a tomada de decisão das agências reguladoras. Assim, 

é: 

                                                 
461 OCDE. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Relatório sobre a 
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2017. p. 8.  
462 VALENTE, Patrícia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do 
Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 87. 
463 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública de 
Resultados e Análise do Impacto Regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 260.  
464 Ibid, mesma página.  
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[...] uma análise técnica, que se pretende quantitativa e que deve 
guiar a tomada de decisão, mas não condicioná-la. Tem como 
objetivo gerar um ônus argumentativo ao regulador caso opte pela 
opção menos eficiente, mas que possa estar de acordo com direitos 
fundamentais, por exemplo465.  

 

No mesmo sentido Juarez Freitas entende que a intervenção (ou a não 

intervenção) deve ser pautada por uma justificativa explícita e persuasiva, baseada, 

portanto, em evidências, com pleno respaldo nos vetores do ordenamento jurídico. 

Dessa forma: 

 

[...] tem que respeitar princípios como proporcionalidade, accountability, 
consistência, transparência e o foco na minimização de adversos efeitos 
colaterais, pois, em derradeira instância, a avaliação de impactos é meio 
jurídico de bloqueio das nefastas atividades econômicas, assim como de 
explicitação dos casos em que a omissão interventiva se mostrar causadora 
de lesões juridicamente injustas466. 

 

Ainda segundo a OCDE, a Análise de Impacto Regulatório deverá, antes da 

emissão de atos normativos, avaliar as seguintes questões467: a) Se o problema que 

demanda a atuação do estado foi corretamente definido; b) Se a ação estatal é 

justificada, considerando os seus possíveis custos e benefícios e as ‘alternativas 

cabíveis’; c) Se há base legal para a regulação estatal; d) Se o grau de intervenção é 

o mínimo possível para atingir o objetivo visado; e) Se os benefícios da regulação 

justificam os seus custos; f) Se a distribuição dos efeitos positivos e negativos da 

regulação na sociedade é pautada pela transparência; g) Se a regulação é clara, 

consistente, compreensível e acessível aos administrados; h) Se todas as partes 

interessadas tiveram a oportunidade de apresentar as suas opiniões e críticas a 

respeito das normas regulatórias, através de mecanismos de consulta pública; i) Se 

a observância das normas regulatórias pelos particulares é incentivada e 

assegurada através de distribuição eficiente de competências entre órgãos do 

governo; e j) Se a regulação foi implementada da maneira como esperado.  

                                                 
465 SILVESTRE, Matheus Meott. Captura Regulatória: a análise de impacto regulatório como 
alternativa para o Brasil. Disponível em: <http://alacde2015.org/papers/82.pdf>. Acesso em: 13 jul. 
2017. p. 14.  
466 FREITAS, Juarez. Teoria da regulação administrativa sustentável. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 270, set./dez. 2015. p. 135. 
467 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Análise de Impacto Regulatório – AIR. Revista de Direito Público 
da Economia, Belo Horizonte, ano 8, n. 32, out./dez. 2010. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70676>. Acesso em: 03 out. 2016.  

http://alacde2015.org/papers/82.pdf
http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70676
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Observa-se que a proposta da Análise do Impacto Regulatório é compreender 

os efeitos da regulação, não apenas em relação aos agentes diretamente 

relacionados ao setor regulado, mas também em relação à consecução dos 

objetivos constitucionais e às respectivas políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento, já que o uso inapropriado da regulação pode “estagnar o 

crescimento econômico colocando obstáculos na forma de fazer negócios e criando 

percepções negativas do ambiente”468.  

Alexandre Santos de Aragão, alerta para a necessidade de se evitar 

regulações “desnecessárias, dúplices ou contraditórias entre si ou com a política 

governamental”. Dessa forma, segundo o autor, é imprescindível, ao mesmo tempo, 

a coordenação e a independência entre as instâncias regulatórias e que a AIR seja 

“pensada de forma global, seja universal para todas as áreas em que haja edição de 

atos de efeitos gerais ou abstratos”. Desses requisitos surgem os desafios de 

conciliar coordenação e independência, evitar retrabalho e autolimitar o órgão 

central encarregado das Análises dos Impactos Regulatórios469.  

Observando-se tais requisitos e superando-se os respectivos desafios seria 

possível aprimorar qualitativamente a tomada de decisão do órgão regulador e 

racionalizá-la, de forma a conferir maior legitimidade às agências reguladoras, 

permitindo que a AIR seja uma importante ferramenta “de formulação, execução e 

controle das políticas regulatórias atuais, especialmente por efetivar os ideais da 

eficiência, do pluralismo e da legitimidade democrática”470.  

Nessa esteira, como instrumento de legitimação da tomada de decisões por 

parte da autoridade reguladora, a AIR será apta, dentre outros aspectos, a 

demonstrar que: 

(i) foram identificados os interesses sujeitos à sua decisão, (ii) foram 
sopesados e considerados todos esses interesses no processo 
decisório e, mais importante, (iii) a decisão exarada reflete um 
equilíbrio entre todos os interesses subjacentes, garantindo o 
funcionamento mais preciso e eficiente do setor regulado471. 

                                                 
468 SILVESTRE, Matheus Meott. Captura Regulatória: a análise de impacto regulatório como 
alternativa para o Brasil. Disponível em: <http://alacde2015.org/papers/82.pdf>. Acesso em: 13 jul. 
2017. p. 10.  
469 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Análise de Impacto Regulatório – AIR. Revista de Direito Público 
da Economia. Belo Horizonte, ano 8, n. 32, out./dez. 2010. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70676>. Acesso em: 03 out. 2016.  
470 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública de 
Resultados e Análise do Impacto Regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 264. 
471 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 9. 

http://alacde2015.org/papers/82.pdf
http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70676
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A Análise de Impacto Regulatório pode valer-se de diferentes métodos, dentre 

os quais merecem destaque: a) a análise de Custo-Benefício (ACB); e b) a Análise 

de Custo-Efetividade (ACE). Enquanto na primeira tem-se um “método regulatório 

que convida os reguladores a identificarem os efeitos positivos e negativos da 

regulação e quantificá-los na medida do possível, auxiliando a decisão pública”, a 

segunda (ACE) é caracterizada “pela definição prévia das metas regulatórias que 

devem ser implementadas pela forma menos custosa”. Ou seja, ao passo que a 

ACB permite ao governo decidir “o que fazer”, a ACE ajuda-o a resolver “como 

fazer”472.  

Nessa perspectiva, o intuito da análise de custo benefício é simples, conforme 

esclarece Patrícia Pessôa Valente: 

 

[...] o regulador selecionará apenas as medidas regulatórias que 
estejam em consonância com o interesse público. Como as medidas 
têm vários efeitos, tanto positivos quanto negativos, ao realizar uma 
análise de custo-benefício, procurar-se-á assegurar que o regulador 
beneficie a sociedade, com a escolha daquela cujos efeitos positivos 
superem (ou justifiquem) os negativos473.  
 
 

A análise de custo-benefício é justificada com base em argumentos de 

eficiência econômica, que, por sua vez, não pode ser tratada como o único objetivo 

da regulação, já que os efeitos distributivos também devem ser levados em 

consideração, sobretudo na medida em que afetarem membros mais vulneráveis da 

sociedade474. Nesse sentido: “a análise de custo benefício não deve ser uma 

‘camisa de força aritmética’, mas sim uma ferramenta para demonstrar o que está 

em jogo e fornecer as informações necessárias para o tomador de decisão, 

tentando-se reduzir o déficit informacional”475.   

                                                 
472 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Governança e Análise de Impacto Regulatório. Revista de 
Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n. 36, out./dez. 2011. p. 173-203. 
(documento digital) 
473 VALENTE, Patrícia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do 
Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 92. 
474 SILVESTRE, Matheus Meott. Captura Regulatória: a análise de impacto regulatório como 
alternativa para o Brasil. Disponível em: <http://alacde2015.org/papers/82.pdf>. Acesso em: 13 jul. 
2017. p. 13.  
475 Ibid, p. 11.  

http://alacde2015.org/papers/82.pdf


138 

Já a análise de custo-efetividade calcula o custo por unidade de benefício e 

para isso propõe um sistema métrico. Assim, “proporciona uma comparação dos 

custos de diferentes formas de se atingir os objetivos do regulador”476.  

Por outro lado, a AIR ainda poderá ser global ou parcial, a depender de sua 

amplitude. Enquanto a primeira abrange impactos macroeconômicos e 

multissetoriais, a segunda preocupa-se apenas com os impactos de um determinado 

setor477.  

Em suma, a AIR pode ser conceituada como o: 

 

Procedimento administrativo participativo - que será aberto às 
contribuições do setor regulado -, que, por meio de análises 
consequencialistas de dados empíricos - os quais serão utilizados 
para a aferição dos efeitos endógenos e exógenos de determinada 
regulação -, visa a conferir racionalidade aos “motivos” dos atos 
administrativos produzidos pelo regulador478. 
 

Assim, completa o autor, no caso de se realizar a AIR, o regulador se 

vinculará aos motivos nela constantes, com base na “Teoria dos Motivos 

Determinantes”, sob o risco de praticar um ato ilegal (art. 2º, “d”, da Lei 4.717/1965). 

Ou seja, uma das grandes vantagens da AIR é a aptidão para limitar a 

discricionariedade do regulador479.  

Por fim, cumpre diferenciar a AIR de outras ferramentas estatais já existentes. 

Inicialmente, Patrícia Pessôa Valente a diferencia da auditoria operacional realizada 

pelos Tribunais de Contas. Ainda que tanto uma quanto outra busque oferecer aos 

cidadãos meios de se certificar da economicidade, eficiência, efetividade e boa 

gestão dos programas realizados pelo governo, caracterizando-se como formas 

externas de análise e fiscalização da administração pública, diferem-se em relação 

ao momento, ao enfoque, e ao responsável pela operacionalização do estudo, já que 

a auditoria operacional é, em regra, posterior à medida, com enfoque no volume de 

recursos públicos empregados e realizada pelo Tribunal de Contas480. Tal 

diferenciação, contudo, não exclui a possibilidade de o próprio TCU desenvolver a 

Análise de Impacto Regulatório. Assim: 

                                                 
476 VALENTE, Patrícia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do 
Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 96. 
477 FREITAS, Rafael Véras de. A Análise de Impacto Regulatório (AIR) no setor de energia elétrica. 
Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, ano 12, n. 46, jul./set. 2014. p. 184.  
478 Ibid, p. 186. 
479 Ibid, mesma página. 
480 VALENTE, op. cit., p. 41-45.  
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Apesar de ser mais comum e indicado que os agentes reguladores 
conduzam a AIR, com efeito, a Corte de Contas também pode 
desenvolvê-la. Exemplo disso ocorre na Inglaterra. O National 
Auditor Officer (NAO), órgão de apoio do Poder Legislativo inglês, 
além de ser um dos responsáveis pelo controle de qualidade das 
avaliações conduzidas pelas agências reguladoras e departamentos 
governamentais, também realiza algumas análises de impacto 
regulatório481.  
 
 

Também não há que se confundir a Análise do Impacto Regulatório com o 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), a ser exigido para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente 

(art. 225, §1º, IV, da CRFB/88). Apesar de ambos procedimentos serem realizados 

por equipes multidisciplinares, no caso da AIR deve ser realizada preferencialmente 

por pessoas ligadas ao órgão regulador, ao contrário do EIA/RIMA. Por outro lado, 

enquanto a participação do público neste está restrita à audiência pública, na AIR a 

participação dos potencialmente afetados deve se dar de forma mais significativa. 

No mais, “ao passo que a finalidade do EIA é reduzir o impacto ambiental ao menor 

nível possível, a da análise é tornar a (não) intervenção estatal a mais eficiente 

possível”482. 

Do mesmo modo a doutrina enfatiza a diferença entre a AIR e a avaliação 

legislativa, compreendida esta última, como a “verificação dos possíveis efeitos e 

reais impactos resultantes da aplicação de uma lei a partir de um procedimento que 

aplica técnicas científicas, da ciência da legística, afastando, assim, meras 

impressões intuitivas do processo avaliativo”483. Assim, diferenciam-se tanto em 

relação ao sujeito quanto às etapas de avaliação, de forma que: 

 

Enquanto a análise regulatória busca, por meio de metódica própria, 
realizar estudo comparativo entre, de um lado, a opção desejada e 
apontada pelo ente regulador na proposta de regulação e, de outro, 
as alternativas que serão utilizadas como parâmetro de comparação 
e sopesamento em termos de eficiência, a avaliação legislativa está 
apenas voltada à situação avaliada484.  

 

                                                 
481 VALENTE, Patrícia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do 
Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 45. 
482 Ibid, p.46-49. 
483 Ibid, p. 52. 
484 Ibid, p. 53. 
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Por fim, a AIR também não pode ser confundida com uma mera consulta 

pública já que a publicidade, apesar de necessária, não é suficiente para o Estado 

regulador, exigindo-se, mais que mera consulta, uma efetiva fiscalização e controle a 

partir dos parâmetros a serem definidos na Análise de Impacto Regulatório485.  

 

4.3 REQUISITOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DAS 

AGÊNCIAS REGULADORAS  

 

A expectativa de que as agências reguladoras, pautadas por uma atuação 

independente e norteadas pelos princípios que regem a atuação do Estado na 

ordem econômica, implantariam, no Brasil, um eficiente modelo de Estado regulador, 

com o tempo não se confirmaram, seja pela captura das agências pelos entes 

regulados, seja em decorrência das diferentes transformações políticas enfrentadas 

pelo Estado brasileiro desde a Reforma dos anos noventa.  

Seja como for, o modelo de agências reguladoras, idealizado pelo Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) nos anos 90, ainda que tivesse 

sido efetivamente implantado, não mais se adequa à realidade contemporânea, 

fazendo-se imprescindível uma rediscussão acerca do papel a ser exercido pelas 

agências reguladoras enquanto instrumentos de intervenção indireta do Estado na 

ordem econômica nacional, afinal de contas, discutir o futuro das agências 

reguladoras representa, no âmago, discutir “que tipo de Estado queremos” 486. 

Destaque-se, ainda, o fato de que a ideia do PDRAE não era de criar 

autarquias em regime especial, mas de dar autonomia aos órgãos por meio do 

contrato de gestão. Contudo, pelo fato de essa sistemática não ser adequada à 

Constituição, houve a necessidade de adequação do regime jurídico das agências, 

daí resultando a submissão de seus servidores ao regime estatutário, e não 

celetista, conforme disposição conferida pelo art. 6º da lei nº 10.871/04.  

Nesse sentido, faz-se necessária uma análise do perfil regulatório do Estado 

brasileiro e, consequentemente, do modelo de agência reguladora a ser adotado no 

sentido de garantir, ao mesmo tempo, a segurança do setor regulado e a 

                                                 
485 VALENTE, Patrícia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do 
Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 56. 
486 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Agências reguladoras: origens, fundamentos, direito 
comparado, poder de regulação e futuro. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FGCP, Belo 
Horizonte, ano 13, n. 150, jun. 2014. p. 21. 
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consecução de políticas públicas voltadas para a satisfação de interesses da 

sociedade e do Estado enquanto agente econômico. 

Um dos aspectos a ser discutido é a criação de mecanismos que confiram 

legitimidade à atuação das agências, e, por outro lado, permitam o controle de suas 

decisões. Em relação ao reforço da legitimidade do Estado, Rafael Carvalho Oliveira 

enfatiza que a atividade impositiva vem perdendo espaço para a atuação consensual 

da Administração, com destaque para a transparência, a processualização da 

atividade administrativa e o “protagonismo dos contratos, consórcios, convênios e 

outros acordos, em vez da imposição unilateral da vontade estatal por meio do ato 

administrativo”487.  

Por outro lado:  

 

Em relação ao controle, a Administração tem procurado reforçar os 
mecanismos de controle interno (ex. a criação de ouvidorias e 
corregedorias), e a atuação administrativa submete-se ao controle 
externo ampliado, em razão do caráter aberto dos princípios 
jurídicos, utilizados como parâmetros para a análise da juridicidade 
da ação administrativa488.    

 

As críticas e a ideia de se repensar o papel das agências reguladoras 

extrapola a esfera acadêmica, tendo chegado ao Congresso Nacional, onde 

tramitam projetos legislativos relacionados à atuação e à composição de tais 

autarquias, dentre os quais se destaca, pela sua amplitude, o Projeto de lei do 

Senado Federal nº 52 de 2013, que, dentre outros aspectos, “dispõe sobre as regras 

aplicáveis às Agências Reguladoras, relativamente à sua gestão, à organização e 

aos mecanismos de controle social”, além de estabelecer o processo de decisão de 

tais agências, dispor sobre a relação das agências com diferentes entes 

administrativos, como órgãos de defesa da concorrência, órgãos estaduais, 

municipais e distritais; e fixar regras sobre transparência.  

A proposta de criação de uma lei geral das agências reguladoras está inserida 

na chamada “Agenda Brasil”, que, com o intuito deliberado de melhorar o ambiente 

de negócios e infraestrutura, contemplou, também, a criação de uma Lei de 

Responsabilidade das Estatais, recentemente aprovada. Em face da similitude de 

                                                 
487 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública de 
Resultados e Análise do Impacto Regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 33. 
488 Ibid, mesma página.  
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algumas propostas, faz-se necessária uma breve análise da chamada “lei das 

estatais”, antes de se proceder à análise do projeto de lei das agências reguladoras.  

Passados mais de dezessete anos desde a Reforma Administrativa, 

finalmente em 30 de junho de 2016 o Congresso Nacional aprovou a lei nº 13.303 

que, em observância ao §1º do art. 173 da Constituição Federal de 1988, 

estabeleceu o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista 

e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou prestação de serviços (Lei das estatais). 

Aprovada às pressas, em meio ao clamor popular e, sobretudo, midiático, em 

decorrência de escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras e, possivelmente, 

outras empresas estatais, a lei nº 13.303/16, apesar de evidências de má técnica 

legislativa, além de outras falhas já identificadas pela doutrina; caminhou bem ao 

disciplinar pontos que permitirão maior controle e transparência sobre a atividade 

desempenhada, prevendo um sistema de governança corporativa, capaz de 

minimizar falhas na conduta da alta gestão dessas empresas489.  

Assim, visando impedir ou, pelo menos minimizar o “aparelhamento político” 

resultante das nomeações dos diretores das estatais, a nova lei previu, em seu art. 

17, critérios objetivos a serem preenchidos por aqueles que participarão da direção 

das estatais na condição de membros do Conselho de Administração e diretores.  

Em relação à fiscalização e ao controle, a lei deixou clara a aplicação às 

estatais das disposições da lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), assim 

como as normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e 

elaboração de demonstrações financeiras, instituindo, inclusive, um Comitê de 

Auditoria Estatutário ao qual, dentre outros aspectos, compete “supervisionar as 

atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de 

elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública ou sociedade de 

economia mista” (art. 24, §1º, III).  

Evidencia-se, dessa forma, a necessidade de se impor à administração das 

empresas estatais, parâmetros empregados na Governança Corporativa, conforme 

previsão do Código Brasileiro de Melhores Práticas, dentre as quais, a prestação de 

                                                 
489 NOHARA, Irene Patrícia.  Mudanças promovidas pela nova Lei das Estatais: pontos fortes e 
fracos. Disponível em: <www.direitoadm.com.br>. Acesso em: 04 set. 2016.  

http://www.direitoadm.com.br/
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contas (accountability), a transparência (disclousure) e práticas de compliance490 

enquanto gestão de riscos, a serem devidamente publicizadas por meio do Código 

de Conduta e Integridade da estatal.   

O projeto de lei geral das agências reguladoras, de autoria do Senador 

Eunício Oliveira (PMDB/CE) foi inicialmente alvo de parecer favorável emitido pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. A seguir, foi apresentado 

substitutivo pelo Senador Walter Pinheiro (PT/BA) e atualmente encontra-se em 

tramitação na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional (CEDN), sob a 

relatoria da Senadora Simone Tebet (PMDB/MS). Um de seus principais objetivos, e, 

por isso o projeto faz parte da “Agenda Brasil”, é garantir a “independência e a 

efetiva capacidade de regular adequadamente áreas estratégicas como 

infraestrutura, logística, energia e comunicações”491. 

Nesse sentido, Egon Bockman Moreira, partindo do pressuposto de que o 

bom funcionamento da economia brasileira depende do ótimo funcionamento dos 

setores regulados, entende que a futura lei geral das agências reguladoras deverá 

pautar-se, dentre outros, por quatro eixos centrais, a saber: 

 

(i) em primeiro lugar, normas assecuratórias da independência; (ii) 
depois, dispositivos que disciplinem a nomeação de seus diretores; 
(iii) em terceiro lugar, a definição expressa de sua competência 
normativa e decisória; (iv) em quarto, a disciplina dos processos 
administrativos por elas desenvolvidos492.  

 

Inicialmente, há que se lamentar que, apesar de haver instrumentos legais 

para se garantir a independência das agências reguladoras, a experiência brasileira 

vem sendo em sentido contrário. Nesse ponto, merece destaque a polêmica 

envolvendo a independência decisória das agências reguladoras em face do 

cabimento de recurso hierárquico impróprio dirigido ao Ministro de Estado ao qual 

esteja a agência reguladora vinculada.  

                                                 
490 NOHARA, Irene Patrícia.  Mudanças promovidas pela nova Lei das Estatais: pontos fortes e 
fracos. Disponível em: <www.direitoadm.com.br>. Acesso em: 04 set. 2016.  
491 SENADO FEDERAL. Agenda Brasil. Brasília, 12 ago. 2015. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/12/agenda-brasil>. Acesso em: 17 out. 2016. 
492 MOREIRA, Egon Bockmann. Agências reguladoras independentes: a necessidade de seu reforço 
institucional por meio de uma lei-quadro. Revista Colunistas de Direito do Estado, n. 196, 2016. 
Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-
reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro>. 
Acesso em: 22 jun. 2016.  
 

http://www.direitoadm.com.br/
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/12/agenda-brasil
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro
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O art. 20 do Decreto-Lei nº 200/69 estabelece que o Ministro de Estado é 

responsável, perante o Presidente da República, pela supervisão dos órgãos da 

Administração Federal enquadrados em sua área de competência, supervisão esta  

que será exercida através da orientação, coordenação e controle das atividades dos 

órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério. Ainda segundo o referido Decreto-

lei, no que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a 

assegurar, essencialmente: I. A realização dos objetivos fixados nos atos de 

constituição da entidade; II. A harmonia com a política e a programação do Governo 

no setor de atuação da entidade; III. A eficiência administrativa; e IV. A autonomia 

administrativa, operacional e financeira da entidade.  

Assim, a supervisão ministerial, conforme admitida no Parecer 51/2006, da 

Advocacia Geral da União, não seria apenas uma faculdade, mas sim um poder-

dever atribuído ao Ministro de Estado como uma de suas tarefas públicas. Por essa 

razão é que se admite recurso hierárquico impróprio nos casos de as agências 

reguladoras usurparem competência legal dos Ministérios e atuarem em flagrante 

contraste às normas legais, o que não será admitido quando exercerem as funções 

executivas, normativas ou judicantes dentro dos limites de suas competências 

preponderantemente técnicas493. Segundo Irene Patrícia Nohara, o recurso 

hierárquico impróprio, além dos casos em que as agências reguladoras 

ultrapassarem/extrapolarem os limites das suas competências institucionais, também 

será cabível se elas violarem políticas públicas estabelecidas pelo Poder 

Executivo494.  

Evidencia-se, dessa forma, a possibilidade de a Administração Central intervir 

nas agências reguladoras em hipóteses de “descalabros administrativos”, mediante 

tutela ou supervisão extraordinária, com o intuito de “dar fim aos desmandos 

administrativos, como no caso de corrupção deslavada”495. 

Em sentido contrário, há que se destacar o pensamento de Vitor Rhein 

Schirato para quem, o recurso hierárquico impróprio não deve ser admitido, nem 

mesmo sob o argumento do vínculo de tutela, sob o risco de ingerência política nos 

campos confiados à regulação independente, ferindo-se a absoluta autonomia e 

                                                 
493 GUERRA, Sérgio. Agências Reguladoras: Da Organização Administrativa piramidal à governança 
em rede. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 128-129.  
494 NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2017. p.607. 
495 VITTA, Heraldo Garcia. A competência sancionadora das agências reguladoras no Direito 
brasileiro: breves comentários. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 60, dez. 2011. p. 
129-130.  
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completa independência decisória das agências reguladoras. Assim: “se houver 

algum vício na decisão, apenas o Poder Judiciário poderia estar apto a revê-la”496, já 

que, “permitir que outra autoridade da Administração Pública possa rever as 

decisões das autoridades independentes implica simplesmente uma 

desconsideração de seu caráter essencialmente técnico”497.    

Para Egon Bockmann Moreira, a concretização da ideia de não-subordinação 

e independência das agências reguladoras passa, necessariamente, pela vedação 

aos recursos hierárquicos impróprios, assim como qualquer forma de eventuais 

revisões administrativas externas498. Assim, se, por um lado, a jurisprudência 

recente aponta para o reconhecimento da autonomia dos atos normativos 

secundários produzidos pelas agências reguladoras, por outro, a prática brasileira 

evidencia a inexistência, até o momento, de um verdadeiro sistema público 

autossuficiente de controle quanto ao mérito das decisões tomadas por tais 

autarquias especiais499.  

O projeto nº 52/2013 estabelece mecanismos para se conferir às agências 

independência no exercício de suas atividades. Assim, por exemplo, “competências 

mínimas devem ser reconhecidas às agências reguladoras, como a possibilidade de 

solicitar autorização para abertura de concursos públicos e nomear os aprovados, 

bem como celebrar contratos administrativos”500.  

No mais, afasta a possibilidade do recurso hierárquico impróprio, ao explicitar 

o alcance da natureza especial das agências reguladoras: 

 

Art. 3º A natureza especial conferida às Agências reguladoras é 
caracterizada pela ausência de tutela ou subordinação hierárquica, 
por investidura a termo dos dirigentes e estabilidade durante os 
mandatos e autonomia funcional, decisória, administrativa e 

                                                 
496 SCHIRATO, Vitor Rhein. A deterioração do sistema regulatório brasileiro. Revista do Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, out./dez. 2013. p. 7. 
497 Ibid, mesma página.  
498 MOREIRA, Egon Bockmann. Agências reguladoras independentes: a necessidade de seu reforço 
institucional por meio de uma lei-quadro. Revista Colunistas de Direito do Estado, n. 196, 2016. 
Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-
reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro>. 
Acesso em: 22 jun. 2016. 
499 Ibid. 
500 TEBET, Simone. Parecer da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, em decisão 
terminativa, sobre o Projeto de Lei do Senado n. 52, de 2013. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=198748&tp=1>. Acesso em: 29 
set. 2016. 

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=198748&tp=1
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financeira e demais disposições constantes desta lei ou de suas leis 
específicas voltadas à sua implementação501.  

 

Outro aspecto que a doutrina destaca como imprescindível na futura lei das 

agências reguladoras, diz respeito à forma de escolha de seus diretores, ponto 

determinante para se alcançar, a um só tempo, a legitimidade e a eficiência de suas 

decisões.  

Neste ponto também há que se destacar a insatisfatória prática brasileira dos 

últimos anos em que as nomeações para as diretorias e os conselhos das agências 

reguladoras têm se dado mais em razão de vínculos políticos que, propriamente de 

conhecimento técnico e aptidão para o desempenho da função. Outrossim, a 

experiência recente evidencia, ainda, a omissão do Poder Executivo na nomeação 

de dirigentes das agências reguladoras, inviabilizando o alcance de seus objetivos 

regulatórios.  

Nesse sentido, auditoria do Tribunal de Contas da União (TC 031.996/2013-2) 

constatou o elevado índice de vacância dos cargos de direção das agências 

reguladoras de infraestrutura, nos períodos de janeiro de 2010 a dezembro de 2013, 

em especial na ANTT, Antaq e ANP (2015, p. 8), casos em que era comum a 

ocupação de tais cargos por interinos, normalmente funcionários de carreira, não 

aprovados pelo Senado Federal. Assim, referida auditoria, ao apontar a necessidade 

de se estabelecer critérios para a forma de substituição dos Conselheiros e Diretores 

em seus impedimentos e afastamentos regulamentares, concluiu que “as ausências 

de ocupação de vagas nos Conselhos e Diretorias das agências auditadas 

chegavam a impossibilitar a tomada de decisão, considerando os quóruns mínimos 

necessários para deliberação de matérias” (2015, p.7). 

Sobre os prejuízos à regulação, decorrentes dos atrasos nas nomeações dos 

diretores das agências reguladoras, destaque-se o posicionamento de Cláudia 

Türner e Mariana Prado: 

                                                 
501 “O recurso hierárquico impróprio é aquele que não decorre da hierarquia, pois é endereçado à 
autoridade de pessoa jurídica distinta daquela da qual emanou o ato. Como se trata de medida 
excepcional, pois pessoas distintas não se submetem a relações de hierarquia e se vinculam apenas 
em função da tutela que uma exerce sobre a outra, ele depende de expressa previsão legal”. 
NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 599. Observe-se que 
o projeto de lei das agências reguladoras, ao afastar o poder de tutela prejudica importante forma de 
controle interno exercido pela Administração Pública por meio do qual tanto o Presidente da 
República quanto o Ministério Supervisor analisam se a agência não está desvirtuando das 
finalidades institucionais que justificam sua existência. Assim, por mais que se defenda a autonomia 
das agências reguladoras, retirar-lhes a tutela seria grave retrocesso.  
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O atraso nas nomeações é extremamente prejudicial ao sistema 
regulatório brasileiro, pois enfraquece as agências, deixando-as 
operar sem a totalidade de seus diretores. As agências funcionam 
melhor com os conselhos integralmente preenchidos, seja pela 
diversidade de opiniões, seja pela garantia do quórum mínimo e da 
continuidade das atividades das agências. Além disso, o atraso nas 
nomeações reduz a eficácia das garantias institucionais das 
agências, pois o reduzido número de diretores torna as mesmas mais 
vulneráveis a pressões políticas e ciclos eleitorais502. 

 

Além disso, a doutrina destaca, ainda, a indevida influência dos agentes 

econômicos regulados sobre as agências reguladoras, de modo a beneficiarem-se, 

seja em relação aos consumidores usuários, sejam em relação ao próprio Estado, 

caracterizando a chamada teoria da captura (“capture theory”, na doutrina 

estadunidense), da qual resulta 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 controladora503.  

Esse fenômeno da captura é resultado, portanto, da transferência de decisões 

econômicas, antes tomadas pelo Estado, para a iniciativa privada. Com isso, “as 

forças que norteiam a atividade privada em busca do lucro passaram a exercer 

enorme influência em setores onde, até então, predominava a lógica da intensa 

ingerência estatal direcionada à satisfação dos objetivos da coletividade”504.  

Portanto, em decorrência da chamada teoria da cooptação ou da captura, a 

agência reguladora ou seus funcionários são capturados pelos agentes privados e 

cooptados por interesses individuais ou de uma minoria, em prejuízo aos interesses 

da coletividade.” Para se evitar a captura, Vicente Bagnoli defende a maximização 

da transparência na regulação econômica, do que resultaria, também, a superação 

da assimetria da informação. Por sua vez, com acesso à informação, as escolhas 

seriam transferidas aos consumidores acirrando a concorrência entre agentes do 

mercado, contribuindo, assim, para o desenvolvimento socioeconômico505. 

                                                 
502 TÜRNER, Cláudia; PRADO, Mariana. A democracia e o seu impacto nas nomeações dos diretores 
das agências reguladoras e ministros do STF. Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, n. 
250, jan./abr. 2009. p. 17. 
503 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31.ed. São Paulo: Atlas, 
2017. p. 517. 
504 NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e planejamento: a criação do PRO-REG. Fórum de 
Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, ano 9, n. 97, jan. 2010. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=64967>. Acesso em: 3 out. 2016. 
505 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 154.  
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Da mesma forma, partindo da transparência, Rafael Oliveira506 sugere quatro 

medidas para se garantir a legitimidade democrática e afastar os riscos de captura 

das agências reguladoras: 

 

a) Transparência do processo regulatório e efetivação de 
instrumentos de democracia direta na elaboração de decisões e 
normas regulatórias (consultas e audiências públicas); 
b) Os órgãos colegiados das agências reguladoras devem ser 
compostos de representantes das mais diversas linhas de interesse 
(governo, empresas reguladas e sociedade civil), o que garante a 
pluralidade representativa e democrática; 
c) Transferência de legitimidade democrática que ocorre no 
momento da nomeação dos dirigentes pelo chefe do Poder 
Executivo, após aprovação do Senado, órgãos de forte expressão 
majoritária (representantes eleitos pelo povo); 
d) Teoria dos poderes neutrais: a insuficiência da soberania 
popular para efetivação da democracia demonstra a necessidade de 
instituições estatais dotadas de forte autonomia em relação às 
diretrizes político-governamentais (ex. Tribunais de Contas, 
Conselhos Nacionais, agências reguladoras, etc.).  

 

Assim, buscando-se evitar a captura das agências reguladoras pelos setores 

regulados e, tampouco, pelos partidos políticos, a lei geral das agências reguladoras 

deverá estabelecer requisitos objetivos para a nomeação de seus diretores, 

privilegiando critérios como a experiência profissional e/ou acadêmica no setor e a 

vedação a pessoas com vinculação político-partidária ou que, de qualquer forma, 

possam ter interesses conflitantes com a agência507.  

Da mesma forma, há que se ter mecanismos para suprir a omissão do Poder 

Executivo na nomeação dos diretores das agências, permitindo-se, por exemplo, a 

atuação subsidiária do Poder Legislativo em caso de atrasos injustificados 

daquele508.  

Eventual “estatuto das agências reguladoras” deveria pautar-se, também, pela 

delimitação mais clara das competências, efetivamente detidas pelas agências 

                                                 
506 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 5.ed. São Paulo: Método, 
2017. p. 114-115.  
507 MOREIRA, Egon Bockmann. Agências reguladoras independentes: a necessidade de seu reforço 
institucional por meio de uma lei-quadro. Revista Colunistas de Direito do Estado. 2016, n. 196. 
Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-
reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro 
Acesso em: 22 jun. 2016. 
508 TÜRNER, Cláudia; PRADO, Mariana. A democracia e o seu impacto nas nomeações dos diretores 
das agências reguladoras e ministros do STF. Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, n. 
250, jan./abr. 2009. p. 17.  
 

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro
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reguladoras. Nesse ponto, há que se refletir acerca dos objetivos da regulação, na 

perspectiva de uma Administração Pública de resultados. Assim, há que se ter como 

ponto de partida, o debate em torno dos objetivos e limites da intervenção do Estado 

na economia, discussão bastante complexa em um momento no qual o próprio 

modelo de Estado é repensado ante as recentes transformações do panorama 

político no Brasil.  

Nesse ponto, o projeto de lei do Senado nº 52/2013 altera a lei nº 9.986, de 

18 de julho de 2000, na parte em que estabelece as regras para a indicação dos 

dirigentes das agências reguladoras. Assim, conforme disposição do projeto, o 

Conselho Diretor ou Diretoria Colegiada será composto por até quatro Diretores ou 

Conselheiros e um Presidente, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral, com mandatos 

não coincidentes, de forma que, sempre que possível, a cada ano, ocorra o 

vencimento de um mandato e uma consequente nova indicação.    

Além disso, o projeto contempla um procedimento seletivo público de 

interessados por um comitê ad hoc, com composição fixada em regulamento, que 

formará, uma lista tríplice de candidatos (mediante a análise de currículos e 

entrevistas) dos quais um será indicado pelo Presidente da República509.  

Atendendo aos anseios da comunidade acadêmica e, seguindo o mesmo 

padrão da nova lei das estatais (lei nº 13.303/16), o Projeto nº 52/2013 do Senado 

Federal estabelece critérios objetivos para os diretores das agências reguladoras, a 

saber: 

 

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral (CD I) e os 
demais membros do Conselho Diretor ou Diretoria Colegiada (CD II) 
serão brasileiros, escolhidos pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, entre 
cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo 
ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, 
“b” e “c” do inciso I e, cumulativamente, os requisitos dos incisos II e 
III: 
I - ter experiência profissional de, no mínimo: 
a) dez anos, no setor público ou privado, no campo de atividade da 
Agência Reguladora ou em área conexa àquela para a qual forem 
indicados em função de direção superior; ou 

                                                 
509 TEBET, Simone. Parecer da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, em decisão 
terminativa, sobre o Projeto de Lei do Senado n. 52, de 2013. Disponível em 
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=198748&tp=1 Acesso em: 29 set. 
2016. p. 6.  
 

http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=198748&tp=1
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b) quatro anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: 
1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa no campo de 
atividade da Agência Reguladora, entendendo-se como cargo de 
chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não 
estatutários mais altos da empresa; 
2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 
ou superior, no setor público; 
3. cargo de docente ou de pesquisador no campo de atividade da 
Agência Reguladora ou em área conexa àquela; 
c) dez anos de experiência como profissional liberal no campo de 
atividade da Agência Reguladora ou em área conexa àquela; 
II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi 
indicado. 
[...]  

 
 

Ainda em relação aos dirigentes, há que se destacar o fato de o projeto ter 

criado uma nova modalidade de perda dos cargos, qual seja, o descumprimento 

injustificado e manifesto de suas atribuições, o que de dará por decisão do Senado 

Federal, após provocação do Presidente da República.  

Também são previstas vedações aos Conselheiros e Diretores de 

desempenharem qualquer outra atividade profissional, exceto a de magistério, assim 

como de ter interesse direto ou indireto em empresa que atue no setor regulado pela 

agência510.  

Já em relação às críticas decorrentes da falta de nomeação do Poder 

Executivo para o preenchimento de cargos vagos na Diretoria ou Conselhos das 

agências, o projeto estabelece que: 

 

[...] enquanto houver vacância nos cargos de Diretor ou Conselho 
das agências reguladoras, será formada lista sêxtupla pelos 
servidores da agência respectiva, para que o Presidente da 
República nomeie um dirigente interinamente; se não houver essa 
nomeação, o superintendente (ou cargo equivalente da agência) com 
maior tempo de exercício na função ocupará a função no Conselho 
Diretor ou Diretoria Colegiada (arts. 44, 53 e 54 do segundo 
substitutivo do Senador Walter Pinheiro).  

 

A doutrina ainda destaca a necessidade de que a nova lei defina os objetivos 

e as competências das agências reguladoras. Assim, o debate em torno de uma lei 

geral deve ser direcionado à procedimentalização das suas condutas, de forma a 

                                                 
510 TEBET, Simone. Parecer da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, em decisão 
terminativa, sobre o Projeto de Lei do Senado n. 52, de 2013. Senado Federal. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=198748&tp=1>. Acesso em: 29 
set. 2016. p. 6.  

http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=198748&tp=1
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alcançar tanto processos administrativos de natureza normativa, quanto participativa 

e sancionatória, cada qual com sua racionalidade própria, mas sempre 

caracterizados pela participação, pelo contraditório e pela observância de prazos 

pré-determinados511. 

Nesse ponto o projeto, mais uma vez, traz inovações positivas como, por 

exemplo, relacionadas à repartição de competências entre o ministério supervisor e 

a agência reguladora, ao reforço da autonomia orçamentário-financeira das agências 

inserindo-as como órgãos orçamentários no Sistema de Planejamento e Orçamento 

Federal e a fixação de prazos para as decisões das agências reguladoras.  

Destaque-se, ainda, a previsão do Plano Estratégico de Trabalho, Plano de 

Gestão Anual e da Agenda Regulatória. O primeiro será coincidente com o Plano 

Plurianual e conterá as metas, objetivos e resultados esperados da atividade da 

agência reguladora no período, assim como a descrição dos recursos a serem 

utilizados, a indicação de fatores externos relevantes e cronograma de revisão do 

Plano (art. 17).  

Por sua vez, o Plano de Gestão Anual, que deverá ser alinhado ao Plano 

Estratégico, será “o instrumento anual do planejamento consolidado da Agência 

Reguladora e contemplará ações, resultados e metas relacionadas aos processos 

finalísticos e de gestão” (art. 18). Já a Agenda Regulatória, a ser implantada no 

âmbito de atuação de cada agência reguladora, será “o instrumento de planejamento 

de sua atividade normativa, alinhada com os objetivos do Plano Estratégico e 

inserida no Plano de Gestão Anual” (art. 21), correspondendo ao conjunto dos temas 

prioritários a serem regulamentados durante a sua vigência (art. 22).  

Seguindo as diretrizes da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o projeto contempla, de forma clara, regras 

sobre a Análise de Impacto Regulatório ante ao fato de ter sido “identificado que as 

agências reguladoras federais nem sempre adotam regras transparentes e 

uniformes sobre esse procedimento, em que os custos e benefícios das medidas 

regulatórias deverão ser avaliados”512. Assim, estabelece o caput do art. 6º que: 

                                                 
511 MOREIRA, Egon Bockmann. Agências reguladoras independentes: a necessidade de seu reforço 
institucional por meio de uma lei-quadro. Revista Colunistas de Direito do Estado, n. 196, 2016. 
Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-
reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro>. 
Acesso em: 22 jun. 2016. 
512 TEBET, Simone. Parecer da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, em decisão 
terminativa, sobre o Projeto de Lei do Senado n. 52, de 2013. Senado Federal. Disponível em: 

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/agencias-reguladoras-independentes-a-necessidade-de-seu-reforco-institucional-por-meio-de-uma-lei-quadro
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A adoção e as propostas de alterações de atos normativos de 
interesse geral dos agentes econômicos, de consumidores ou 
usuários dos serviços prestados serão, nos termos do regulamento, 
precedidas da realização de Análise de Impacto Regulatório - AIR - 
que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato 
normativo.  

 

Outro aspecto inovador do projeto diz respeito à previsão de regras 

detalhadas para o funcionamento das ouvidorias nas agências reguladoras. Assim, 

cada agência contará com um ouvidor que atuará de forma independente e sem 

subordinação, cuja competência envolve a apuração de irregularidades e a 

avaliação da eficiência dos serviços prestados. O ouvidor será escolhido pelo 

Presidente da República para um mandato de dois anos, tendo acesso a todos os 

processos da agência. Deverá ser uma pessoa com conhecimento na área de 

atuação da agência e somente poderá perder o cargo em razão de renúncia, 

condenação judicial transitada em julgado, condenação em processo administrativo 

disciplinar ou exoneração, por iniciativa do Presidente da República.  

Além da cooperação das agências reguladoras entre si e com os órgãos de 

defesa da concorrência, o projeto contempla, ainda, a cooperação entre as agências 

e os órgãos de defesa do meio ambiente e de defesa do consumidor, evidenciando 

importante preocupação do legislador com o alinhamento entre a regulação e tais 

áreas. Ressalte-se, nesse ponto, a inadiável necessidade de o Estado brasileiro 

assumir um papel ativo naquilo que Mariana Mazzucato chama de “revolução 

industrial verde”513.  

Em relação à adequação das agências reguladoras às políticas públicas e aos 

objetivos constitucionais, o projeto também é inovador. Assim, o art. 4º prevê que “as 

agências reguladoras deverão observar, em suas atividades, a devida adequação 

entre os meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em 

medida superior àquelas necessárias ao atendimento do interesse público”. Dessa 

forma, o legislador indica que a proporcionalidade e a razoabilidade devam servir de 

parâmetros para a atuação das agências, tendo como objetivo a satisfação do 

interesse público (primário).  

                                                                                                                                                         
<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=198748&tp=1>. Acesso em: 29 
set. 2016. p. 9.  
513 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor 
privado. São Paulo: Portfolio-Penguim, 2014. p. 165.  

http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=198748&tp=1
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O Capítulo II do projeto nº 52/2013, por sua vez, disciplina a prestação de 

contas e o controle social das agências reguladoras e, ao prever os já citados Plano 

Estratégico e Plano de Gestão Anual, evidencia o compromisso que as agências 

reguladoras devem ter tanto em relação à consecução das políticas públicas, quanto 

com a transparência de suas decisões. Assim, são objetivos dos referidos planos: 

 

I. Aperfeiçoar o acompanhamento das ações da Agência Reguladora, 
incluindo sua gestão, promovendo maior transparência e controle 
social; 
II. Aperfeiçoar as relações de cooperação da Agência Reguladora 
com o Poder Público, em particular no cumprimento das políticas 
públicas definidas em lei; 
III. Promover o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços da 
agência reguladora de forma a melhorar seu desempenho, bem 
como incrementar a satisfação dos interesses da sociedade, com 
foco nos resultados; 
IV. Permitir o acompanhamento da atuação administrativa e a 
avaliação da gestão da Agência.  
 
 

Dessa forma, resta evidente que a lei privilegia a atuação das agências 

reguladoras também como instrumentos de concretização das políticas públicas, 

tendo como pressuposto a ideia de que “a legitimidade do regulador é tão maior 

quanto for sua fidelidade às políticas públicas que busca implementar”514. Ou seja, 

não cabe a elas a definição de quais são essas políticas, mas sim a concretização 

daquela que for a opção legislativa, tendo sempre como foco os objetivos 

constitucionais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º da 

CRFB/88), em que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 

e na livre iniciativa, tenha como fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social (art. 170 da CRFB/88).  

Em relação à transparência, há ainda que se destacar outros importantes 

avanços do projeto de lei no sentido abrir espaços para que, nas agências 

reguladoras, seja concretizada a ideia de democracia informacional. Assim, além de 

as reuniões deliberativas dos Conselhos Diretores ou Diretorias serem públicas e 

gravadas em meio eletrônico (art. 8º), as minutas e propostas de alterações de atos 

normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários 

dos serviços prestados, serão objeto de consulta pública (art. 9º), possibilitando-se 

                                                 
514 TURA, Marco Antônio Ribeiro. Contribuição à crítica da concepção dominante da regulação da 
atividade econômica pela ótica de Jean Tirole. 2016. (Pós-Doutorado em Direito Político e 
Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. p.19. 
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aos interessados, o acesso, na sede da agência ou na internet, ao relatório da 

Análise de Impacto Regulatório, aos estudos, aos dados e ao material técnico 

utilizado como fundamento para as decisões (ressalvados os sigilosos). Assim: “A 

consulta pública é o instrumento de apoio à tomada de decisões por meio do qual a 

sociedade é consultada antes da deliberação de proposta de norma regulatória 

aplicável ao setor de atuação da Agência Reguladora” (art. 9º, §1º).   

No mais, as agências reguladoras ainda poderão, através de decisão 

colegiada, realizar audiências públicas para a formação de juízo e tomada de 

decisões sobre matéria considerada relevante (art. 10). Observe-se, contudo, que 

tanto a consulta pública quanto a audiência pública não impedem as agências 

reguladoras de estabelecer, em seus regulamentos internos, “outros meios de 

participação de interessados em suas decisões, diretamente ou por meio de 

associações legalmente reconhecidas” (art. 11).  

Por fim, o art. 16 do projeto ainda prevê que: 

 

As Agências Reguladoras deverão implementar, em cada exercício, 
planos de comunicação voltados à divulgação, com caráter 
informativo e educativo, de suas atividades e dos direitos dos 
usuários perante a agência reguladora e as empresas que compõem 
o setor regulado.  

 

As considerações sobre o projeto nº 52/2013 do Senado Federal, que cria a 

lei geral das agências reguladoras, foram apresentadas no intuito de evidenciar 

importantes avanços que poderão ser proporcionados com a sua aprovação. Assim, 

cuidando-se de uma proposta que há muito vem sendo debatida, o projeto 

contempla sugestões da doutrina especializada, e pode ser visto com uma 

importante alternativa na superação do relativo insucesso das agências reguladoras 

até o presente.  

Aspectos como: 1) a definição de critérios mais objetivos para a nomeação 

dos dirigentes; 2) a fixação de mecanismos para suprir a ausência de nomeações 

pelo Poder Executivo; 3) a definição de instrumentos de controle social e de 

transparência; 4) a fixação de prazos para a tomada de decisões; 5) a adoção da 

Análise de Impacto Regulatório; 6) a adoção do Plano Estratégico, do Plano de 

gestão Anual e da Agenda Regulatória; 7) o reforço da autonomia orçamentário-

financeira e 8) a possibilidade de cooperação com órgãos de defesa da 

concorrência, do consumidor e do meio ambiente, são as principais propostas que 
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possibilitariam a refundação das agências reguladoras no Brasil, de forma a se 

permitir que tais autarquias sejam instrumentos de efetivação da ordem econômica-

constitucional no país.  

Mesmo ainda não tendo sido aprovado o projeto de lei geral das agências 

reguladoras, em 25 de julho de 2017 foi publicada a Medida Provisória nº 791, 

composta de 37 artigos, criando a Agência Nacional de Mineração (ANM), mais 

tarde convertida na lei 13.575/2017, com 39 artigos, cujas principais características, 

numa clara demonstração de coerência, amoldam-se ao projeto de lei nº 52/2013 do 

Senado Federal.  

A ANM, assim como as demais agências reguladoras, conta com natureza de 

autarquia especial, e integra a administração pública federal indireta, tendo como 

finalidade a implementação das políticas nacionais para as atividades integrantes do 

setor de mineração, compreendendo a normatização, a gestão de informações e a 

fiscalização do aproveitamento dos recursos minerais do País, tendo como 

parâmetro normativo o Código de Mineração515 (Lei 13.575/2017, arts. 1º ao 3º). 

Além de discriminar as competências da agência e do Ministro de Estado de 

Minas e Energia, a Lei nº 13.575/2017 estabelece a estrutura organizacional da nova 

agência com um Diretor-Geral e quatro Diretores além de contar com Procuradoria, 

Ouvidoria, Corregedoria e Auditoria cujo detalhamento se dará por meio de Decreto, 

ainda não editado.  

Uma das principais críticas em relação ao funcionamento das agências 

reguladoras tem sido a falta de qualificação técnica dos seus diretores, muitas vezes 

nomeados mais em razão de vínculos políticos que, propriamente pela aptidão para 

o desempenho de tais funções. Assim, seguindo a tendência da nova lei das estatais 

(lei nº 13.313/2016) e do Projeto de lei nº 52/2013 supramencionados, a MP nº 

791/17 apresentou um rol de requisitos para que uma pessoa venha a ocupar o 

cargo de Diretor-Geral e de membro da Diretoria Colegiada, exigindo-se, além da 

experiência profissional na área de atuação da agência, formação acadêmica 

compatível com o cargo. Assim: 

 

Art. 9º O Diretor-Geral e os demais membros da Diretoria Colegiada 
serão brasileiros, indicados pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos 
da alínea “f” do inciso III do caput do art. 52 da Constituição, entre 

                                                 
515 Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art52iiif
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cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento no campo 
de sua especialidade.   
§ 1º  São requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral e de 
membro da Diretoria Colegiada: 
I - ter experiência profissional de, no mínimo: 
a) dez anos, no setor público ou privado, no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área a ela conexa, em função de direção 
superior; ou 
b) quatro anos ocupando, no mínimo, um dos seguintes cargos: 
1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa no campo de 
atividade da agência reguladora, entendendo-se como cargo de 
chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não 
estatutários mais altos da empresa; 
2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores - DAS-4 ou superior, no setor 
público; 
3. cargo de docente ou de pesquisador no campo de atividade da 
agência reguladora ou em área c-onexa; ou 
c) dez anos de experiência como profissional liberal no campo de 
atividade da agência reguladora ou em área conexa; e 
II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi 
indicado.  
§ 2º  Deve ser atendido um dos requisitos estabelecidos nas alíneas 
“a”, “b” ou “c” do inciso I do § 1º e, cumulativamente, o requisito 
estabelecido no inciso II do § 1º.  
[...]516 

 
 

Por outro lado, a Lei 13.575/17, em seu art. 9º, veda a indicação para a 

Diretoria Colegiada517: 

I - de Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário Municipal, 
dirigente estatutário de partido político e titular de mandato no Poder 
Legislativo de qualquer ente federativo, ainda que licenciados dos 
cargos; 
II - de pessoa que tenha atuado, nos últimos seis meses, como 
participante de estrutura decisória de partido político; 
III - de pessoa que tenha participação, direta ou indireta, em empresa 
ou entidade que atue no setor sujeito à regulação exercida pela 
ANM; 
IV - de pessoa que se enquadre nas hipóteses de inelegibilidade 
previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990; e 
V - de membro de conselho ou de diretoria de associação, regional 
ou nacional, representativa de interesses patronais ou trabalhistas 
ligados às atividades reguladas pela ANM.  
Parágrafo único.  A vedação prevista no inciso I do caput estende-se 
também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das 
pessoas nele mencionadas.  

                                                 
516 Esses requisitos previstos na MP 791/17 não foram reproduzidos na lei 13.575/17. Espera-se que 
constem no seu respectivo decreto regulamentador.  
517 Observe-se que no texto da MP 791/17, também era vedada a indicação para a Diretoria 
Colegiada de pessoa que tenha exercido cargo em organização sindical (art. 12, III), vedação que 
não foi reproduzida no texto da lei 13.575/17.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp64.htm#art1i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp64.htm#art1i
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Também pode ser considerado um avanço na MP que criou a Agência 

Nacional de Mineração, a fixação de uma regra para o preenchimento de funções 

que ficarem vagas no curso do mandato518, suprindo grave problema que, por vezes, 

impede o adequado funcionamento das agências reguladoras519. Esse tema, assim 

como outros relacionados à estrutura organizacional da ANM, não foi reproduzido na 

lei 13.575/17, o que deverá ocorrer seu no Decreto Regulamentador.  

No mesmo sentido, a MP nº 791/17 estabeleceu que “o início da fluência do 

prazo do mandato será imediatamente após o término do mandato anterior, 

independentemente da data de indicação, aprovação ou posse do membro do 

colegiado” (art. 9º, §5º), afastando, assim, a possibilidade de que o Executivo, 

deliberadamente, atrase a nomeação de novos diretores.  

Outra grande novidade trazida pela MP nº 791/17, foi a criação de uma “lista 

de substituição”, a partir da qual serão nomeados substitutos provisórios para a 

Diretoria Colegiada durante o período de vacância que anteceder à nomeação de 

novo membro. Assim, a substituição dar-se-á por integrante de uma lista formada 

por três servidores da agência, “ocupantes dos cargos de Superintendente, Gerente-

Geral ou de cargo hierarquicamente equivalente, escolhidos e designados pelo 

Presidente da República entre os indicados pela Diretoria Colegiada, observada a 

ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da 

substituição” (art. 14, caput e §1º).  

No caso da vacância em razão da demora na nomeação de novos membros, 

a própria Diretoria Colegiada indicará ao Presidente da República três nomes para 

cada vaga na lista e, na ausência de designação desse substituto, até 31 de janeiro 

do ano subsequente à indicação, o cargo vago será exercido, interinamente, por 

Superintendente ou titular de cargo equivalente, com maior tempo de exercício na 

função (art. 14, §§ 2º e 3º, da MP nº 791/17). 

No mais, a Medida Provisória que criou a ANM previu prazos para a 

permanência dos servidores na lista de substituição (2 anos contínuos) e para que 

                                                 
518 Na hipótese de vacância do cargo de Diretor-Geral ou o de Diretor no curso do mandato, este será 
completado por sucessor investido mediante a observância dos requisitos pessoais e profissionais 
exigidos, e exercido pelo prazo remanescente, admitida a recondução caso o prazo seja igual ou 
inferior a dois anos (art. 9º, §4º, da MP nº 791/17).  
519 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Acaba de nascer a Agência Nacional da Mineração. Jota, 
26 jul. 2017. Disponível em: <https://jota.info/colunas/reg/acaba-de-nascer-a-agencia-nacional-da-
mineracao-26072017>. Acesso em: 26 jul. 2017. 

https://jota.info/colunas/reg/acaba-de-nascer-a-agencia-nacional-da-mineracao-26072017
https://jota.info/colunas/reg/acaba-de-nascer-a-agencia-nacional-da-mineracao-26072017
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possa ser à ela reconduzido (prazo superior a 2 anos). Por fim, a norma ainda 

estabeleceu que o substituto, que deverá observar os mesmos impedimentos e 

requisitos técnicos e subjetivos dos membros titulares, não exercerá interinamente o 

cargo por mais de cento e oitenta dias contínuos, caso “em que será convocado 

outro substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou o impedimento do membro da 

Diretoria Colegiada se estenda além desse prazo” (art. 14, §§ 5º e 7º).  

O mandato dos membros da Diretoria da Agência Nacional de Mineração será 

de 4 (quatro) anos, não coincidentes, permitida única recondução (art. 7º da lei nº 

13.575/17). Seguindo os mesmos parâmetros já aplicados às demais agências, os 

membros da Diretoria Colegiada, segundo o que dispunha a MP 791/17, somente 

perderiam os mandatos em caso de renúncia, condenação judicial transitada em 

julgado ou condenação em processo administrativo disciplinar instaurado pelo 

Ministro de Estado das Minas e Energia, competindo ao Presidente da República 

determinar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento (art. 

9º, §§ 7º e 8º). 

A quarentena também foi estabelecida, tanto na MP quanto na lei 13.575/17 

fixando-se o prazo de 6 (seis) meses durante os quais os membros da Diretoria 

Colegiada ficam impedidos de exercer atividade ou de prestar qualquer serviço no 

setor regulado pela ANM, contado da data de exoneração ou do término de seus 

mandatos, assegurada a remuneração compensatória (art. 8º, da lei nº 13.575/17). 

Observe-se que a lei nº 9.986/2000 prevê o prazo de quatro meses para a 

quarentena. Assim, cuidando-se de norma especial, a previsão da Lei da ANM 

prevalecerá sobre as disposições da lei geral, como já ocorre com outras agências 

reguladoras.  

Em relação à transparência e à participação, a lei 13.575/17  estabelece 

expressamente que aqueles atos normativos, por ela editados, que afetarem, “de 

forma substancial e direta, direitos de agentes econômicos do setor de mineração 

deverão ser acompanhados da exposição formal dos motivos que os justifiquem e 

submetidos à consulta ou à audiência pública” (art. 12). Por outro lado, é garantida a 

publicidade das sessões deliberativas da Diretoria Colegiada, assegurando-se a 

participação, dentre outros, das partes envolvidas no processo e de terceiros 

interessados, na forma a ser estabelecida no regulamento da ANM (art. 14 da lei nº 

13.575/17).  
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Quanto à autonomia, também seguindo a linha do Projeto de lei das agências, 

a lei 13.575/17 permite que a ANM solicite diretamente ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a autorização para a realização de 

concursos públicos e para o provimento dos cargos efetivos autorizados em lei para 

o seu Quadro de Pessoal e as alterações no referido quadro, desde que observada 

a disponibilidade orçamentária (art. 35, I). Da mesma forma, poderá a ANM celebrar 

contratos administrativos ou prorrogar os contratos e vigor e conceder diárias e 

passagens nas hipóteses de deslocamentos nacionais e internacionais e autorizar 

afastamentos do País de seus servidores (art. 35, II e III).  

Segundo o art. 11, §1º, III da lei que criou a ANM, é competência da Diretoria 

Colegiada “decidir, em última instância, na esfera da ANM, sobre as matérias de sua 

competência, exceto nas hipóteses em que o regulamento ou a resolução da ANM 

estabelecer o Diretor-Geral como última instância recursal”. Assim, estabelecendo 

que a agência é a última instância nas “matérias de sua competência” a Lei parece 

reafirmar a existência do recurso hierárquico impróprio, remontando ao Parecer 51 

da AGU520.  

Uma das novidades mais interessantes da lei 13.575/17 diz respeito à 

previsão de realização da Análise de Impacto Regulatório - AIR nos casos de 

propostas de alterações de atos normativos de interesse geral dos agentes 

econômicos, cujo procedimento, conteúdo, metodologia e casos de obrigatoriedade 

deverão ser estabelecidos por Regulamento próprio. Para os casos em que não for 

realizada a AIR, deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota técnica ou documento 

equivalente que fundamente a proposta de decisão, evidenciando a preocupação da 

norma com a accountability na atuação da ANM, o que já era um dos ideais da 

Reforma Gerencial de forma a aumentar a responsabilização dos administradores 

perante os cidadãos521.  

Ainda são disciplinadas, dentre outras, normas relacionadas à atuação da 

agência na solução de conflitos entre agentes da atividade de mineração, com 

ênfase na conciliação e na mediação (art. 17) e às formas de obtenção de receitas 

                                                 
520 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Acaba de nascer a Agência Nacional da Mineração. Jota, 
26 jul. 2017. Disponível em: <https://jota.info/colunas/reg/acaba-de-nascer-a-agencia-nacional-da-
mineracao-26072017>. Acesso em: 26 jul. 2017.  
521 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 118. 

https://jota.info/colunas/reg/acaba-de-nascer-a-agencia-nacional-da-mineracao-26072017
https://jota.info/colunas/reg/acaba-de-nascer-a-agencia-nacional-da-mineracao-26072017


160 

pela ANM (art. 19), além das atribuições relacionadas à atividade fiscalizatória da 

autarquia especial .  

Há que se observar, ainda, a menção expressa quanto à sujeição da ANM às 

normas previstas na Lei nº 9.986/2000, que dispõe sobre a gestão dos recursos 

humanos das Agências Reguladoras (art. 21, §3º da lei 13.575/17).  

Quanto aos aspectos formais e estruturais, a lei 13.575/17, assim como a 

Medida Provisória nº 791/17 trouxeram importantes avanços em relação às demais 

normas disciplinadoras das agências reguladoras no Brasil, desejando-se que essa 

tendência se mantenha, pelo menos até que seja aprovada uma lei geral das 

agências reguladoras, cujas disposições alcançariam as outras dez autarquias 

especiais atualmente existentes no Brasil. Contudo, apenas um texto moderno, que 

adianta algumas normas do PL das agências não garante a real autonomia da ANM, 

afinal, conforme as palavras de José Vicente Santos de Mendonça “autonomia não é 

algo que a lei possa entregar. É algo a se conquistar”522.  

As leis nº 13.303/16, nº 13.460/17 e nº 13.575/17, já detalhadas, apontam 

para o mesmo sentido do projeto de lei nº 52/2013, introduzindo novos mecanismos 

aptos a transformar a gestão pública. Da mesma forma, em 22 de novembro de 

2017, o Presidente da República editou o Decreto nº 9.203 dispondo sobre a política 

de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 

norma que alcançará, também, as agências reguladoras, podendo proporcionar-lhes 

mais eficiência na consecução dos princípios constitucionais, conforme defendido 

nessa tese.  

Segundo definição contida no próprio Decreto, governança pública deve ser 

entendida como o “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 

postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à 

condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” 

(art. 2º, I), sendo norteada pelos seguintes princípios: I. capacidade de resposta, II. 

integridade, III. confiabilidade, IV. melhoria regulatória; V. prestação de contas e 

responsabilidade; e VI. transparência (art. 3º).  

O Decreto evidencia a necessidade de se aperfeiçoar as práticas regulatórias 

no país. Assim, além de a melhoria regulatória ser um dos princípios da governança 

                                                 
522 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Acaba de nascer a Agência Nacional da Mineração. Jota, 
26 jul. 2017. Disponível em: <https://jota.info/colunas/reg/acaba-de-nascer-a-agencia-nacional-da-
mineracao-26072017>. Acesso em: 26 jul. 2017.  

https://jota.info/colunas/reg/acaba-de-nascer-a-agencia-nacional-da-mineracao-26072017
https://jota.info/colunas/reg/acaba-de-nascer-a-agencia-nacional-da-mineracao-26072017
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da Administração Pública, dentre suas diretrizes merece destaque a edição e 

revisão de atos normativos “pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela 

legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico”, realizando-se 

consultas públicas sempre que conveniente (art. 4º, IX). Da mesma forma, é 

apontada como diretriz “manter processo decisório orientado pelas evidências, pela 

conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio 

à participação da sociedade” (art. 4º, IX).  

Para o atingimento de seus objetivos o Decreto institui o Comitê 

Interministerial de Governança – CIG, cuja finalidade é assessorar o Presidente da 

República na condução da política de governança da administração pública federal, 

cujos princípios, diretrizes e recomendações serão obrigatórios para a administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, cujos órgãos e entidades deverão 

instituir comitês internos de governança.  

Não obstante recentes e importantes avanços normativos, o sucesso das 

agências reguladoras, muito mais que uma boa lei geral, depende da atuação do 

Estado no sentido de reconhecer na atividade regulatória, não apenas um meio de 

satisfação dos mercados ou de crescimento econômico523. Ao contrário, é imperioso 

reconhecer no direito regulatório um meio para a concretização de políticas 

desenvolvimentistas aptas a promover a superação do déficit econômico e social a 

que o país encontra-se condenado há séculos, em razão de reiteradas políticas 

conduzidas em nome de mercados competitivos e dinâmicos, mas incompatíveis 

com as necessidades de ruptura com a condição periférica ocupada pelo Brasil e 

pela América Latina.   

 

 

                                                 
523 TURA, Marco Antônio Ribeiro. Contribuição à crítica da concepção dominante da regulação da 
atividade econômica pela ótica de Jean Tirole. 2016. (Pós-Doutorado em Direito Político e 
Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. p. 22.  
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CONCLUSÃO  

 

As agências reguladoras surgiram no Brasil após uma série de 

transformações ocorridas na estrutura da Administração Pública, decorrentes de 

mudanças empreendidas no modelo de Estado e na forma pela qual este se 

relaciona com a Economia. Contudo, a prática de quase duas décadas evidencia 

relativo insucesso ante a deterioração do modelo regulatório no país que, sob 

argumentos de cunho meramente econômico, tal como a atração de investimentos, 

afasta-se do contorno constitucional que deve ser empreendido a tal atividade 

estatal.  

Depois de séculos sob o modelo de Administração patrimonialista, 

caracterizada pelo clientelismo e pelas relações pessoais e informais, a chegada de 

Getúlio Vargas ao poder trouxe consigo a proposta de profissionalização da 

Administração Pública. Desta forma, sob inspiração weberiana, buscou implementar 

na gestão do Estado, um modelo caracterizado pela legalidade e pela 

impessoalidade (administração burocrática).  

Ao lado desse processo de profissionalização, o período pós-crise de 1929, 

foi caracterizado por um incremento quantitativo e qualitativo na intervenção do 

Estado sobre a ordem econômica, culminando, no Brasil, com a criação de estatais 

e com o bem-sucedido modelo de planejamento da economia do governo Juscelino 

Kubitschek, jamais repetido na história nacional. 

A necessidade de se aperfeiçoar a estrutura da Administração Pública fez 

com que, em 1967, fosse editado o Decreto-Lei nº 200, primeira norma a tentar 

implantar no Direito Administrativo, um modelo gerencial, incorporando-se, assim, 

padrões de “eficiência” da administração privada. Essa proposta ganharia força já no 

período democrático quando, em 1998, a Reforma Administrativa liderada pelo então 

Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira, introduziu o princípio da eficiência no texto 

constitucional, operando várias transformações na Administração Pública e 

consolidando o modelo de Estado regulador. 

Essas transformações, somadas ao acentuado processo de desestatização e 

redução do papel do Estado perante economia, resultaram na transferência de 

serviços públicos, até então desenvolvidos diretamente pelo Estado, à iniciativa 

privada, processo acompanhado pela criação das primeiras agências reguladoras no 

país que, caracterizadas pela independência, deveriam regular tais setores, dentre 
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outras atividades econômicas, mediante a especialização, a neutralidade e a 

“discricionariedade técnica”.  

Assim, para tais entidades inicialmente foi idealizado o modelo das agências 

executivas, também oriundo do processo de “agencificação” pós Reforma 

Administrativa. Contudo, para que pudessem alcançar o nível de independência que 

se almejava, a elas foi atribuído um regime próprio, caracterizado pela natureza 

jurídica de autarquias em regime especial, com regras próprias quanto à nomeação 

de seus diretores, para mandatos fixos. Buscava-se, dessa forma, que a regulação 

se desse mediante decisões técnicas, com pouca ou nenhuma interferência política.  

Entretanto, a prática evidenciou as falhas do modelo já que a atuação das 

agências reguladoras vem se mostrando, ora incompatível, ora insuficiente para a 

promoção das políticas públicas necessárias à promoção do desenvolvimento social 

e econômico nacional. Assim, nesse momento em que o país passa por mais uma 

guinada neoliberal, é imprescindível redefinir o papel de tais agências, associando-o 

a um modelo de desenvolvimento sustentável e democrático, nos moldes previstos 

pela Constituição da República de 1988. 

Nessa medida, afastando-se a ideia de subsidiariedade do Estado, e 

entendendo que, conforme regramento constitucional, a este compete a condução 

de um modelo de desenvolvimento capaz de promover a inclusão social, a liberdade 

e a superação da condição periférica do país, a regulação deve ser vista como 

instrumento para a consecução de políticas públicas, caracterizando-se, portanto, as 

agências reguladoras como meios para tanto.  Por isso, sua atividade deve ter como 

parâmetro os princípios constitucionais, sobretudo, relacionados à ordem econômica 

e, como fim, o verdadeiro desenvolvimento soberano e emancipatório e não apenas 

o crescimento econômico. 

Assim, a regulação exercida pelas agências apenas será legítima na medida 

em que contar com um sentido socialmente útil. Dessa forma, antes de tudo, deve 

contar com mecanismos de controle social, seja na sua atividade meio, seja em sua 

atividade fim, oportunizando-se aos setores regulados, aos usuários, aos 

consumidores e ao próprio Estado, a participação nas decisões de impacto na 

sociedade e na economia. 

Nesse sentido, tais autarquias não devem ser as definidoras das políticas 

públicas, papel que cabe, inexoravelmente ao Estado, através de decisões de ordem 

política e pautadas pelos contornos constitucionais. Assim, as agências reguladoras 
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devem ser meios para a efetivação de tais políticas, reconhecendo-lhes o papel 

instrumental na concretização dos objetivos constitucionais na construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, superando-se, assim, a ideia da regulação como 

uma atividade estéril e focada, tão somente, na solução de falhas do mercado.  

O projeto de lei do Senado Federal nº 52/2013 propõe a criação de uma lei 

geral para as agências reguladoras e, incluído na chamada “Agenda Brasil”, 

encontra-se atualmente em avançado estágio de tramitação. Referido projeto 

incorpora significativas inovações no regime jurídico de tais agências, seja quanto à 

nomeação e a estabilidade dos seus diretores, seja na consolidação de meios de 

participação popular, tais como a consulta, a audiência pública e a criação de 

ouvidorias. No mais, prevê a instituição da Análise de Impacto Regulatório, 

instrumento capaz de analisar de maneira prévia e detalhada as consequências da 

regulação para os setores envolvidos e para a sociedade em geral. 

Além disso, o projeto avança ao adotar o Plano Estratégico, o Plano de 

Gestão Anual e a Agenda Regulatória, ao garantir maior autonomia financeira e 

orçamentária às agências reguladoras e ao possibilitar a cooperação entre elas e os 

órgãos de proteção à concorrência, ao meio ambiente e ao consumidor. 

Iniciada em 2014, a presente tese foi elaborada em um período de 

significativas transformações no cenário político, jurídico e econômico nacionais. 

Assim, não obstante o fortalecimento de políticas liberais que pugnam pela redução 

do papel do Estado nos últimos anos, medidas normativas vêm sendo adotadas de 

modo a aperfeiçoar a gestão pública o que tende a repercutir, diretamente, na 

atuação das agências reguladoras. 

Nesse sentido, além da Lei das Estatais (lei nº 13.303/16), a lei que criou a 

Agência Nacional da Mineração (lei nº 13.575/17), a lei nº 13.460/17, que dispõe 

sobre a defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos e o Decreto nº 

9.203/17, que dispõe sobre a política de governança da administração pública 

federal, se devidamente aplicados poderão representar inquestionável ganho 

democrático à Administração Pública nacional. 

Contudo, apesar de necessária, a participação da população na definição dos 

rumos das políticas públicas só será legítima se e na medida em que também se 

apresente como apta a interferir nos rumos econômicos do país, exigindo-se, para 

tanto, um Estado proativo, cuja intervenção, na medida certa, é imprescindível para 

se garantir o desenvolvimento social e sustentável.  
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A presente tese, elaborada em um programa de Direito Político e Econômico 

teve como ponto de partida o estudo das agências reguladoras como um verdadeiro 

termômetro apto a medir a inter-relação existente entre Direito, Política e Economia 

e os rumos tomados por tais agências nos últimos anos apenas reforçam tal 

premissa.  

Dessa forma, diante das transformações sofridas pela conjuntura nacional, 

responsáveis por intensificar, ainda mais, o poder econômico nas relações sociais, 

as agências reguladoras enquanto principais instrumentos do direito regulatório, 

devem ser compreendidas como meios de combate à desigualdade e à 

concretização de políticas públicas verdadeiramente emancipatórias exigindo-se, 

para tanto, não apenas a criação de normas que garantam a democracia, em seu 

aspecto formal, mas, sobretudo, a compreensão do papel do Estado como 

necessário à concretização de políticas públicas transformadoras e capazes de 

proporcionar uma democracia material e duradoura.   
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