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Resumo 

 

A maior autonomia decisória e administrativa é um dos atributos que 

distinguem as agências reguladoras de outras autarquias. O mandato fixo de seus 

dirigentes é garantia institucional chave para assegurar tal autonomia. Assim, a nomeação 

de diretores interinos, os quais não estão amparados por essa garantia, poderia 

comprometer a autonomia do processo de tomada de decisão da agência reguladora. No 

entanto, analisando a questão sob o enfoque da teoria processual administrativa da 

regulação, concluiu-se que as várias etapas do processo administrativo –– audiência 

pública, fundamentação técnica e decisão colegiada, só para mencionar algumas –– 

contrabalançam essa fragilidade institucional, propiciando que, mesmo com a 

participação de diretores interinos, as decisões sejam tomadas de forma autônoma pelas 

agências reguladoras. 

 

 

 

Palavras-chaves: regulação, agência reguladora, autonomia das agências reguladoras, 

teoria processual administrativa da regulação. 
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Abstract 

 

The stronger autonomy in the decision making process is an essential 

feature of the regulatory agencies institutional framework and it distinguishes them of 

other autarchies. The mandate of their directors is a key point to maintain and consolidate 

agency autonomy, because these officials cannot be arbitrarily fired in the mandate 

period, thus, they are better shielded from regulated sector lobby. In this way, the 

appointment of an interim director, who does not own the institutional assurances of a 

mandate, could weaken the autonomy of the decision making process in the regulatory 

agencies. However, after proceeding the assessment of this subject by the point of view 

of the administrative process theory on regulatory, it was verified that the process steps –

– such as technical reasons, public hearings and decisions approved by a board –– 

contribute to keep the decision-making autonomy of the regulatory agency in despite of 

the board be compound by some interim members.    

 

Keywords: regulation, regulatory agency, regulatory agency autonomy, administrative 

process theory. 
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1. Introdução 

O processo, na esteira do due process of law (devido processo legal), 

desborda o mero procedimento e se constitui numa forma de garantia do cidadão ante o 

arbítrio do Estado e de seus agentes. É por meio da forma que, no processo, “as partes 

têm garantia de legalidade e imparcialidade”1, contribuindo, no caso do direito 

administrativo, que decisões alinhadas ao interesse público sejam exaradas. 

Na presente monografia, será utilizada a teoria processual administrativa 

da regulação, adotando os fundamentos teóricos de Steven Croley2, apresentados no livro 

“Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government”3. Após 

uma breve contextualização do modelo institucional de regulação empregado no país e 

de uma explanação sobre a teoria processual administrativa da regulação de Croley, será 

feita uma análise crítica do cabimento dessa teoria ao arcabouço jurídico brasileiro. 

Em seguida, serão estudados os efeitos da nomeação de diretores interinos 

sobre o processo administrativo de tomada de decisão das agências reguladoras. Será 

considerado o caso concreto ocorrido na Agência Nacional de Transportes Terrestres - 

ANTT, bem como as propostas de regulamentação da matéria pela Agência Nacional de 

Aviação Civil – Anac e Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel.  

Como se mostrará no capítulo seguinte, às agências reguladoras foi 

conferida uma arquitetura institucional que visa assegurar uma maior autonomia 

decisória, administrativa e financeira. Uma dessas garantias institucionais é a de que os 

diretores de agências reguladoras tenham mandato, para que possam decidir a partir de 

motivações técnicas, estando protegidos de pressões políticas, vez que não podem ser 

demitidos ad nutum. Nesse sentido, a nomeação de diretores interinos, os quais, via de 

regra, podem ser simplesmente exonerados da função pelo ministro ao qual a agência está 

vinculada, aniquilaria essa garantia, podendo comprometer a autonomia do processo 

decisório das agências reguladoras. 

                                                           
1 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria Geral do Processo. 29ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 34. 
2 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. 
3 Regulação e interesse público: a possibilidade do boa regulação governamental (livre tradução). 
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Porém, ao se analisar o processo administrativo como um todo, percebe-

se que há nele diversos outros mecanismos que contrabalançam essa garantia que foi 

perdida. Assim, a exigência de motivação técnica das decisões, a realização de consultas 

e audiências públicas, a atuação do controle interno e externo, bem como o formato 

colegiado das decisões, isto é, todo o processo administrativo que leva à decisão 

regulatória proporciona um ambiente institucional que favorece a autonomia das 

agências, ainda que parte de seu colegiado seja formado por diretores interinos sujeitos a 

pressões políticas.  

Resta evidente que quanto mais objetivo, transparente e participativo for o 

processo administrativo, melhor ele assegurará a autonomia dos entes regulatórios, donde 

se pressupõe maior probabilidade de que as intervenções regulatórias sejam balizadas 

pelo interesse público. 
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2. O modelo brasileiro 

 

Com a estabilização da economia, após o controle da inflação em meados 

da década de 1990, iniciou-se a discussão de uma reforma do aparelho do Estado, que 

buscava ao mesmo tempo enfrentar o problema de déficit fiscal e modernizar a 

organização e gestão da administração pública no Brasil, a fim de torná-la mais 

responsiva à sociedade.4  Nesse período, vários dos serviços prestados diretamente pelo 

Estado passaram a ser executados pelo setor privado, quer por desestatizações com a 

alienação de ativos, no caso de serviços comuns, quer por concessões, permissões ou 

autorizações, no caso de serviços públicos. Nestes o Estado conservou a titularidade dos 

serviços, no entanto transferiu a execução a terceiros. De modo que o Estado passou de 

provedor direto dos serviços a garantidor da prestação continuada e adequada desses 

serviços.5 

Diante dessa nova realidade, intensifica-se a atuação estatal tanto na 

produção de normas que estabelecem regras e parâmetros de padronização técnica, de 

qualidade, de segurança, dentre outras que devem ser observadas na prestação do serviço, 

quanto na fiscalização dos mesmos. Para cumprir essas atribuições, adotou-se no país o 

modelo de agências, o qual foi inspirado majoritariamente no modelo norte-americano.6  

As agências reguladoras consubstanciaram-se no ordenamento jurídico 

brasileiro como autarquias sob regime especial. Em que pese inexistir uma definição legal 

e unívoca sobre o que sejam autarquias sob regime especial, observa-se a partir da análise 

das leis de criação das agências reguladoras que elas se distinguem das demais autarquias 

em razão de sua autonomia administrativa, financeira, funcional, patrimonial e de gestão 

de recursos humanos, bem como por suas decisões serem tomadas de forma colegiada, 

sendo que seus dirigentes são nomeados pelo Presidente da República, após aprovação 

                                                           
4 BRASIL. Presidência da República. Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado. Brasília. 1995. 
5 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 4ª Ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Editora 

Fórum, 2013. p. 150. 
6 Ibidem. p. 150. 
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do Senado, e gozam de mandato fixo e com datas de encerramento não coincidentes entre 

si. 

Na visão de BANDEIRA DE MELLO, esse regime especial das autarquias 

adjetivadas de agências em nada as diferencia das demais autarquias, salvo quanto ao fato 

de que seu corpo diretivo ser nomeado pelo Presidente da República após aprovação do 

Senado. 7 Em relação às autonomias administrativa, financeira, funcional, patrimonial e 

de gestão de recursos humanos, tanto as autarquias comuns quanto as em regime especial 

delas gozam, vez que são elementos intrínsecos de qualquer autarquia, podendo haver 

somente diferença de intensidade dessas autonomias.8 

Importante destacar que a adoção do modelo de agências reguladoras 

também visou atender aos reclamos de profissionalismo, capacidade técnica e eficiência 

requeridas pelo cenário de alta complexidade das matérias objeto dos vários serviços 

públicos transferidos à iniciativa privada9, bem como à necessidade de um ambiente de 

negócios seguro e com regras claras, tecnicamente embasadas e mais duradouras, a fim 

de propiciar a realização dos pesados investimentos que eram esperados com o processo 

de desestatização.10 Exsurge desse ambiente a noção de Estado Regulador, no qual “as 

noções de profissionalismo e expertise tradicionalmente aplicadas aos negócios privados 

são adaptadas ao conceito de expertise na atividade de governar com a conotação de 

permanência, treinamento e especialização de funções”11. 

Trazendo à colação a doutrina de DI PIETRO, o professor Lucas Furtado 

menciona que as agências gozam de certa independência frente aos três Poderes da 

República: do Legislativo, em razão do poder normativo; do Judiciário, porque dispõem 

de função quase jurisdicional em questões que envolvem divergências entre delegatários 

e entre estes e usuários dos serviços; e do Executivo, em decorrência da ausência de 

subordinação hierárquica a inviabilizar a via do recurso hierárquico impróprio ao órgão 

                                                           
7 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª Ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2013. p. 173. 
8 Ibidem. p. 178. 
9 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 4ª Ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Editora 

Fórum, 2013. p. 150-151. 
10 Ibidem. p. 151. 
11 ARANHA, Márcio Iório. Manual de Direito Regulatório: Fundamentos de Direito Regulatório. 3ª Ed. 

Londres: Laccademia, 2015. p. 9. 
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ministerial supervisor, o que impede a revisão das decisões das agências por esse Poder.12 

Essa independência frente aos Poderes Legislativo e Judiciário deve ser entendida de 

forma mitigada, vez que as agências estão submetidas ao controle externo pelo Tribunal 

de Contas da União, braço técnico do Congresso Nacional, bem como à garantia 

constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça de direito pode ser afastada da apreciação 

do Judiciário, conforme art. 5º, XXXV da CRFB/88.13  

Em relação ao poder normativo conferido às agências reguladoras, deve-

se observar que ele não decorre do poder regulamentar previsto no art. 84, IV da 

CRFB/88, o qual é privativo do chefe do Poder Executivo. Assim, não compete às 

agências reguladoras diretamente regulamentar as disposições oriundas de lei, vez que, 

com fundamento no artigo supramencionado, essa regulamentação deveria ser realizada 

por decreto.14 O poder normativo conferido a essas autarquias sobre determinado 

segmento de mercado está alicerçado no poder discricionário atribuído, por lei, ao 

administrador público, “a ser exercido, portanto, nos estritos limites legais, tendo em 

consideração a impossibilidade de o legislador definir a priori a melhor solução a ser 

adotada para todas as situações concretas possíveis de serem apresentadas ao 

administrados público”15. 

A primeira autarquia especial criada com a denominação de agência 

reguladora foi a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel16 em 1996, vinculada ao 

Ministério das Minas e Energia. No ano seguinte foram criadas também a Agência 

Nacional de Telecomunicações – Anatel17, vinculada ao Ministério das Comunicações, e 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP18, vinculada ao 

Ministério das Minas e Energia. Elas surgiram num momento de profunda mudança em 

seus respectivos setores de atuação, que culminou na privatização da geração e 

                                                           
12 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 4ª Ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Editora 

Fórum, 2013. p. 152. 
13 Ibidem. p. 152. 
14 Ibidem. p. 153. 
15 Ibidem. p. 153. 
16 Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a qual institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, 

disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. 
17 Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a qual dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, 

a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda 

Constitucional nº 8, de 1995. 
18 Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a qual dispõe sobre a política energética nacional, as atividades 

relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 

Nacional do Petróleo e dá outras providências 
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distribuição da energia elétrica, na privatização do sistema Telebrás e na quebra do 

monopólio de exploração do petróleo e seus derivados. Importante mencionar ainda que 

o processo de transformação do setor destas duas últimas agências implicou inclusive em 

mudanças no texto constitucional.19   

Na virada do milênio, de 1999 a 2001, foram criadas mais seis agências. 

Em 1999, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa20, vinculada ao 

Ministério da Saúde, que tem um campo de atuação bastante amplo, passando da 

vigilância sanitária ao controle de medicamentos. No ano seguinte foi criada outra agência 

para atuar no setor de saúde,  a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS21, 

vinculada ao Ministério da Saúde, que normatiza a operação dos planos de saúde. Ainda 

em 2000, foi criada a Agência Nacional das Águas – Ana22, vinculada ao Ministério do 

Meio Ambiente. Em 2001, foram criadas mais duas agências no setor de infraestrutura, 

mas agora voltadas para o transporte: a Agência Nacional de Transportes Terrestres – 

ANTT23 e Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq24, ambas vinculadas ao 

Ministério dos Transportes. Também em 2001 foi criada a Agência Nacional do Cinema 

– Ancine25, vinculada ao Ministério da Cultura. 

                                                           
19 A EC nº 8/1995 deu nova redação ao inciso XI do art. 21 da CRFB/88 para permitir a autorização, 

concessão ou permissão dos serviços de telecomunicações a empresas privadas. Por seu turno, a EC nº 

9/1995, conferiu nova redação ao art. 177 da CRFB/88, que passou a permitir que a União possa contratar 

com empresas privadas a realização das seguinte atividades relacionadas a petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas 

nos incisos anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo 

produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados 

e gás natural de qualquer origem. 
20 Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a qual define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 
21 Lei no 9.961 de 28 de janeiro de 2000, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e dá 

outras providências. 
22 Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, 

entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 
23 Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e 

terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de 

Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências. 
24 Vide nota anterior. 
25 Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que estabelece princípios gerais da Política 

Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, 

institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional - PRODECINE, autoriza a criação 
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A última agência a ser criada foi a Agência Nacional de Aviação Civil – 

Anac26 em 2005, vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. 

Portanto, atualmente o país conta com dez agências reguladoras no âmbito do Governo 

Federal, mas não se pode olvidar que vários estados e até municípios também possuem 

suas agências reguladoras, como por exemplo: a Agência Estadual de Regulação de 

Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – Agerba27 e a 

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande – Agereg28. 

Ademais, outras autarquias há que, apesar de não possuírem a denominação de agências 

reguladoras, possuem substancial autonomia e típica competência regulatória, de que são 

exemplos o Banco Central do Brasil – Bacen29, o Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM30 e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade31. Vale mencionar 

ainda que  há um projeto de lei32 de iniciativa do Poder Executivo no Congresso Nacional 

que, dentre outras modificações no setor de mineração, prevê a transformação do atual e 

centenário Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM na Agência Nacional 

de Mineração – ANM, vinculada ao Ministério das Minas e Energia. 

  

                                                           
de Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINES, altera a legislação sobre 

a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional e dá outras providências. 
26 Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que cria a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e dá 

outras providências. 
27 Lei Estadual nº 7.314, de 19 de maio de 1998 - dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Regulação 

de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA e dá outras 

providências. 
28 Decreto Municipal nº 10.723, de 22 de janeiro de 2009. 
29 Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 
30 Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a 

Comissão de Valores Mobiliários. 
31 A autarquia foi criada pela lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962. O Cade foi profundamente 

reestruturado pela Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. 
32 Projeto de Lei nº 5.807 de 2013, o qual foi apensado ao Projeto de Lei nº 37 de 2011. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_setembro
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.529-2011?OpenDocument
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3. Abordagem teórica 

 

3.1. Considerações preliminares 

 

No presente trabalho, será adotada como teoria de referência para enfrentar 

as questões regulatórias postas a teoria processual administrativa da regulação. 

Antes, contudo, de adentrar nos principais conceitos dessa teoria, parece 

importante discutir, de forma sucinta, as razões porque se optou por utilizar tal arcabouço 

teórico. 

Não seria surpresa, e até se poderia arriscar a dizer que seria bem provável, 

que se utilizasse nas análises deste trabalho o ferramental fornecido pela teoria 

denominada public choice (escolha pública), que foi inicialmente formulada pelo prêmio 

Nobel em economia George Stigler33 e é uma das teorias mais disseminadas no campo da 

regulação, tendo servido, em grande medida, como fundamento teórico para as 

desregulações de vários serviços públicos nos Estados Unidos e na Europa na década de 

1980 e mais tardiamente, em meados da década de 1990, também no Brasil. Porém, 

conforme en passant discutir-se-á adiante, as premissas que fundamentam a teoria da 

public choice apresentam algumas fragilidades, as quais se acentuam quando aplicadas 

ao modelo brasileiro de agências reguladoras. Por outro lado, a teoria processual 

administrativa da regulação parece exprimir com melhor acerto os mecanismos de 

elaboração e tomada de decisão e supervisão das regulações produzidas pelas agências, 

bem como este modelo teórico ajusta-se melhor que aquele ao modelo institucional da 

agência reguladora no Brasil. 

De forma resumida, pode-se afirmar que a public choice assume que a 

produção de normas regulatórias funciona sob a lógica de mercado, no qual os grupos de 

interesse seriam os “compradores” e os parlamentares, em troca de votos e financiamento 

de campanhas eleitorais, os quais servem de moedas de troca, atuariam como 

                                                           
33 STIGLER, George J. The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economic and 

Management Science. Vol. 2, Nº 1, 1971. p. 3-21. 
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intermediários junto às agências reguladoras, que seriam as “vendedoras”, pressionando-

as, por exemplo, por meio de restrições orçamentárias. A capacidade de “consumo” dos 

grupos está relacionada não somente à quantidade de votos ou de recursos 

disponibilizados para campanhas eleitorais, mas também pela capacidade de articulação 

desses grupos, a qual é explicada por meio da teoria da ação coletiva34. Assim, grupos 

pequenos, com objetivos convergentes e cujos membros buscam interesses próprios têm 

mais propensão a se organizar que os grupos que buscam a regulação de interesses sociais 

e difusos. A razão para esse efeito seria que os custos associados à participação em grupos 

pequenos e focados em interesses de seus próprios membros são recompensados pelo 

produto obtido, que se reverte para esses mesmos membros, muitas vezes em desfavor do 

restante da sociedade. Já nos grupos maiores e que defendem interesses sociais difusos, o 

custo de participação de cada membro, do ponto de vista do indivíduo, não se paga, vez 

que o retorno pretendido seria diluído por toda a sociedade, ou na maior parte dela, e do 

ponto de vista do grupo, essa participação individual sozinha não representa um valor 

significativo. Porém, o que se observa na realidade é que, a despeito do que prediz a 

teoria, existem muitos grupos grandes defendendo interesses sociais difusos, isto porque, 

não somente fatores racionais explicam o ingresso de alguém em um determinado 

agrupamento de pessoas, mas contribuem aspectos como motivações morais, 

solidariedade e empreendedorismo político. Logo, não é raro observar a atuação bem 

coordenada e eficaz de grupos que fazem avançar interesses ambientais, de consumidores, 

etc. 

Outra suposição da teoria é a de que legisladores e grupos de interesse 

estariam numa espécie de mercado de regulamentos regulatórios, vez que estes oferecem 

recursos financeiros em troca de recursos políticos para obterem as decisões regulatórias 

que lhes são favoráveis, enquanto aqueles estariam oferecendo recursos políticos em troca 

de recursos financeiros para suportar a reeleição e assim se manterem no cargo. A teoria 

assume também que os legisladores exercem forte controle sobre as agências reguladoras 

e as decisões regulatórias lá tomadas. Todavia, esse pressuposto parece ignorar o fato de 

que os legisladores não são um corpo monolítico, mas ao contrário, são numerosos e com 

interesses e patrocinadores distintos e muitas vezes regionalizados. Ademais, o Congresso 

brasileiro, tal qual o norte-americano, é bicameral e com duração diferente para os 

                                                           
34 OLSON, Mancur. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory Groups. Harvard 

University Press, 1971.    
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mandatos em cada uma das casas, assim, além das decisões terem de ser aprovadas pelas 

duas casas, a preocupação com recursos para reeleição tem uma dinâmica diferente nas 

duas casas, vez que, por exemplo, um senador, que tem mandato de oito anos, 

possivelmente, estará no primeiro quadriênio de seu mandato menos preocupado com 

recursos para sua reeleição que um deputado, cujo mandato é de somente quatro anos. 

Mas talvez o ponto mais relevante é que no modelo brasileiro, as agências reguladoras 

estão mais ligadas ao Poder Executivo que ao Poder Legislativo, e de fato têm mínima 

dependência deste Poder. É importante ter claro que nos Estados Unidos há tanto as 

Executive Branch Agencies (agências do Poder Executivo), que são ligadas ao Poder 

Executivo, quanto as Commissions (Comissões), que são criadas pelo Poder Legislativo 

e a ele prestam contas, enquanto no Brasil, as agências são criadas por projeto de lei de 

iniciativa do Presidente da República com a qualificação jurídica de autarquias especiais, 

logo vinculadas ao Poder Executivo. Ademais, o argumento de que o Legislativo pode 

interferir nas normas regulatórias exaradas pelas agências por meio da aprovação de lei 

sobre a matéria é correto, porém, na prática, o Poder Executivo costuma dominar a pauta 

de deliberações do Congresso, de modo que é relativamente pequeno o número de 

projetos de lei de iniciativa dos parlamentares que chegam a ser aprovados. Outra 

diferença significativa, é que nos Estados Unidos é o Congresso que elabora o orçamento 

de todo o Governo, já no Brasil é o Poder Executivo que elabora o orçamento 

governamental, o das agências reguladoras inclusive. Donde o argumento de que o 

Legislativo controlaria as agências por meio do orçamento não prospera. Provavelmente, 

o momento em que o Poder Legislativo exerce maior influência sobre o corpo decisório 

das agências é por ocasião da sabatina dos candidatos à diretoria indicados pelo Presidente 

da República, e ainda assim, somente por uma das Casas, o Senado Federal. 

Outro pressuposto da teoria da public choice é o de que mesmo se o 

legislador não favorecer os grupos de interesse ou não tiver influência suficiente sobre as 

agências reguladoras, estas irão ceder às pressões desses grupos e passarão a exarar 

normativos regulatórios que os favoreçam. Essa pressuposição não considera que as 

agências reguladoras estão sob constante supervisão, quer do Poder Judiciário, quer do 

Tribunal de Contas da União (no caso brasileiro). Ainda se poderia mencionar, de outro 

lado, a forte influência que exerce o Poder Executivo sobre a regulação produzida, nos 

Estados Unidos, de forma concentrada pelo Office of Information and Regulatory 
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Affairs35 – OIRA, e, no Brasil, de forma dispersa pelos Ministérios de vinculação dos 

entes reguladores. Ou seja, as agências não estão livres para tomar decisões regulatórias 

da forma e com o conteúdo que bem entendam, como se estivessem em um vácuo 

institucional, mas, ao contrário, elas estão inseridas em um contexto em que outras 

instituições exercem freios e contrafreios umas em relação às outras. 

Isso não significa que a regulação produzida pelas agências atenda sempre 

ao interesse público. Tampouco que não exista uma produção de normas regulatórias que 

funcione sob uma lógica de mercado, como pretende a public choice, e problemas de ação 

coletiva. Mas a questão levantada é que esse pressupostos não captam todas as nuances 

do processo regulatório, ou seja, a teoria da public choice possui algumas inconsistências 

de modo que nem sempre a atividade das agências reguladoras é resultado da captura 

pelos grupos de interesse.  

Ademais, não se pode olvidar que o processo de tomada de decisão 

regulatória dá-se por meio de um processo administrativo e que esse processo afeta a 

decisão a ser tomada. Assim, não basta focar somente nos incentivos, motivações ou 

objetivos dos tomadores de decisão para entender o produto da regulação, mas faz-se 

necessário também compreender de que maneira esses incentivos, motivações ou 

objetivos são modelados, reforçados ou alterados pelo processo administrativo. Sem isso 

uma teoria que busca entender o processo de tomada de decisão das políticas regulatórias 

ficará incompleta.36  

Nesse sentido é que se optou por utilizar a teoria processual administrativa 

da regulação para se buscar entender o processo regulatório. Como principal referência 

foi utilizada a obra “Regulation and Public Interests: the possibility of good regulatory 

government”37 de Steven Croley, que é professor da escola de direito da University of 

Michigan. 

 

 

 

                                                           
35 Escritório de Informação e Assuntos Regulatórios. 
36 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. New 

Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 69. 
37 Regulação e interesse público: a possibilidade do bom governo regulatório. 
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3.2. Pressupostos da teoria 

 

Somente para dar um panorama da teoria processual administrativa da 

regulação antes de adentrar em uma explicação mais pormenorizada, pode-se vislumbrar 

nela cinco pressupostos. O primeiro é que o comportamento do regulador na esfera 

administrativa geralmente reflete o compromisso com alguma concepção de interesse 

público. Mais do que questões orçamentárias ou meramente burocráticas, o regulador 

num processo administrativo fundamenta seus atos com base em algum conceito de 

interesse público.  

O segundo pressuposto é que as regras legais do processo administrativo 

entabulam um mecanismo de tomada de decisão que reduz a influência do Poder 

Legislativo (e no caso brasileiro, do Poder Executivo), e, por conseguinte, confere maior 

autonomia às agências. Ainda que o regulador estivesse capturado por um grupo de 

interesse ou por políticos do Legislativo ou Executivo, todo um iter processual precisa 

ser cumprido, o que exige, em regra, a transparência e publicidade dos atos processuais, 

que se franqueie aos vários grupos em disputa pela regulação a possibilidade de opinar e 

manifestar seu entendimento sobre a questão, bem como que todos os atos do processo 

sejam fundamentados.  

Um terceiro ponto é a supervisão por outros órgãos que não o Legislativo, 

como por exemplo, o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União. A simples 

possibilidade de que suas decisões possam ser questionadas perante o Judiciário ou 

Tribunal de Contas proporciona um ambiente institucional que auxilia na promoção da 

autonomia das agências. A ameaça de poder ser responsabilizado por decisões que se 

afastem do interesse público e privilegie algum grupo de interesse constitui um incentivo 

para que os reguladores tornem-se menos permeáveis às demandas egoístas dos grupos 

de interesse ou de políticos, e, por isso, mais autônomos.  

Outro pressuposto relevante é que o processo administrativo de tomada de 

decisão induz a um certo nivelamento entre os diversos grupos que competem pela 

regulação de uma determinada questão. Durante um processo administrativo transparente 

e isonômico, todos os grupos de interesse, quer pequenos, coesos e com forte influência 

econômica, quer grandes e com baixo nível de organização, e até mesmo cidadãos 

isolados, têm franqueada a oportunidade de se manifestar em audiências e consultas 
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públicas e, por esses mecanismos, um grupo pode até questionar e refutar informações e 

justificativas para uma política regulatória trazida por outro grupo ou pelo próprio 

regulador. Dessa forma, o processo confere certa equalização entre as participações.  

Por fim, Croley aponta que o processo administrativo de tomada de 

decisão, por meio de algum tipo de análise de custo benefício, permite à agência 

identificar os resultados regulatórios que são socialmente desejáveis. Na realidade 

brasileira, entretanto, ainda não é muito comum que as agências reguladoras elaborem 

estudos que avaliem custos e benefícios entre propostas distintas de regulação. Em que 

pese as iniciativas do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para 

Gestão em Regulação – PRO-REG, que buscou incluir na agenda regulatória brasileira a 

Análise de Impacto Regulatório, poucas agências passaram a  adotar em seu fluxo 

processual uma etapa de estudos prévios em que se avalie, de forma quantitativa os custos 

e benefícios, ou mesmo os impactos, de mais de uma possibilidade de regulação e que 

inclua ainda nessa fase de avaliação das possibilidades regulatórias ampla participação da 

sociedade. Mas a despeito das diferenças com a cultura de análise de custo-benefício 

adotada nos Estados Unidos, no Brasil, durante a fase de elaboração da política 

regulatória, o processo é instruído com notas técnicas, elaboradas em geral por um quadro 

de servidores bem qualificados, que avaliam a viabilidade técnica de uma opção 

regulatória, a qual, via de regra, espelha a percepção de interesse público do regulador.  

 

3.3. A tomada de decisão no contexto legal 

 

 Avançando para uma análise mais detalhada da aplicação da teoria 

processual administrativa da regulação, Croley discute a moldura legal que regula o 

processo de elaboração e tomada de decisão de normas expedidas pelas agências 

reguladoras norte-americanas.  
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Nos Estados Unidos, as normas regulatórias exaradas pelas agências, salvo 

expressa previsão legal, seguem o rito determinado pela Administrative Procedure Act38 

– APA, de 1946.39 

O procedimento ordinário para elaboração de normas está previsto no §553 

da APA. Grosso modo, o procedimento é constituído por três etapas. Incialmente, a 

agência publica no Federal Register, um homólogo ao nosso Diário Oficial da União, o 

Notice of Propose Rulemaking – NPR, que é um comunicado contendo a essência da 

norma a ser emitida ou a descrição da matéria ou questões que ela envolve40. Ou seja, por 

meio da NPR comunica-se aos stakeholders e à sociedade que determinada regra do jogo 

será alterada ou que se incluirá uma nova regra ao jogo. Assim, evitam-se surpresas e 

todos os interessados podem se preparar para participar do processo de elaboração da 

norma que os atinge. Um ponto interessante a ser notado é que a APA elenca de forma 

expressa quais são as hipóteses em que o regulador estaria dispensado de publicar o NPR, 

o que se dá nos seguintes casos: a) quando a norma afeta um grupo restrito de pessoas as 

quais já foram de alguma forma individualmente informadas da elaboração normativa; b) 

norma interpretativa; c) alterações de estrutura interna e funcionamento da agência; e d) 

em situações que a publicação da NPR é impraticável, desnecessária ou contrária ao 

interesse público41.  

                                                           
38 Norma de procedimento administrativo. 
39 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Code, Title 5, §553. Rule making. 
40 5 U.S. CODE §553 (b)(3): 

(b) General notice of proposed rule making shall be published in the Federal Register, unless persons subject 

thereto are named and either personally served or otherwise have actual notice thereof in accordance with 

law. The notice shall include —  

(…) 

(3) either the terms or substance of the proposed rule or a description of the subjects and issues involved. 

Livre tradução: 

(b) Comunicado geral de proposta de criação de norma deve ser publicado no Registro Federal, salvo 

se as pessoas afetadas pela norma estejam identificadas e ou pessoalmente atendida ou, por outro lado, 

possui, de acordo com a lei, real informação sobre o assunto. O aviso deve incluir – 

(…) 

(3) ou os termos ou a essência da norma proposta ou a descrição dos assuntos e dos problemas 

envolvidos. 
41 5 U.S. CODE §553 (b)(A)-(B): 

(b) (…) 

Except when notice or hearing is required by statute, this subsection does not apply— 

(A) to interpretative rules, general statements of policy, or rules of agency organization, procedure, or 

practice; or 

(B) when the agency for good cause finds (and incorporates the finding and a brief statement of reasons 

therefor in the rules issued) that notice and public procedure thereon are impracticable, unnecessary, or 

contrary to the public interest. 

Livre tradução: 

(b) (…) 
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Na segunda etapa, a agência reguladora deve dar a todos os interessados a 

oportunidade de se manifestar por meio de argumentos escritos, apresentação de dados, 

ou até mesmo apresentações orais.42  

Por fim, após considerar as matérias apresentadas nas audiências ou 

consultas públicas, a agência reguladora, antes de publicar a nova norma, deve, com pelo 

menos trinta dias de antecedência, exarar um extrato da norma (concise general 

statement).43   

Além do procedimento ordinário, que é o utilizado para a maioria das 

regulações produzidas, há também: o procedimento formal, que inclui audiências públicas 

e é empregado em certas situações, como por exemplo, alterações tarifárias de serviços 

públicos essenciais (as utilities – v.g. distribuição de água, saneamento e energia 

elétrica)44; o procedimento negociado, na qual convoca-se um grupo de representantes de 

interessados para negociar os termos da regulação antes da publicação da NPR45; e o 

procedimento híbrido, que mistura elementos do procedimento formal e do negociado46.  

O importante, no entanto, é observar que, independentemente do 

procedimento a ser adotado, as diretrizes procedimentais para a elaboração normativa já 

                                                           
Salvo quando o comunicado ou a audiência é requerida por estatuto, esta subseção não se aplica – 

(A) para normas interpretativas, proposições gerais de política pública, ou regras de organização da 

agência, procedimento ou prática; ou 

(B) quando a agência, por justa causa, entende (e incorpora o seu entendimento e uma sucinta 

declaração de razões para isso na regra editada) que o comunicado e todo o procedimento público 

são impraticáveis, desnecessários ou contrários ao interesse público. 
42 5 U.S. CODE §553 (c): 
(c) After notice required by this section, the agency shall give interested persons an opportunity to 

participate in the rule making through submission of written data, views, or arguments with or without 

opportunity for oral presentation. After consideration of the relevant matter presented, the agency shall 

incorporate in the rules adopted a concise general statement of their basis and purpose. When rules are 

required by statute to be made on the record after opportunity for an agency hearing, sections 556 and 557 

of this title apply instead of this subsection. 

Livre tradução: 

(c) Após o comunicado requerido por esta seção, a agência deve possibilitar às pessoas interessadas uma 

oportunidade para participar do processo de elaboração normativa por meio da submissão de dados, 

opiniões ou argumentos escritos, com ou sem oportunidade para apresentação oral. Depois de considerar o 

relevante material apresentado, a agência deve incorporar na norma adotada uma concisa declaração geral 

de seus fundamentos e objetivos. Quando for exigido por estatuto que as normas sejam elaborados com 

base em registros, depois de a agência promover sessões de audiência pública, são aplicadas as seções 556 

e 557 deste título em lugar desta subseção. 
43 Vide nota anterior. 
44 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 83-84. 
45 Ibidem. p. 84-85. 
46 Ibidem. p. 85. 
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estão dadas e elas devem assegurar a ampla possibilidade de participação de todas as 

pessoas e grupos interessados. 

Outra forma importante de produção normativa das agências reguladoras, 

apontada por Croley, são as adjudications. Pois, além das regulações gerais e abstratas 

produzidas, discutidas acima, as agências reguladoras também produzem decisões em 

casos concretos (adjudication), que requerem procedimento especial, regulado pela APA, 

com garantia de ampla defesa e contraditório, inclusive com provas testemunhais e 

periciais. A APA exige uma espécie de separação de poderes dentro da própria agência, 

de modo que haja um corpo de servidores que promova a acusação e outro distinto que 

atue como uma magistratura administrativa (os administrative law judges – ALJ)47. Ponto 

relevante dessas adjudications é que elas formam precedentes que vinculam (binding) as 

decisões futuras das agências.48  

Croley ainda pondera que decisões há das agências, e algumas bastantes 

relevantes, que são tomadas sem o esteio de um completo processo administrativo, tal 

como também ocorre em terras brasileiras. Seriam exemplos desse tipo de decisões 

informais as decisões de políticas públicas, as diretrizes, guidelines e manuais. No caso 

americano, como já afirmado acima, a própria APA também excepciona algumas normas 

do procedimento ordinário de elaboração normativa, tais como os regramentos de 

funcionamento interno e as normas interpretativas.49 Outra forma de regulação informal 

                                                           
47 5 U.S. CODE § 3105: 
Each agency shall appoint as many administrative law judges as are necessary for proceedings required to 

be conducted in accordance with sections 556 and 557 of this title. Administrative law judges shall be 

assigned to cases in rotation so far as practicable, and may not perform duties inconsistent with their duties 

and responsibilities as administrative law judges. 

Livre tradução: 

Cada agência deve designer tantos juízes administrativos quantos forem  necessários para que os 

procedimentos requeridos sejam conduzidos de acordo com as seções 556 e 557 deste título. Os juízes 

administrativos devem ser designados para os casos pelo sistema de rodízio, tanto quanto possível, e não 

devem exercer encargos incompatíveis com os seus encargos e responsabilidades como juízes 

administrativos. 
48 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. P. 87. 
49 5 U.S. CODE §553 (b)(A)-(B): 
(b) (...) 

Except when notice or hearing is required by statute, this subsection does not apply - 

(A) to interpretative rules, general statements of policy, or rules of agency organization, procedure, or 

practice; or 

(B) when the agency for good cause finds (and incorporates the finding and a brief statement of reasons 

therefore in the rules issued) that notice and public procedure thereon are impracticable, unnecessary, 

or contrary to the public interest. 

Livre tradução: 

(b) (…) 
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mencionada por Croley são os litígios que as agências promovem contra aqueles que não 

obedecem às regulamentações exaradas. Esta é uma forma de enforcement das regulações 

expedidas pelas agências e demonstra o quão dispostas elas estão em fazer valer suas 

competências.50 

Ponto relevante, segundo Croley, é que na prática as agências gozam de 

bastante liberdade para escolher o procedimento de elaboração e tomada de decisão das 

normas regulatórias.51 Em grande medida, essa flexibilidade decorre da dificuldade em 

se distinguir entre normais substanciais e procedimentais, as quais requerem os 

procedimentos discriminados na APA, e normas interpretativas, que, segundo a mesma 

APA, estão dispensados daqueles procedimentos. Também contribui para essa 

possibilidade de escolha de procedimento das agências a diferença muito tênue entre 

normas e decisões informais das agências com as diretrizes e decisões de políticas 

públicas, podendo a agência, em muitas ocasiões, caracterizar suas atividades de diversas 

formas diferentes, valendo-se ou não dos procedimentos previstos na APA.52 

Ademais, essa flexibilidade das agências também se reflete no próprio iter 

processual, vez que fica no espaço de discricionariedade da agência escolher quais 

matérias serão objeto de regulação, o momento em que será realizada a audiência ou 

consulta pública, e quantas rodadas dessas consultas serão realizadas, etc.53 

Por outro lado, alguns statutes54 determinam a realização de certos 

procedimentos que não estão previstos na APA. Por exemplo, a National Environmental 

Policy Act55 – NEPA determina que todas as regulamentações das agências sejam 

acompanhadas de uma análise do impacto ambiental da medida56; ou a Freedom of 

                                                           
Salvo quando o comunicado ou a audiência é requerida por estatuto, esta subseção não se aplica – 

(A) para normas interpretativas, proposições gerais de política pública, ou regras de organização da 

agência, procedimento ou prática; ou 

(B) quando a agência, por justa causa, entende (e incorpora o seu entendimento e uma sucinta 

declaração de razões para isso na regra editada) que o comunicado e o todo o procedimento público 

são impraticáveis, desnecessários ou contrários ao interesse público. 
50 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 89. 
51 Ibidem. p. 89-90. 
52 Ibidem. p. 90. 
53 Ibidem. p. 90. 
54 Norma positivada. 
55 Norma sobre política pública nacional de meio ambiente. 
56 42 U.S.C. §4331 (C): 
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Information Act57 – FOIA, que prevê que as agências têm o dever de fornecer as 

informações não reservadas constantes de seus arquivos aos cidadãos que as requeiram58. 

Há ainda a Federal Advisory Committee Act59 – FACA, que possibilita às agências a 

formação e suporte de um comitê de especialistas de um assunto específico, que, 

normalmente, emitem opiniões de grande relevância para o processo de elaboração e 

tomada de decisão das normas regulatórias60. Essas comissões de especialistas também 

permitem às agências escapar da dependência de dados e informações advindos do setor 

regulado, o que poderia levar a uma captura por assimetria de informações. Todos esses 

statutes são positivos para a autonomia das agências, vez que mais do que alterar o 

                                                           
(C) include in every recommendation or report on proposals for legislation and other major Federal actions 

significantly affecting the quality of the human environment, a detailed statement by the responsible official 

on—  

(i) the environmental impact of the proposed action,  

(ii) any adverse environmental effects which cannot be avoided should the proposal be implemented,  

(iii) alternatives to the proposed action,  

(iv) the relationship between local short-term uses of man’s environment and the maintenance and 

enhancement of long-term productivity, and  

(v) any irreversible and irretrievable commitments of resources which would be involved in the 

proposed action should it be implemented. 

Livre tradução: 

(C) incluir em todas as recomendações ou relatório sobre as propostas de legislação e outras grandes ações 

federais que afetem significativamente a qualidade do meio ambiente humano uma manifestação detalhada 

do agente público responsável sobre – 

(i)  o impacto ambiental da ação proposta, 

(ii) qualquer efeito ambiental adverso que não pode ser evitado se a proposta for implementada, 

(iii) alternativas à proposta de ação, 

(iv) a relação entre os usos locais de curto prazo do meio ambiente  humano e a manutenção e 

aprimoramento da produtividade de longo prazo, e 

(v) qualquer comprometimento irreversível e irrecuperável dos recursos que  estariam envolvidos na 

ação proposta se ela fosse implementada. 
57 Norma sobre liberdade de informação. 
58 5 U.S.C. 552 (a): 

(a)Each agency shall make available to the public information as follows: (...) 

Livre tradução: 

(a) Cada agência deve tornar disponível para o público a informação como segue: (…) 
59 Norma que autoriza a criação de comitês federais de especialistas. 
60 5 U.S.C. App §2 (a): 

§2. Findings and purpose 

(a) The Congress finds that there are numerous committees, boards, commissions, councils, and 

similar groups which have been established to advise officers and agencies in the executive 

branch of the Federal Government and that they are frequently a useful and beneficial means of 

furnishing expert advice, ideas, and diverse opinions to the Federal Government. 

Livre tradução: 

§2. Considerações e objetivo 

(a) O Congresso acredita que há numerosos comitês, colegiados, comissões, conselhos e grupos 

similares que foram criados para assessorar os agentes públicos e agências do poder executivo do 

Governo Federal e que são frequentemente um meio útil e benéfico de fornecer orientações, ideias 

e diferentes opiniões para o Governo Federal.  
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resultado das regulações, qualificam-nas61, e, além disso, exigem uma melhor 

fundamentação das medidas regulatórias adotadas. De modo que esses statutes limitam a 

capacidade de grupos de interesses privados de exercer uma influência velada sobre as 

agências, principalmente em decorrência da assimetria de informação. 

Entretanto, ao aceitar que os administradores das agências reguladoras 

gozem de alargada discricionariedade para escolher qual o procedimento será adotado e 

como esse procedimento será executado, a decorrência lógica é que os resultados das 

políticas públicas em regulação dependem em muito da motivação do corpo técnico e, 

principalmente, do tomador de decisões62. 

Não é possível garantir que as motivações dos administradores sempre 

refletirão algum entendimento de interesse público, mas ao contrário pode ser que a 

regulação favoreça algum grupo de interesse específico. Não é incomum no dia a dia das 

agências que as partes interessadas ou potencialmente afetadas por determinadas 

regulações sejam ouvidas no momento inicial de elaboração das normas, antes da 

publicação da NPR, ou seja, quando o processo de elaboração ainda não é público. Nesse 

contexto, a agência poderia já publicizar uma norma que reflita os interesses de grupos 

de influência63. E essa influência pode se dar simplesmente porque os técnicos do órgão 

regulador possuem concepção de interesse público convergente com os interesses desses 

grupo. 

Por outro lado, Croley pondera que, apesar dos administradores não serem 

insensíveis às preferências do Congresso e suas recompensas em orçamento e poder, isso 

não é suficiente para determinar os resultados de uma regulação64. Somente o fato de 

esses administradores terem escolhido ser servidores públicos, carreira que do ponto de 

vista salarial nem é tão sedutora, já indica algum comprometimento do indivíduo com 

alguma ideologia ou disposição para atuar em benefício do bem comum.65 Mesmo 

naquelas situações em que o indivíduo ingressa em uma agência como parte de uma 

estratégia de no futuro alçar melhores posições no setor regulado, tal como a metáfora da 

                                                           
61 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 91. 
62 Ibidem. p. 92. 
63 Ibidem. p. 92. 
64 Ibidem. p. 93. 
65 Ibidem. p. 93. 
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porta-giratória66 da public choice, a cultura institucional da agência acaba por induzir no 

servidor um sentimento de que a missão desempenhada pela entidade ou órgão é relevante 

e eficaz para o bem da sociedade67. Também a proibição de que o regulador trabalhe no 

setor regulado por um período de cinco anos após o desligamento da agência desestimula 

esse tipo de estratagema e torna bastante difícil a mudança de posição 

regulador/regulado.68  

Ainda nessa esteira, não faz muito sentido a suposição da public choice de 

que o regulador teria como incentivo para atender os interesses do setor que regula, em 

detrimento da sociedade, a perspectiva de emprego no setor regulado. Ora, além das 

dificuldades apresentadas acima, qual seria o benefício para a empresa regulada de retirar 

da função de regulador alguém suscetível aos seus interesses? Talvez fizesse mais sentido 

para a empresa regulada procurar empregar o regulador infenso aos seus interesses.69  

Pondera, ainda, que mesmo no caso dos administradores de alto escalão, 

os quais normalmente são recrutados com base em critérios políticos, por essa mesma 

razão estão eles vinculados à ideologia do partido, a qual reflete algum tipo de 

entendimento de bem comum.70 Importante salientar que Croley embasa todas essas 

considerações, que a princípio soam bastante frágeis, em estudos científicos que são 

referenciados na bibliografia.71 

Assim, em relação à motivação dos administradores, que, como visto, 

constitui elemento importante no entendimento e previsão dos resultados da regulação, 

dada a discricionariedade dos reguladores para escolher o procedimento e como executá-

lo, a conclusão de Croley é que, como não há uma relação direta e provável entre a 

influência do Congresso e do setor regulado sobre os servidores públicos encarregados 

                                                           
66 De acordo com a metáfora da porta-giratória (revolving door), há um fluxo em mão dupla tanto de 

profissionais advindos do setor privado que são recrutados pelo Governo, quanto de agentes reguladores 

que deixam o setor público para atuar na indústria regulada. 
67 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 94. 
68 Ibidem. p. 95. 
69 Ibidem. p. 95. 
70 Ibidem. p. 94. 
71 Na nota de rodapé 37 (Ibidem. p. 93) o autor cita o estudo de ALFRED A. Marcus, Promise and 

Performance: Choosing and Implementing an Environmental Policy (1980). 
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de elaborar e tomar as decisões regulatórias, as suas motivações deveriam ser 

consideradas como uma importante variável independente.72 

Também é importante considerar o ambiente institucional dentro do qual 

as agências reguladoras desenvolvem seu trabalho, pois elas não regulam em um vácuo 

institucional, mas muito ao contrário, no contexto norte-americano, além do Congresso, 

sofrem influência do Poder Executivo e do Poder Judiciário.  

Em relação ao Poder Executivo, ocorre uma supervisão (oversight) do 

trabalho realizado pelas Committees e, mais acentuadamente, pelo das agências 

reguladoras ligadas ao Poder Executivo (executive branch agencies). A partir do Governo 

Obama, essa supervisão é efetuada pelo Office of Information and Regulatory Affairs – 

OIRA, órgão ligado à Casa Branca, e que tem por objetivo harmonizar as regulações a 

serem exaradas com os objetivos maiores das políticas públicas do Governo, bem como 

                                                           
72 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 96. 
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verificar a qualidade das análises de custo-benefício das normas regulatórias, tal como 

determinado pela Executive Order 12.866. 73, 74 

Segundo Croley essa supervisão direta da Casa Branca sobre o trabalho 

das agências possibilita àquela exercer uma espécie de gerenciamento do trabalho destas 

e, em decorrência, valer-se de um certo poder de veto sobre as regulações a serem 

exaradas.75 

Se, por um lado, essa supervisão atenua a influência do Congresso sobre 

as agências, por outro, ela fortalece o controle do Poder Executivo sobre as regulações. 

Entretanto, esse controle do Executivo é finito e sofre limitações de outras naturezas, por 

exemplo, no caso das Committees a composição do colegiado diretor é formada por 

indicados dos dois grandes partidos, e, mesmo no caso das agências ligadas ao Executivo, 

essa supervisão mais detida somente é possível nos casos mais relevantes.76 Ademais, em 

                                                           
73 Executive Order 12.866: 

“(...) 

Sec 4 

(…) 

(c) (1) As part of the Unified Regulatory Agenda, beginning in 1994, each agency shall prepare a Regulatory 

Plan (Plan) of the most important significant regulatory actions that the agency reasonably expects to issue 

in proposed or final form in that fiscal year or thereafter. The Plan shall be approved personally by the 

agency head and shall contain at a minimum:  

(…) 

(2) Each agency shall forward its Plan to OIRA by June 1st of each year. 

(…) 

(5) If the Administrator of OIRA believes that a planned regulatory action of an agency may be inconsistent 

with the President’s priorities or the principles set forth in this Executive order or may be in conflict with 

any policy or action taken or planned by another agency, the Administrator of OIRA shall promptly notify, 

in writing, the affected agencies, the Advisors, and the Vice President.” 

Livre tradução: 

“(...) 

Sec 4 

(…) 

(c) (1) Como parte da Agenda Regulatória Unificada, começando em 1994, cada agência deve preparar um 

Plano Regulatório (Plano) das ações regulatórias mais relevantes que a agência espera, razoavelmente, pôr 

em discussão ou expedir naquele ano fiscal ou no seguinte. O Plano deve ser aprovado pessoalmente pelo 

chefe da agência e deve conter no mínimo: 

(…) 

(2) Cada agência deve encaminhar seu Plano para o OIRA até 1º de junho de cada ano. 

(…) 

(5) Se o Administrador do OIRA acreditar que uma ação regulatória planejada por uma agência possa estar 

inconsistente com as prioridades do Presidente ou com os princípios estabelecidos nesta ordem Executiva 

ou possa estar em conflito com qualquer política pública ou ação exercida ou planejada por outra agência, 

o Administrador do OIRA deve, prontamente, notificar, por escrito, a agência afetada, o Assessor e o Vice-

Presidente.” 
74 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. P. 97. 
75 Ibidem. p. 97. 
76 Ibidem. p. 98. 
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razão da lógica eleitoral bastante distinta do Poder Executivo em relação à do Poder 

Legislativo (este, normalmente, requer votos concentrados em um Estado ou distritos 

contíguos, enquanto aquele necessita da maior quantidade de votos espraiados por todo o 

país), o Poder Executivo é menos sensível aos grupos com interesse muito restritos e 

particulares, e, normalmente, tem preferência pelos grupos que buscam avançar interesses 

sociais mais amplos e que rendam maior quantidade de votos em mais localidades do 

país.77 Assim, a influência da Casa Branca é relevante, porém não é dominante.78 

Em relação à influência exercida pelo Poder Judiciário, por meio da 

Judicial Review79, Croley obtempera que ela é menos danosa que aquela exercida pelos 

demais poderes, dada a sua alegada neutralidade política.80 

Outro aspecto importante é que a produção regulatória das agências é 

realizada sempre sob a sombra de uma eventual revisão judicial, o que serve de estímulo 

para que, principalmente na fase de elaboração, as políticas regulatórias sejam melhor 

motivadas e obedeçam mais fielmente aos ditames da APA, bem como inibe a “captura” 

das agências por interesses privados. Ademais, além dessa constante possibilidade de 

questionamento pelo Judiciário, as agências estão vinculadas às decisões pretéritas dos 

tribunais,81 em razão da lógica do stare decisis. 

Por um lado, a judicial review auxilia o controle do Congresso, vez que 

verifica se as decisões regulatórias das agências estão em consonância com os textos 

legais produzidos pelo Parlamento. Mas, por outro lado, considerando que os textos legais 

são sempre passíveis de interpretação, ela também reforça a autonomia das agências, pois, 

em razão da deferência dos tribunais à competência técnica dos órgãos reguladores, não 

se costuma questionar as suas interpretações do texto legal que ensejam uma produção 

regulatória que faça avançar interesses sociais majoritários.82  

Croley demonstra por meio da análise de alguns dados sobre o quantitativo 

de normas regulatórias que foram produzidas anualmente nas últimas duas décadas, bem 

como do número de decisões em contenciosos administrativos (adjudications) e judiciais 

                                                           
77 Ibidem. p. 98. 
78 Ibidem. p. 99. 
79 Apreciação jurisdicional das matérias levadas ao Poder Judiciário. 
80 Ibidem. p. 100. 
81 Ibidem. p. 100. 
82 Ibidem. p. 101. 
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envolvendo questões regulatórias, que o principal mecanismo de regulação utilizado pelas 

agências é o processo de elaboração normativa que está prevista no APA, ou seja, a grande 

maioria da regulações são produzidas por meio de um regular processo administrativo.83 

Daí, ele chamar a atenção para o fato de que as normas regulatórias são, em verdade, 

normas administrativas.  

A pergunta que se segue é: haveria de fato oportunidades para participação 

nas várias formas de produção de regulação? Em relação ao procedimento ordinário de 

elaboração de normas (rulemaking), o próprio APA dispõe que após a publicação da NPR 

deve ser dada oportunidade a todos os interessados para fazer comentários, apresentar 

dados ou críticas.84 Ademais, ainda que, normalmente, as agências promovam consultas 

e audiências públicas, estas não são as únicas maneiras de se participar do processo de 

elaboração, vez que, segundo a APA, a participação não depende de mecanismo formal 

para ocorrer e pode se dar por iniciativa dos próprios cidadãos ou grupos de interesse.85 

Ademais, a obrigatoriedade de se publicar um agenda regulatória permite aos diversos 

grupos de interesse e cidadãos tomarem ciência com alguma antecedência das matérias 

que sofrerão alguma intervenção regulatória, para que se organizem e preparem 

argumentos e dados que possam auxiliar no processo de elaboração da norma.86 Quanto 

às outras formas de produção regulatória, elas são um pouco menos permeáveis à 

participação. Por exemplo, nas decisões em contenciosos administrativos ou judiciais, a 

participação é limitada às partes ou a intervenientes, e no caso destes é preciso demonstrar 

a pertinência dessa participação no processo.87 De qualquer forma, importa lembrar o que 

foi mencionado acima, ou seja, que o maior número de regulações surge por meio do 

processo ordinário de elaboração normativa, que, como visto, é o que mais promove a 

participação.  

                                                           
83 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 114-117. 
84 5 U.S.C. 553 (c): 

(c) After notice required by this section, the agency shall give interested persons an opportunity to 

participate in the rule making through submission of written data, views, or arguments with or without 

opportunity for oral presentation. (…) 

Livre tradução: 

(c) Após o comunicado requerido por esta seção, a agência deve possibilitar às pessoas interessadas uma 

oportunidade para participar do processo de elaboração normativa por meio da submissão de dados, 

opiniões ou argumentos escritos, com ou sem oportunidade para apresentação oral. (…) 
85 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 124. 
86 Ibidem. p. 122-123. 
87 Ibidem. p. 120. 
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Uma vez que se sabe que há oportunidades reais de participação, resta o 

questionamento sobre quem efetivamente participa. Além dos servidores dos órgãos 

reguladores, também são participantes frequentes do processo de elaboração, exercendo 

forte influência nele, os grupos de interesse organizados (grupos de interesse específico), 

que, via de regra, perseguem interesses muito particulares e, muitas vezes, em oposição 

ao interesse público.88 Porém, como já discutido acima, esses grupos organizados não 

atuam sozinhos. Muitas das grandes empresas preferem atuar por si mesmas, defendendo 

seus próprios interesses, e de forma reflexa os interesses de outras empresas com 

preocupações similares.89 Também, desde a década de 1970, surgiram grupos 

organizados para defender não os próprios interesses, mas os da coletividade, como, por 

exemplo, os grupos de defesa do consumidor (grupos de interesse difuso).90 E mesmo no 

caso de cidadãos atuando isoladamente, muitas vezes a quantidade de críticas vindo deles 

a determinado assunto é tamanha, que não é possível simplesmente ignorá-los.91 Assim, 

apesar de os grandes e economicamente fortes grupos de interesse terem normalmente 

mais influência sobre o processo, não se pode desprezar a participação de firmas 

individuais, grupos de interesse público e cidadãos no resultado final das regulações. 

Buscando aprofundar um pouco mais essa questão de quais grupos 

participam efetivamente dos processos de elaboração das normas regulatórias, Croley 

discute os resultados dos estudos existentes à época que buscavam quantificar essa 

participação. As conclusões são que, do ponto de vista da frequência e do volume de 

participações, os grupos de interesse ligados à indústria e ao mercado têm uma atuação 

mais significativa no processo decisório das normas regulatórias que outros grupos 

ligados a interesses mais difusos. Mas ao mesmo tempo, observou-se que tanto os 

cidadãos quanto os grupos que defendem interesses difusos estão presentes na maioria 

dos processos de decisão, ainda que com um quantitativo de participações muito inferior 

aos grupos organizados de interesses ligados à indústria e ao mercado. 92Quanto à 

influência dos vários grupos sobre o resultado da regulação, os resultados são 

inconclusivos. Mas, grosso modo, observa-se que a maioria das mudanças introduzidas 

                                                           
88 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 123. 
89 Ibidem. p. 124. 
90 Ibidem. p. 123. 
91 Ibidem. p. 125. 
92 Ibidem. p. 132. 
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nas regulações consistem na diminuição da extensão da regulação, e não na alteração da 

substância dessa regulação.93 Assim, pode-se afirmar que os grupos de interesse não 

conseguem alterar as regulações para que fiquem como queiram, mas conseguem 

modificá-la para se afastar um pouco daquilo que não querem.94  

 

A lógica da produção normativa do Parlamento é diferente da dos órgãos 

reguladores, pois estes devem, ao menos em tese, levar em consideração as várias 

informações apresentadas ao longo do processo de elaboração normativa, ainda que se 

saiba que a capacidade de produzir essas informações e com elas influenciar os 

reguladores é muito díspar entre os vários grupos.95 Assim, a presença de grupos de 

interesses difusos não impede que grupos de interesse específico dominem o processo 

regulatório.96 Porém, a presença ativa daqueles grupos durante o processo, e considerando 

ainda as oportunidades de contestação pública por meio de audiências e consultas 

públicas ou a possibilidade, sempre presente, de judicialização, contrabalança os 

interesses destes grupos de interesse específico, minorando, dessa forma, sua maior 

influência sobre os reguladores ou os efeitos de uma eventual captura destes.97 Daí o 

relevante papel desses grupos de interesses difusos e dos cidadãos no processo 

regulatório, porque, no mínimo, a sua simples presença no processo torna-o 

multidimensional, dificultando simplificações que consideram o resultado final da 

regulação como simples função linear, cuja única variável é a dominância dos grupos de 

interesse específico. 

Entretanto, poder-se-ia argumentar que, no âmbito do processo legislativo, 

os grupos de interesses difusos também possuem um papel bastante relevante e que, 

portanto, essa mesma lógica apresentada acima também se aplicaria na produção 

normativa do Congresso. Isso é parcialmente verdadeiro, pois a extensão da influência 

dos grupos de interesse específico neste caso é mais contundente.98 

                                                           
93 Ibidem. p. 132. 
94 Ibidem. p. 132-133. 
95 Ibidem. p. 134. 
96 Ibidem. p. 134. 
97 Ibidem. p. 134-135. 
98 Ibidem. p. 135. 
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Uma razão para essa diferença da intensidade da influência dos grupos de 

interesses difusos no processo administrativo em face do processo legislativo é que neste 

a moeda de troca são votos ou suporte financeiro para campanha eleitoral, enquanto 

naquele a moeda corrente são as informações.99 Diferente de votos ou dinheiro, a 

informação não é um bem fungível. Assim, enquanto o parlamentar pode optar por acatar 

as sugestões de um grupo ou outro a depender da quantidade de votos ou de fundos para 

a campanha que lhe podem oferecer, o regulador não pode escolher entre a informação 

de um ou de outro grupo somente com base na quantidade de informação que algum 

desses grupos ainda lhe poderia fornecer. Mas não é só isso. Pode ocorrer de um grupo 

com baixa articulação e poder econômico dispor de alguma informação ou argumentação 

muito relevante para o processo, a qual teria o condão de influenciar o regulador muito 

mais que inúmeras outras informações repetidas ou de pouco importância para o processo, 

ainda que advindas de fortes grupos de interesse específico.100 Ademais, o regulador não 

está preocupado com o volume de informações, principalmente se elas são repetidas, vez 

que uma informação duplicada tem pouquíssimo valor, mas com a qualidade dessa 

informação, afinal de contas o que ele busca é uma fundamentação para o normativo 

regulatório e não uma eleição da informação ou argumento mais votado. Assim, quanto 

melhor e mais consistente for a informação ou argumento, mais atenção receberá do 

regulador.101 

Ora, porque uma singela informação de um grupo com baixa articulação 

pode vir a influenciar mais o regulador do que uma miríade de informações pouco 

aproveitáveis ou questionáveis vindas de grupos coesos e bem articulados, é que o 

problema da ação coletiva é menos relevante para o processo 

administrativo/regulatório.102 Esse é um argumento chave dessa teoria frente à teoria da 

public choice, a qual, como visto acima de forma sucinta, está lastreada nessa questão das 

dificuldades inerentes à ação coletiva. Ademais, não se pode esquecer que o processo de 

elaboração normativa administrativa/regulatória é muito mais aberto e transparente que o 

que ocorre no parlamento, vez que a APA prevê uma etapa de comentário e sugestões que 

se inicia com a publicação da NPR, bem como fases de consulta e audiência pública. 

Assim, uma vez lançado publicamente um argumento forte ou uma informação relevante, 
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fica difícil desconsiderá-la ou atacá-la com argumentos mais frágeis, ainda que oriundos 

de poderosos grupos de interesse específico. 

Por seu turno, o Judicial Review também contribui para equalizar a 

influência dos grupos de interesses difusos frente aos grupos de interesse específico. 

Apresentada uma informação ou um argumento relevante durante o processo de 

elaboração da norma, se eles forem ignorados ou não considerados adequadamente, 

poderá a parte descontente levar a questão à apreciação do Judiciário.103 Veja que, 

novamente, o problema da ação coletiva torna-se sem importância, pois qualquer grupo, 

seja ele bem articulado, ou não, ou até mesmo um cidadão isolado, pode desafiar a norma 

regulatória ante a Justiça. Assim, a possibilidade constante de judicialização da produção 

regulatória serve também para reforçar o valor da informação no processo de criação 

normativa, independentemente de quem tenha ventilado tal informação ou argumento, 

pois o que importa é a qualidade e consistência deles. E dessa forma, atenua-se a 

influência dos grupos de interesses específicos sobre os reguladores.104 

Retornando à questão da influência do Congresso sobre os reguladores, 

não se pode olvidar ainda que, principalmente no contexto norte-americano, o poder de 

supervisão exercido pela OIRA contrabalança a possível influência do Congresso sobre 

os reguladores.105 

Até aqui assumiu-se a premissa de que os legisladores procuram, 

consistentemente, utilizar seu poder político para influenciar os reguladores e, por meio 

dessa pressão, obter os resultados esperados pelos grupos de interesse específico. Porém, 

como se discutirá nos próximos parágrafos, essa premissa não se mostra inteiramente 

verdadeira. 

Defensores da public choice, como Mathew McCubbins, Roger Noll e 

Barry Weingast argumentam que a própria APA teria como objetivo facilitar o trabalho 

de monitoramento e controle do Congresso sobre as agências, vez que padroniza o 

processo de elaboração das normas, o que torna mais fácil o trabalho de acompanhamento, 

e abre espaço para que os interessados possam se manifestar, de modo que os 

parlamentares e os grupos de interesse que os apoiam possam manifestar à agência o 

                                                           
103 Ibidem. p. 140. 
104 Ibidem. p. 142. 
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descontentamento com a regulação pretendida.106 Porém, ao contrário dessas afirmações, 

como se buscou demonstrar acima, o processo administrativo por ser um processo, e por 

isso ter regras claras do encadeamento das etapas do processo de elaboração normativa, 

bem como a abertura de oportunidade de participação a qualquer interessado, contribui 

para reduzir a influência do Congresso e dos grupos de interesse específico.107 Pois, se a 

padronização das etapas facilita o acompanhamento pelo Congresso, com mais razão 

facilitará o acompanhamento das matérias pelos grupos de interesses difusos, que de outra 

forma talvez não o conseguiriam.108 Da mesma maneira, a abertura para participação após 

a publicação da NPR não se restringe aos grupos de interesse específico, mas a todos os 

interessados, inclusive grupos de interesses difusos ou qualquer cidadão. Sem essa 

oportunidade de manifestação, quiçá os grupos de interesses difusos não conseguiriam 

levar até o regulador seus pontos de vista sobre a questão, mas, por certo, isso não 

impediria que os poderosos grupos de interesse específico fizessem chegar seus 

argumentos e informações aos reguladores. Ademais, além da APA, o Congresso aprovou 

normas que reforçam ainda mais a autonomia das agências e do processo de elaboração 

normativa, tais como: a) Federal Advisory Committee Act  - FACA , o qual disponibiliza 

às agências grupos de especialistas que municiam-nas com estudos e informações 

bastante qualificados;109 b) Freedom of Information Act - FOIA, por meio do qual a 

agência é obrigada a disponibilizar a qualquer interessado informações constantes dos 

processos de  elaboração normativa; 110c) Sun Shine Act, que determina que as agências 

realizem reuniões abertas e públicas, de modo a assegurar a transparência das decisões;111 

d) National Environmental Policy Act - NEPA, que obriga as agências a anexar às 

proposições de regulação estudos de impacto ambiental.112 

                                                           
106 Ibidem. p. 143-144. 
107 Ibidem. p. 144. 
108 Ibidem. p. 144. 
109 Vide nota nº 60. 
110 Vide nota nº 58. 
111 5 U.S.C. 552b: 

(b) Members shall not jointly conduct or dispose of agency business other than in accordance with this 

section. Except as provided in subsection (c), every portion of every meeting of an agency shall be open to 

public observation. 

Livre tradução: 

(b) Os Membros do colegiado, em conjunto, não devem conduzir ou dispor sobre a atividade da agência de 

outra maneira que a determinada nesta seção. Salvo o disposto na subseção (c), cada parte de cada reunião 

de uma agência deve ser aberta para a observação pública. 
112 Vide nota nº 56. 
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Assim, ao invés de buscar fortalecer o controle das agências pelo 

Congresso, a APA e legislações afins parecem mais liberá-las desse controle por meio de 

um processo aberto e transparente.  

Mas por que os parlamentares e os grupos de interesses específicos 

permitiriam uma legislação que reduzisse sua influência sobre as agências reguladoras?113 

Há algumas respostas para essa questão. A primeira, é que o parlamento 

não foi a única instância de onde se originaram as normas do procedimento 

administrativo. O Poder Executivo e, principalmente, o Poder Judiciário ajudaram a 

refinar o texto atual, introduzindo regras que assegurem maior transparência e autonomia 

do processo.114 

A segunda, é que um controle efetivo sobre a produção normativa das 

agências exigiria que o Congresso superasse seu próprio problema de ação coletiva, pois 

ele não é uma unidade, e sim um grupo muito grande de parlamentares com interesses 

diferentes, muitos desses interesses estão geograficamente localizados e não raras vezes 

são conflitantes.115 Além disso, há um problema de ação coletiva intergeracional,  pois 

considerando os parlamentares de forma individual, cujo horizonte de tempo no cargo é 

limitado, é natural que foquem nos interesses imediatos dos grupos apoiadores, bem como 

nas diversas outras demandas do cargo, descurando-se, dessa forma, de evitar mudanças 

normativas que impliquem em perda futura do controle do Congresso sobre as 

agências.116 Da mesma forma, os grupos de interesse também não constituem uma 

unidade, mas uma miríade de interesses particulares com algumas sobreposições e eles 

também preferem manter o foco nos problemas do presente com ganhos imediatos.117 

A terceira consideração, talvez a mais importante, é que os parlamentares 

utilizam-se das regras do processo administrativo para se insular das pressões advindas 

dos grupos de interesse.118 Ao delegar competência para as agências, eles transferem para 

um corpo técnico insulado das pressões políticas a efetivação de políticas que fazem 

avançar o interesse público, ainda que contra os interesses específicos de alguns grupos.  

                                                           
113 CROLEY, Steven P. Regulation and Public interests: the possibility of good regulatory government. 

New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 151. 
114 Ibidem. p. 151. 
115 Ibidem. p. 152. 
116 Ibidem. p. 152. 
117 Ibidem. p. 152. 
118 Ibidem. p. 152. 
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Ora, se as agências estão protegidas das demandas políticas por meio do processo 

administrativo, os grupos de interesse não poderão cobrar dos políticos as possíveis 

regulações que os desagradam. Assim, os políticos fogem das pressões sem desagradar 

os grupos que lhes rendem votos e fundos para campanha.119 

A última resposta tem um elemento histórico. No contexto em que foi 

aprovado o APA, em 1946, havia um consenso entre os diversos atores de que era 

necessário padronizar os procedimentos de decisão das agências reguladoras, as quais 

durante o New Deal gozavam de muito poder e discricionariedade sobre as políticas de 

regulação da indústria.120 Então, pretendia-se com o APA estabelecer um procedimento 

que fosse aberto, acessível e justo, a fim de refrear o poder discricionário das agências. 

Essa mesma norma hoje dificulta a captura das agências pela indústria. Destarte, a 

proteção da autonomia da agências por meio do procedimento administrativo é fruto de 

um contexto histórico que se desenvolveu ao longo do tempo, ganhando os contornos 

atuais.121 

Por fim, vale a ressalva de que esta teoria não está a afirmar que as pressões 

legislativas e as preferências dos grupos de interesse não influenciam as agências de uma 

maneira socialmente indesejável. Mas que essas pressões e influências não são 

irresistíveis e que o processo administrativo é capaz de proteger a autonomia das decisões 

das agências e permitir que o interesse geral possa prevalecer sobre os interesses 

particulares e socialmente indesejáveis.122 

  

                                                           
119 Ibidem. p. 153. 
120 Ibidem. p. 154. 
121 Ibidem. p. 154. 
122 Ibidem. p. 155. 
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4. Considerações sobre a aplicabilidade da teoria processual 

administrativa da regulação ao caso brasileiro 

 

A teoria da regulação defendida por Croley, que busca explicar o fazer 

regulatório a partir das vedações e das garantias do processo administrativo, foi concebida 

em um ambiente institucional muito diverso do brasileiro.  Para pontuar essas 

idiossincrasias, mencionam-se alguns exemplos. A história da formação política e 

institucional dos dois países foi bastante diferente, só para ilustrar, o processo de 

formação federativa nos Estados Unidos partiu da Confederação que cedeu parte de seus 

poderes à União para formar a Federação, enquanto no Brasil partiu-se de um estado 

unitário que promoveu suas províncias ao status de entes federativos. Esse primeiro 

exemplo tem implicações no balanço de forças entre os Poderes Executivos e Legislativos 

em ambos os países, sendo que nos Estados Unidos um lânguido Poder Executivo 

gradualmente se fortaleceu ante um forte Poder Legislativo, enquanto no Brasil, o Poder 

Executivo desde o início é o mais robusto dos Poderes. Outro ponto relevante é em relação 

aos sistemas jurídicos, lá o Common Law e cá o sistema Romano-Germânico (Civil Law). 

Em que pese a gradual convergência entre esses dois sistemas, com a crescente 

quantidade de estatutos naquele e a crescente importância do precedente neste, o modus 

operandi nesses dois sistemas é muito diferente e influencia a atuação das instituições. 

Vale ressaltar que nos Estados Unidos, por adotar o sistema de Common Law, não há um 

ramo autônomo de direito administrativo como ocorre nos países de tradição Romano-

Germânica. No Brasil, por exemplo, há consolidada escola de direito administrativo, que 

foi influenciada pela doutrina administrativista francesa. 

Do reconhecimento dessas particularidades decorre a importância de se 

avaliar como essa teoria amolda-se à cultura e à estrutura institucional do Brasil. É 

preciso; pois, ao buscar aplicar a teoria, adaptá-la à realidade institucional brasileira. 

No Brasil, apesar de não haver uma norma ou decreto que discipline passo 

a passo o procedimento de elaboração e tomada de decisão das normas infralegais, há 

várias normas que orientam esse procedimento, a começar da Constituição, que no art. 

37, caput, elenca os princípios que devem nortear quaisquer atuações da Administração 

Pública, passando pela Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dá 
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orientações quanto aos elementos estruturais e de redação dos atos normativos; pela Lei 

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regulamenta o procedimento administrativo; bem 

como o Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, (Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro – LINDB) que dispõe sobre a aplicação das normas. A interpretação 

conjunta dessas normas fornece as balizas de elaboração e tomada de decisão das normas 

infralegais. Em outras palavras, mesmo na ausência de uma norma específica sobre o 

procedimento de elaboração de normas infralegais, há normativos bastantes para dar os 

contornos legais desse processo. No caso das agências reguladoras, deve-se acrescentar 

também as disposições especiais contidas nas leis de criação de cada uma das respectivas 

agências, as quais, em alguns casos, preveem, por exemplo, a obrigatoriedade de 

realização de audiências ou consultas públicas ao longo do processo de elaboração de 

normas que afetem alguns tipos de matérias, como, por exemplo, direitos de agentes 

econômicos123. 

                                                           
123 Anatel - Lei 9.472, de 16 de julho de 1997: 

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

I - instituir ou eliminar a prestação de modalidade de serviço no regime público, concomitantemente 

ou não com sua prestação no regime privado; 

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

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

público; 

(...) 

Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público 

e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, 

legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente: 

(...) 

III - elaborar e propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado das 

Comunicações, a adoção das medidas a que se referem os incisos I a IV do artigo anterior, submetendo 

previamente a consulta pública as relativas aos incisos I a III; 

(...) 

Art. 42. As minutas de atos normativos serão submetidas à consulta pública, formalizada por publicação no 

Diário Oficial da União, devendo as críticas e sugestões merecer exame e permanecer à disposição do 

público na Biblioteca. 

 

Aneel - Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996: 

Art. 3o-A  Além das competências previstas nos incisos IV, VIII e IX do art. 29 da Lei no 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos serviços de energia elétrica, compete ao Poder Concedente: 

(...) 

§ 3o O processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico 

ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via administrativa, será 

precedido de audiência pública convocada pela ANEEL. 

 

ANP - Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997: 

           Art. 19.  As iniciativas de projetos de lei ou de alteração de normas administrativas que impliquem 

afetação de direito dos agentes econômicos ou de consumidores e usuários de bens e serviços das indústrias 

de petróleo, de gás natural ou de biocombustíveis serão precedidas de audiência pública convocada e 

dirigida pela ANP. 
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Diferente da legislação norte-americana, não há no Brasil, de um modo 

geral, a obrigatoriedade de se informar previamente à sociedade de que determinada 

entidade ou órgão governamental está a estudar alguma alteração infralegal. Entretanto, 

algumas agências reguladoras, como forma de aprimorar o processo regulatório, passaram 

a publicar regularmente uma agenda regulatória124, por meio da qual comunicam à 

sociedade quais serão as matérias objeto de regulação. Ainda que se objetasse que a 

escolha das matérias que comporão a agenda regulatória pode ser influenciada por alguns 

grupos de interesse com maior poder político ou econômico, a mera divulgação dela já 

permite que os demais grupos de interesse na sociedade organizem-se e possam também 

                                                           
ANS - Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000: 

           Art. 4o Compete à ANS: 

           (...) 

           XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de 

assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda;  

 

ANTT e Antaq - Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001: 

           Art. 68. As iniciativas de projetos de lei, alterações de normas administrativas e decisões da Diretoria 

para resolução de pendências que afetem os direitos de agentes econômicos ou de usuários de serviços de 

transporte serão precedidas de audiência pública. 

 

Anac - Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005: 

           Art. 27. As iniciativas ou alterações de atos normativos que afetem direitos de agentes econômicos, 

inclusive de trabalhadores do setor ou de usuários de serviços aéreos, serão precedidas de audiência pública 

convocada e dirigida pela ANAC. 

 
124 Anvisa – Agenda Regulatória 2009, publicada no Diário Oficial da União de 5 de maio de 2009: 

 Divulga os temas prioritários para regulamentação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa 

em 2009. (Ementa) 

 

Aneel – Portaria nº 1.447, de 12 de janeiro de 2010: 
 Art. 1º Aprovar a Agenda Regulatória Indicativa da Superintendência de Regulação dos Serviços 

de Distribuição - SRD para 2010, na forma do Anexo desta Portaria, disponível no endereço eletrônico 

www.aneel.gov.br.   

 

ANTT – Resolução nº 3.688, de 15 de junho de 2011: 

Art. 1º Instituir a Agenda Regulatória no âmbito da ANTT, que consiste no documento que indica 

as matérias que demandarão a atuação prioritária em um período determinado, buscando a efetividade na 

aplicação das normas, a previsibilidade das ações e o direcionamento dos esforços para o cumprimento da 

missão e dos objetivos institucionais da Agência. 

 

Anatel – Anexo à Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 (Regimento Interno da Anatel): 

Art. 133. São competências do Conselho Diretor, sem prejuízo de outras previstas na Lei nº 9.472/1997, no 

Regulamento da Agência e na legislação aplicável: 

(...) 

LXIII - aprovar a Agenda Regulatória da Anatel; 

 

Anac – Instrução Normativa nº 74, de 3 de setembro de 2013: 
Art. 1º Instituir a Agenda Regulatória da ANAC, a fim de aprimorar continuamente o seu processo 

normativo, aumentar a transparência e previsibilidade perante a sociedade e direcionar os esforços de 

normatização das áreas técnicas. 
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tentar influenciar no conteúdo da norma regulatória, conferindo maior isonomia ao 

processo. 

No sistema regulatório brasileiro, à semelhança do que ocorre nos Estados 

Unidos, a maioria das leis de criação das agências estabeleceu a obrigatoriedade de 

realização de audiências ou consultas públicas no processo de elaboração de normas 

relevantes, como por exemplo, aquelas que afetam direitos de agentes econômicos125. 

Quanto à obrigatoriedade de se publicar um extrato da norma (concise 

general statement) antes de sua publicação, como prevê a APA norte-americana, a lógica 

no Brasil é um pouco diferente. Por aqui, de acordo com o art. 1º da LINDB, a própria 

norma é publicada, porém, salvo disposição em contrário, somente passará a vigorar 45 

dias após a publicação. Durante essa vacatio legis todos os afetados pela nova norma 

poderão se adequar à novel condição. 

Outra diferença entre o processo administrativo norte-americano e o 

brasileiro é que, por aqui, como não há uma norma a disciplinar passo a passo o 

procedimento de elaboração normativa infralegal, também não há que se falar em 

diferentes tipos de procedimentos126. Em razão disso, há uma razoável flexibilidade no 

procedimento de elaboração de normas, desde que observados os princípios 

constitucionais e demais regras legais existentes sobre o tema. Assim, o procedimento 

adotado ora pode se assemelhar ao ordinário, ora ao formal, com audiências públicas, e 

até mesmo ao negociado, vez que em muitas agências há fóruns permanentes de 

representantes, donde podem surgir propostas de regulamentações. 

Em resumo, independentemente de eventuais nuances no procedimento 

administrativo, as diretrizes procedimentais para a elaboração normativa já estão dadas e 

devem assegurar a ampla possibilidade de participação de todas as pessoas e grupos 

interessados. 

Quanto às adjudications ― apontadas por Croley como importantes para 

o processo regulatório norte-americano, porque, se por um lado resolvem casos concretos, 

por outro formam precedentes que vinculam futuras decisões das agências, e, nesse 

sentido, as adjudications são entendidas como uma forma de processo de elaboração de 

                                                           
125 Vide nota nº 123. 
126 Em que pese, por exemplo, se possa claramente distinguir o processo administrativo disciplinar dos 

demais processos administrativos. 
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normas regulatórias ― no caso brasileiro, em decorrência do sistema de Civil Law, as 

decisões tomadas no âmbito do processo administrativo, de um modo geral, só têm 

importância inter partes. Entretanto, apesar de não vincularem, as decisões pretéritas 

podem ser utilizadas como precedentes. Há agências que disponibilizam as decisões 

exaradas de forma bastante organizada e por temas. Também não há uma separação muito 

nítida entre acusação e julgadores. Na maioria das vezes o corpo técnico da entidade ou 

do órgão instrui o processo, sempre devendo garantir o contraditório e a ampla defesa, 

sob pena de anulidade, e, ao final, recomenda uma solução para o processo, o qual é 

julgado pela autoridade imediatamente superior. Observa-se, pois, que não há um corpo 

de juízes administrativos especializados. Há exceções, tais como, o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE, que apesar de não ter recebido a chancela 

de agência reguladora, possui autonomia e desempenha fundamental papel na regulação 

de mercado, combatendo cartéis e evitando concentrações de mercado relevantes.127 Ele 

possui uma estrutura mais assemelhada a um tribunal administrativo e suas decisões 

acabam por servir de precedente a outros casos futuros. Há também as juntas recursais, 

como a da Anac, que atua como segunda instância em processos administrativos 

provenientes de infrações e providências administrativas128 e cujas decisões formam 

precedentes. 

Croley analisou, em relação ao caso norte-americano, as motivações dos 

agentes públicos para defender medidas regulatórias que façam avançar o interesse 

público. Para ele este ponto é importante porque, embora haja no decorrer do processo 

administrativo vários pontos de controle, quase sempre há uma razoável margem de 

discricionariedade do dirigente do órgão público para, por exemplo, determinar os temas 

que entrarão na agenda da instituição ou dentro dos temas quais serão os assuntos a serem 

abordados com mais ênfase. Ele defende que o simples fato do indivíduo ter escolhido 

ser servidor público, cujo retorno financeiro é modesto, já demonstraria certo 

engajamento do agente com o fazer avançar o interesse público. Ou, no caso dos cargos 

de alto escalão, normalmente haveria por parte do agente um alinhamento ideológico com 

o partido  que o indicou, o que também implicaria numa noção de interesse público. No 

Brasil, entretanto, essa consideração seria bastante questionável, dada a pequena 

aderência ideológica dos partidos políticos e a lógica do Presidencialismo de Coalisão, 

                                                           
127 Art. 6º e ss da Lei º 12.529, de 30 de novembro de 2011. 
128 Resolução Anac nº 136, de 9 de março de 2010. 
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que se funda mais em cruas questões de poder e fisiologismos do que em concepções 

ideológicas129.  

Voltando a Croley, ele ainda rebate a ideia de que os agentes escolheriam 

fazer carreira no serviço público visando, tão-somente, obter oportunidades de melhores 

cargos no setor regulado (revolving door). Entre outros argumentos, ele comenta que os 

dirigentes de órgãos regulatórios ficam impedidos de assumir cargos no setor regulado 

por até cinco anos, o que desestimularia tal empreitada. Já no Brasil, essa quarentena é de 

apenas seis meses130, período suficientemente curto para que o ex-dirigente reposicione-

se no setor regulado, tendo como diferencial as informações sensíveis de que tomou 

conhecimento em razão do cargo (como, por exemplo, informações sigilosas de seus 

concorrentes) ou os contatos que possui no órgão regulador.  

Quanto ao ambiente institucional em que atuam as agências reguladoras, 

no caso brasileiro, o vínculo delas é mais intenso com o Poder Executivo, mas não se 

pode desconsiderar que também sofrem influência do Congresso, por meio da fiscalização 

                                                           
129  LIMONGI, Fernando; FIGUEIREDO, Argelina. Bases Institucionais do presidencialismo de coalizão. 

Revista Lua Nova, nº 44, 1998. p. 96-99. 
130 A questão ainda é controversa. As leis de criação da Aneel e da ANP previam uma quarentena de um 

ano, enquanto para as demais agências valia o disposto na Lei nº 9.986/00, cujo art. 8º definia um prazo de 

quatro meses de impedimento “para o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço no setor 

regulado pela respectiva agência”. Entretanto, com o advento da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, que 

dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e 

impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego, estabeleceu-se que a quarentena passaria a ser 

de seis meses, cuja prescrição também seria aplicável aos diretores de agências reguladoras, vez que foram 

revogados os dispositivos da Lei nº 9.986/00 que com ela conflitassem. No entanto, no Acórdão nº 240/2015 

do TCU, ficou constatado que ainda não há uniformidade na aplicação desse instituto, conforme demonstra 

o quadro abaixo, retirado do relatório de auditoria apensado ao referido acórdão e que foi elaborado a partir 

de informações fornecidas pelas agências reguladoras de infraestrutura: 

Tempo de quarentena aplicado aos Diretores ou /Conselheiros 

Agência Reguladora 

Tempo de Quarentena 

4 meses 6 meses 12 meses 

ANTAQ    
ANTT    

ANAC    

ANP    

ANEEL    

ANATEL    
Fonte: Agências reguladoras (Elaboração própria). 

Observa-se que, a despeito da edição de norma posterior e específica (Lei nº 12.813/13), a Antaq continua 

aplicar a quarentena de 4 meses prevista na Lei nº 9.986/00. A Aneel reduziu o tempo de quarentena de um 

ano para seis meses, atendendo ao previsto na novel lei, mas a ANP continua a entender vigente o prazo de 

um ano de impedimento, conforme disposto em sua lei de criação. 
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realizada pelas suas Comissões Permanentes, e, sobretudo, pelo Tribunal de Contas da 

União, bem como pelo Poder Judiciário. Assim, nesse quesito, o modelo institucional 

brasileiro mais se aproxima das executive branch agencies norte-americanas, as quais 

respondem diretamente ao Poder Executivo, do que das Committees, cujo vínculo é com 

o Poder Legislativo. 

Com referência ao Poder Executivo, não existe, no Brasil, um órgão central 

responsável por uma supervisão da qualidade das regulações produzidas. A criação de tal 

órgão foi recomendada por estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE sobre o sistema regulatório brasileiro em 2008.131 No âmbito da 

Casa Civil da Presidência da República, o Programa de Fortalecimento da Capacidade 

Institucional para Gestão em Regulação - PRO-REG promoveu estudos e diálogos no 

sentido de se adotar no país rotinas de Análise do Impacto Regulatório – AIR132, 133, 134, 

135 , bem como a criação de um órgão de supervisão para aferir a qualidade dessas AIRs 

136, 137, 138. Porém, mesmo que não exista um órgão central de supervisão, não se pode 

olvidar que, apesar da autonomia da agências, seus dirigentes são escolhidos pelo 

Presidente da República, para um mandato fixo. É verdade, porém, que não há uma regra 

que imponha um prazo para essa indicação, de modo que ela pode levar anos para ocorrer 

e gerar, entre outras coisas, uma dificuldade de quórum de deliberação, como será 

analisado adiante no trabalho. Ademais, o orçamento das agências é definido, liberado e 

                                                           
131 OECD. OECD Reviews of Regulatory of Regulatory Reform: Brazil – Strengthening Governance for 

Growth. Paris, 2008. p. 316-318. 
132 GAETANI, Francisco; ALBUQUERQUE, Kélvia. Análise de impacto regulatório e melhoria 

regulatória. In: RAMALHO, Pedro Ivo Sebba (org.) Regulação e Agências Reguladoras: governança e 

análise de impacto regulatório. Brasília: Anvisa, 2009. p. 189-196. 
133 PECI, Alketa. Desenho de uma estratégia de implantação e institucionalização da AIR. In: PROENÇA, 

Jadir Dias (org.). Contribuições para melhoria da qualidade da regulação no Brasil. Vol. 1. Brasília: Semear 

Editora Gráfica, 2010. p. 21-98. 
134 SARAVIA, Enrique Jerónimo. Desenho de uma estratégia de implantação e institucionalização da AIR. 

In: PROENÇA, Jadir Dias (org.). Contribuições para melhoria da qualidade da regulação no Brasil. Vol. 1. 

Brasília: Semear Editora Gráfica, 2010. p. 99-138. 
135 COCKS, Matthew. Avaliação do Impacto Regulatório, consulta e transparência. In: PROENÇA, Jadir 

Dias; PRADO, Carlos Eduardo Resende (org.). Melhoria da regulação no Brasil: o papel da participação e 

do controle social. Brasília: Presidência da República, 2011. p. 35-47. 
136 TOZZI, Jim. Da necessidade de uma revisão regulatória centralizada. In: RAMALHO, Pedro Ivo Sebba 

(org.) Regulação e Agências Reguladoras: governança e análise de impacto regulatório. Brasília: Anvisa, 

2009. p. 265-273. 
137 RIBEIRO, Wladimir Antonio. Proposta para a criação de uma unidade de supervisão da regulação. In: 

PROENÇA, Jadir Dias (org.). Contribuições para melhoria da qualidade da regulação no Brasil. Vol. 1. 
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também contingenciado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Assim, o Poder Executivo, mesmo que não consiga interferir, diretamente, nas decisões 

das agências reguladoras, possui mecanismos institucionais que podem dificultar o 

trabalho regular dessas autarquias especiais. 

Em relação ao Poder Legislativo (e essa análise, no caso brasileiro, faz 

sentido em razão de as agências reguladoras estarem vinculadas ao Poder Executivo e não 

ao Congresso, como ocorre com as Committees nos Estados Unidos), a influência é 

exercida por meio das Comissões da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, que, 

em relação aos assuntos mais candentes, costumam questionar os fundamentos das 

políticas regulatórias em audiências públicas, das quais normalmente são convidados a 

participar Diretores ou Superintendentes de agências reguladoras. Tal mecanismo de 

transparência acaba por favorecer o fortalecimento da autonomia das agências frente ao 

Poder Executivo. Entretanto, o meio mais diuturno e contundente de influência é pela 

fiscalização efetuada pelo Tribunal de Contas da União, que não somente analisa a 

observância estrita à legalidade do procedimento administrativo, mas também, por vezes, 

averigua a razoabilidade e consistência das fundamentações das principais decisões 

regulatórias. 

Quanto à influência do Poder Judiciário, ela é inegável, sendo que os 

comentários feitos acima para a realidade norte-americana aplicam-se também ao caso 

brasileiro. Ou seja, também por aqui as agências atuam sob a sombra de uma eventual 

judicialização da regulação exarada, e, ao mesmo, tempo percebe-se uma deferência dos 

tribunais em relação à competência técnica dos órgãos reguladores, o que permite 

prosperar interpretações que façam avançar o interesse público. 

No Brasil, apesar de não haver um levantamento quantitativo das normas 

produzidas pelas agências reguladoras, pode-se inferir, a partir de levantamento 

produzido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário - IBPT, em 2013, que a 

larga maioria das normas produzidas no país são advindas de processo administrativo. 

Por exemplo, na esfera federal, foram produzidas de outubro de 1988 até outubro de 2013 

mais de 158.000 normas, sendo que destas, aproximadamente, 135.500 correspondem a 

normas complementares, isto é, portarias, instruções normativas, ordens de serviço, atos 
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declaratórios, pareceres normativos, etc.139, categoria em que também se incluem as 

normas regulatórias, vide tabela 1.    

 

Tabela 1: Quantitativo de normas produzidas no Brasil, no âmbito dos órgãos e entidades 

da União, de outubro de 1988 a outubro de 2013. 

Quantitativo de normas produzidas a partir da CRFB/88  

 Até 

2008140 

Até 

2013141 

Diferença 

Constituição Federal 1 1 0 

Emendas Constitucionais de Revisão  6 6 0 

Emendas Constitucionais  56 74  18 

Leis Delegadas  2 2  0 

Leis Complementares 69 85 16 

Leis Ordinárias 4.055 5.125 1.070 

Medidas Provisórias Originárias 1.058 1.238  180 

Medidas Provisórias Reeditadas  5.491 5.491  0 

Decretos Federais  9.912 11.111  1.199 

Normas Complementares  130.075 135.530 5.455 

Total 150.425 158.663 8.023 

Fonte: elaboração própria. 

 

Valendo-se de outro levantamento promovido pelo referido IBPT em 

2008, pode-se analisar, a partir do cotejo entre os dois estudos, de que modo se deu o 

aumento das normas no período de 2008 a 2013. Esse recorte é interessante, porque capta 

                                                           
139 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. Quantidade de normas editadas 

no Brasil: 25 anos da Constituição Federal de 1988, 2013. p. 3. 
140 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. Quantidade de normas editadas 

no Brasil: 20 anos da Constituição Federal de 1988, 2008. 
141 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. Quantidade de normas editadas 

no Brasil: 25 anos da Constituição Federal de 1988, 2013. 
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a produção normativa em um período em que as dez agências reguladoras federais já estão 

criadas e em funcionamento, algumas delas, como a ANATEL e a ANEEL, em operação 

há mais de dez anos. Os resultados estão apresentados no gráfico 1. Pode-se perceber que, 

no período, em termos quantitativos, a produção de leis ordinárias e de decretos é 

semelhante, representando cada uma cerca de 15% do total das normas exaradas nesse 

interregno de cinco anos. Por outro lado, chama a atenção a produção de normas 

complementares, que equivalem a 69% do total de normas produzidas. Como já 

mencionado acima, não se conhece um estudo sobre o quantitativo de normas regulatórias 

produzidas pelas agências reguladoras, de modo que não se tem como distinguir desse 

montante de normas complementares produzidas quais são pertinentes à regulação. 

Porém, dada a disparidade entre o quantitativo de normas complementares produzidas no 

período em relação às normas ordinárias, não seria descabido inferir que a maioria das 

normas regulatórias produzidas valeram-se das regras do processo administrativo.  

 

 
Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 1: Incremento percentual, por tipo de norma, em outubro de 2013, tomando como 

referência outubro de 2008.  

 

Em relação à participação social no processo de elaboração das normas, 

cabe mencionar que, no âmbito da realidade brasileira, apesar de não haver uma norma 

que expressamente determine que seja dada a oportunidade de participação à sociedade 

no processo de elaboração das normas infralegais, no caso das agências reguladoras o que 
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se observa é que para a maioria delas a promoção de consultas ou audiências públicas é 

obrigatória no caso de regulações que afetem o mercado.142 Ademais, observa-se aumento 

do número de agências que estão aderindo à boa prática da publicação de uma agenda 

regulatória143, o que possibilita aos grupos de interesse e cidadãos comuns tomar 

conhecimento das temáticas regulatórias que serão objeto de alteração, permitindo que se 

organizem e preparem argumentos e dados que possam auxiliar no processo de elaboração 

normativa. Quanto à participação em processos contenciosos administrativos ou 

judiciários, as dificuldades de participação são semelhantes às relatadas para o caso 

estadunidense. 

Em síntese, em que pese às diferenças pontuais, como a legislação mais 

frouxa para tratar da questão do revolving door e a menor tradição na realização de 

audiências públicas, percebe-se que a maioria das garantias institucionais presentes no 

processo administrativo norte-americano também estão presentes no processo de 

elaboração normativa das agências reguladoras brasileiras. Dessa feita, é possível a 

aplicação das reflexões de Croley ao modelo de agências brasileiro. 

  

                                                           
142 Vide nota nº 123. 
143 Vide nota nº 124. 
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5. Análise dos instrumentos normativos que regulamentam a nomeação de 

diretores interinos ou conselheiros substitutos nas agências reguladoras 

brasileiras 

 

Como já mencionado no Capítulo 2, que trata do modelo institucional 

adotado no Brasil para as agências reguladoras, as decisões das agências são tomadas por 

um corpo de diretores, os quais são indicados pelo Presidente da República e nomeados 

por este, após aprovação pelo Senado Federal, para mandato fixo (portanto, não 

demissível ad nutum) e não coincidente. 

A fim de garantir a colegialidade das decisões, foi disposto no art. 10 da  

Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, que o regulamento das agências disciplinaria a 

“substituição dos Conselheiros e Diretores em seus impedimentos ou afastamentos 

regulamentares ou ainda no período de vacância que anteceder a nomeação de novo 

Conselheiro ou Diretor”. Observa-se que o referido dispositivo não conferiu, a priori, ao 

diretor interino ou conselheiro substituto qualquer garantia institucional que lhe dê certa 

blindagem em relação às pressões das indústria regulada, dos políticos e do próprio Poder 

Executivo, deixando tal desiderato à norma regulamentadora144. Também não são os 

diretores interinos ou conselheiros substitutos submetidos à sabatina pelo Senado 

Federal145, que funcionaria como forma de check and balances entre os Poderes 

Executivo e Legislativo na definição e nomeação para um cargo muito relevante, que 

dirige um ente estatal que goza de alargada autonomia. A mens legis por detrás dessa 

autorização legal para editar um regulamento disciplinando a substituição de diretores ou 

conselheiros era assegurar a colegialidade das decisões em situações pontuais e 

                                                           
144 Importante registrar que o art. 9º da Lei nº 9.986/00 assegura que os diretores perderão o mandato 

somente em situações específicas, tais como renúncia, trânsito em julgado de sentença condenatória, pena 

demissionária decorrente de processo administrativo disciplinar. O parágrafo único deste dispositivo faculta 

à lei de criação das agências inserir alguma outra condição de perda de mandato. De modo que as causas 

de perda do mandato estão taxativamente discriminadas em lei.  
145 Atualmente a imposição de que os diretores sejam sabatinados pelo Senado Federal é dada pela própria 

Lei nº 9.986/00. Assim, não haveria qualquer problema do ponto de vista jurídico para que a mesma lei 

previsse que os diretores substitutos prescindissem dessa sabatina. Entretanto, há uma PEC de autoria do 

ex-Senador Marconi Perillo que inclui no rol de autoridades que são submetidas à aprovação do Senado 

Federal, contida no inciso III do art. 52 da CF/88, os diretores de agências reguladoras. Uma vez aprovada 

tal alteração constitucional implicaria, salvo melhor juízo, na não recepção do referido art. 10 da Lei nº 

9.986/00.  
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transitórias146, como nos impedimentos, ou por um curto lapso de tempo, tal como nos 

afastamentos regulamentares e período de vacância que antecede a nomeação de novo 

diretor. 

Entretanto, inexiste na Lei nº 9.986/00, ou em qualquer outra norma legal 

vigente, um mecanismo de incentivo para que o Presidente da República indique, de 

forma célere, ao Senado Federal o nome de diretor ou conselheiro para ocupar cargo vago 

nas agências reguladoras. Assim, por um lado, em não havendo regulamentação para 

diretor substituto, ocorreriam prejuízos à colegialidade das decisões ou até mesmo a 

inviabilização das decisões colegiadas, nos casos em que não haveria sequer quórum 

mínimo de deliberação.  

O TCU, em auditoria que averiguou a governança das agências 

reguladoras de infraestrutura147 (Anac, Anatel, Aneel, ANP, Antaq e ANTT), manifestou 

preocupação em relação a inexistência de norma regulamentadora do art. 10 da Lei nº 

9.986/00 em metade das agências reguladoras auditadas (Anac, Aneel e ANP), bem como 

pelo longo lapso temporal que os cargos permanecem vagos ou ocupados por um diretor 

interino. 

A equipe técnica do Tribunal foi bastante enfática quanto ao risco para a 

autonomia das agências de mandatos prolongados de diretores interinos, em razão de não 

gozarem das mesmas garantias institucionais de um diretor regular, bem como 

questionaram se tais mandatos, por não estarem acobertados de “ampla legitimidade”, 

não se aproximariam de uma burla às prescrições legais exigidas para a nomeação nesse 

cargo, conforme se pode depreender do trecho transcrito do mencionado relatório de 

auditoria: 

68. A regulamentação da regra de indicação de Diretores interinos para os 

cargos vagos é uma alternativa válida para mitigar a paralisia decisória dos 

colegiados das agências reguladoras. Porém, [...] a ocupação desses cargos por 

interinos tem se apresentado demasiadamente prolongada, pondo em risco a 

autonomia decisória das agências. 

  

69. Os interinos não possuem, de fato, as mesmas garantias dadas aos 

                                                           
146 Essa menção que se faz no art. 10 da Lei nº 9.986/00 à hipótese de substituição em caso de impedimento 

admitiria, inclusive, uma interpretação do dispositivo no sentido de que as decisões não somente deveriam 

ser tomadas de forma colegiada, mas também com quórum completo do colegiado, vez que, do ponto de 

vista da maior ou menor dificuldade para se aprovar uma norma, importa se são necessários três votos de 

cinco (60% dos votos), três de quatro votos (75% dos votos) ou ainda a unanimidade de votos (três de três 

votos). 
147 Acórdão nº 240/2015 – TCU – Plenário. TC 031.996/2013-2. 
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titulares, como mandato fixo e impossibilidade de demissão ad nutum. Ao 

contrário, sendo indicados exclusivamente pelo Executivo, podem ser 

destituídos do cargo a qualquer momento, bastando não mais atender às 

expectativas de quem lá os colocou. Além disso, os Diretores interinos não 

estão cobertos pelo manto da ampla legitimidade, outorgada somente àqueles 

que são avaliados não somente pelo Poder Executivo, mas também pelo Poder 

Legislativo. 

 

70. A ocupação ilimitada dos cargos diretivos das agências por interinos 

configura burla ao devido processo legal de indicação e nomeação, pois os 

indicados pelo Poder Executivo não se submetem ao crivo do Legislativo – 

que poderia vetar suas indicações – e são prontamente conduzidos aos cargos. 

Desse modo, o Executivo impõe sua vontade de forma irrestrita e expurga o 

Legislativo do processo de escolha desses agentes. 

 

O quadro abaixo apresenta o percentual de vacância, entendido como o 

tempo em que o cargo está vago ou ocupado por um interino, dos cargos de diretores das 

agências de infraestrutura num período de quatro anos. 

   
Fonte: TCU.  

Gráfico 2: Vacância do cargos de diretor das agências reguladoras de infraestrutura.148 

 

Observa-se que o caso mais crítico é o da ANTT, cujo cargo do Diretor 2, 

no período analisado, permaneceu por quase três anos sem um diretor regularmente 

nomeado, isto é, quase a duração de um mandato, que na ANTT é de quatro anos. Não é 

melhor a sorte do cargo de Diretor-Presidente e Diretor 3 dessa agência que passaram 

quase dois anos vagos ou ocupados por interinos. O cargo de Diretor 3 ficou vacante nesse 

                                                           
148 Retirado do Acórdão nº 240/2015 – TCU – Plenário. 
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período por quase 1 ano e de Diretor 4 por 190 dias. Em resumo, todos os cargos da 

diretoria da ANTT permaneceram vagos por um longo período. 

No caso da ANP, à exceção do cargo de Diretor-Presidente, todos os outros 

cargos de diretor ficaram vagos por aproximadamente um ano, com a agravante de 

naquela agência inexistir regulamento que possibilite a nomeação de interinos. 

Em relação à Antaq, a gravidade do problema está em que a diretoria 

colegiada é formada somente por três membros, de modo que a vacância de um cargo já 

comprometeria a colegialidade da decisão. No caso, todos os cargos ficaram vacantes de 

1 a 2 anos, sendo que o cargo que permaneceu nessa situação por mais tempo foi o de 

Diretor-Presidente. 

O gráfico 3, também retirado do supramencionado relatório de auditoria 

do TCU, apresenta o percentual de ocupação dos cargos de direção por interinos desde a 

criação do mecanismo de substituição até 31 de dezembro de 2013.  

Fonte: TCU 

Gráfico 3: Ocupação dos cargos de direção das agências reguladoras de infraestrutura por 

interinos.149 

 

No que se refere à Anatel, a agência possui regras de substituição de 

conselheiros desde 1997, logo a análise compreende todo o período de quatro anos 

analisado. Observa-se que a taxa de ocupação de conselheiro substituto na agência é 

baixa, sendo que no caso do cargo de Diretor 2, que conforme o Gráfico 2 permaneceu 

                                                           
149 Retirado do Acórdão nº 240/2015 – TCU – Plenário. 
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vacante, no agregado, por um ano, somente houve atuação de conselheiro substituto em 

10% desse período, ou seja, quase cinco meses.  

Já para a ANTT e Antaq a taxa de ocupação por interino foi considerada 

somente a partir de 20 de março de 2012 e 8 de dezembro de 2012 respectivamente, datas 

em que foram editados os decretos que regulamentaram a nomeação de diretores 

interinos, tendo sido esses cargos ocupados por interinos até o fim do período analisado. 

Extrapolando o período de quatro anos analisado pelo TCU, os dois 

interinatos da Antaq somente foram findados em 5 de maio de 2014, ocasião em que 

foram nomeados diretores para os dois cargos vacantes e do cargo de diretor-presidente, 

que naquele momento também já estava vago. Assim, os cargos vagos foram ocupados 

pelos interinos por, aproximadamente, um ano e cinco meses. Interessante notar que a 

Antaq ficou sem nenhum diretor regularmente sabatinado pelo Senado e nomeado pelo 

Presidente da República por dois meses e meio (de 18 de fevereiro de 2014 a 4 de maio 

de 2014).   Importante ainda registrar que em 18 de fevereiro de 2016 expirou o mandato 

de um dos diretores e, desde então, a Antaq está novamente com um cargo de diretor 

vago. 

No caso da ANTT, o interinato somente cessou em 21 de julho de 2015, 

de modo que os três diretores interinos permaneceram nessa condição por três anos e 

cinco meses, ou seja, na prática exerceram praticamente um mandato completo de diretor 

sem estarem devidamente investidos do manto formal de legalidade, qual seja, a sabatina 

pelo Senado Federal e nomeação pelo Presidente da República. Dos quatro diretores 

nomeados em 21 de julho de 2015, dois deles expiraram o mandato em 18 de fevereiro 

de 2016 e desde então os cargos estão vagos. 

 

5.1. O modelo adotado pela ANTT150 

 

A regulamentação da nomeação de diretores interinos para a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres – ANTT ocorreu logo após rejeição pelo Senado 

Federal, em 7 de março de 2012, da recondução de Bernardo Figueiredo ao cargo de 

                                                           
150 O mesmo modelo foi adotado para a Antaq por meio do Decreto nº 7.863, de 8 de dezembro de 2012.  
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Diretor-Geral da agência. Com essa negativa, a ANTT passou a contar em sua diretoria 

com apenas dois dos cinco diretores, não tendo portanto o quórum mínimo para 

deliberação. 

 Em 20 de março de 2012, por meio do Decreto nº 7.703, alterou-se  a 

redação do Anexo I do Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de 2002, regimento interno 

da agência, para inserir o §6º ao art. 8º do referido anexo: 

§ 6º  Durante o período de vacância de cargo de Diretor que impeça a 

existência de quórum para as deliberações da Diretoria, o Ministro de Estado 

dos Transportes poderá designar servidor do quadro de pessoal efetivo da 

ANTT como interino até a posse do novo membro da Diretoria.      

 

Observa-se que o dispositivo só regulamenta parcialmente o art. 10 da  Lei 

nº 9.986/00, vez que somente poderia haver a nomeação de interino no caso de vacância, 

não se aplicando aos casos de impedimentos ou afastamentos. Além disso, não é para 

qualquer vacância, mas para aquela que “impeça a existência de quórum para as 

deliberações da Diretoria”, ou seja, a regra só é aplicável quando houver simultaneamente 

a vacância de três diretores. Assim, considerando que os mandatos dos diretores não são 

coincidentes, e excluindo situações extraordinárias como renúncia, morte, trânsito em 

julgado de sentença condenatória e pena demissória em processo administrativo 

disciplinar do diretor, a hipótese de vagar o terceiro cargo de diretor ocorreria pelo menos 

após um ano do primeiro cargo estar vago151. O que demonstraria bastante inércia do 

Poder Executivo em indicar nomes para ocupar esses cargos chave nas agências 

reguladoras.  

Outra questão interessante da regra prevista no §6º ao art. 8º do Regimento 

Interno da ANTT, é que a competência para realizar esta nomeação é do Ministro dos 

Transportes152, e não do Presidente da República como seria de se esperar, vez que é esta 

autoridade quem nomeia os diretores das agências reguladoras. Pode-se ponderar que, do 

ponto de vista do desenho institucional, talvez fosse mais salutar manter a competência 

                                                           
151 Considerando-se, ademais, nesse exemplo, a situação menos gravosa de esta terceira vacância ocorrer 

simultaneamente com a segunda ou deste ocorrer conjuntamente com a primeira, vez que apesar da regra 

de não coincidência, dois dos cinco cargos de diretor terminam juntos. Desse modo, nas outras situações o 

lapso entre a primeira vacância e a terceira seria de pelo menos dois anos. 
152 Com o advento da Medida Provisória nº 726, de 12 de maio de 2016, ainda em apreciação pelo 

Congresso Nacional ao tempo em que se redige esta monografia, o Ministério dos Transportes absorveu a 

Secretaria de Portos da Presidência da República e a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 

República, sendo transformado no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 
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para a nomeação do diretor interino com o Presidente da República, porque daria mais 

autonomia a este diretor, uma vez que também estaria competente para uma eventual 

demissão ad nutum desse diretor o Presidente da República e não um Ministro de Estado. 

Essa afirmação parte do pressuposto de que o Ministro de Estado possui uma relação 

quotidiana mais próxima com o diretor interino e também, e sobretudo, com o setor 

regulado. De modo que a competência para demissão ad nutum poderia servir ao Ministro 

de Estado com um eficaz instrumento de persuasão e captura do diretor interino. 

 Uma condição relevante para a nomeação de diretor interino é que este 

deve ostentar a condição de servidor efetivo do quadro de pessoal da ANTT.   Essa 

exigência, de alguma forma, mitiga a ausência de sabatina pelo Senado Federal, pelo 

menos em relação à averiguação de que o indicado possui elevado conceito no campo de 

especialidade regulado pela agência, vez que é razoável supor que o servidor de carreira 

da agência possua consolidado saber sobre boa parte das matérias reguladas pela 

autarquia. 

Em relação ao aspecto temporal, o nomeado pode permanecer interino até 

a posse do novo diretor. A falta de uma regra com limites temporais tanto para o Poder 

Executivo indicar e nomear alguém para o cargo vacante na diretoria, quanto  para a 

permanência de uma mesma pessoa na condição de diretor interino pode trazer alguns 

embaraços. Em primeiro lugar, é forçoso reconhecer que a ausência deste segundo limite 

só tem maior importância porque inexiste o primeiro limite temporal. Em verdade, se 

houvesse uma regra que desse incentivos ou obrigasse o Poder Executivo a indicar e 

nomear o diretor para um cargo vacante dentro de um prazo razoável, seriam bastante 

raras as nomeações de diretores interinos para essa situação de vacância. E o que é pior, 

depois de nomear o interino, o Poder Executivo pode procrastinar a nomeação do novo 

diretor, tornando o período de interinato em verdadeiro período de mandato, porém sem 

as garantias institucionais e sem a devida sabatina pelo Senado Federal. Tal situação 

ocorreu na ANTT em que diretores interinos permaneceram nessa condição por mais de 

três anos! Noutro giro, dada essa possibilidade de que haja um grande lapso temporal sem 

que ocorra a nomeação de novo diretor, poder-se-ia cogitar que uma medida para conferir 

maior autonomia ao diretor interino seria limitar o espaço temporal em que uma pessoa 

poderia ocupar tal função, de modo que já se soubesse de antemão que a função interina 

seria exercida por pouco tempo, o que dificultaria uma possível captura pelos grupos de 

pressão. 
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Questão fundamental nessa regra posta pelo §6º ao art. 8º do Regimento 

Interno da ANTT é se ela determina que deveriam ser nomeados diretores somente até o 

número suficiente para completar o quórum de deliberação  isto é, havendo dois 

diretores, seria nomeado apenas mais um para inteirar o quórum mínimo de três diretores 

para as deliberações , ou se poderiam ser nomeados tantos diretores interinos quantos 

fossem necessários para completar o colegiado diretivo  nesse caso, havendo dois 

diretores seriam nomeados mais três diretores interinos para compor o colegiado de cinco 

diretores  tal como ocorreu na ANTT por meio das Portarias de números 54, 55 e 56 

do Ministério dos Transportes, publicadas no DOU de 22 de março de 2012. Em que pese 

não haver uma vedação expressa em relação a esta última situação, uma interpretação 

sistemática de todo o parágrafo permite concluir que a finalidade da nomeação do diretor 

interino é a de permitir que haja quórum suficiente para as deliberações da agência, de 

modo que se sacrifica parte das garantias do mandato de diretor em prol do princípio da 

continuidade do serviço público e da segurança jurídica, vez que, do contrário, ou a 

agência quedaria paralisada, ou todas as decisões seriam tomadas ad referendum do 

colegiado, o que exigiria a ratificação de todos as decisões tomadas nessas circunstâncias 

por ocasião do restabelecimento do quórum deliberativo. Assim, por meio de um 

raciocínio jurídico de sopesamento de princípios, em que colidem o princípio da 

autonomia das agências reguladoras com os princípios da continuidade do serviço público 

e da segurança jurídica, observa-se que na norma  do  §6º ao art. 8º do Regimento Interno 

da ANTT estes prevalecem, sem contudo ferir o núcleo essencial daquele, como sói de 

ser quando impera o postulado normativo aplicativo da proporcionalidade153. Nessa 

esteira, pode-se afirmar que uma interpretação do referido dispositivo que permita a 

nomeação de diretores interinos em quantidade superior ao mínimo requerido para se 

obter o quórum de deliberação não passaria sequer pelo exame de necessidade contido no 

postulado normativo aplicativo da proporcionalidade, para manter a terminologia de 

ÁVILA. Pois, como se mostrou supra, há uma outra interpretação da norma que permitiria 

o atingimento do fim a que se propõe o dispositivo regimental impondo menor restrição 

ao princípio da autonomia das agências, uma vez que ao permitir a nomeação de três ou 

mais diretores interinos ter-se-ia uma maioria do corpo colegiado desprovida das 

garantias institucionais de um diretor regular. 

                                                           
153 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14ª Ed. 

Atual. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2013. 
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Por fim, é interessante mencionar que no âmbito da Agência Nacional de 

Aviação Civil – Anac, foi submetida à análise do Presidente da República minuta de 

decreto para regulamentar a nomeação de diretor interino com  conteúdo muito 

semelhante ao da ANTT. Porém, no texto proposto deixou-se expresso que o então 

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil somente poderia nomear 

diretores interinos em quantidade suficiente para atingir o quórum mínimo de deliberação 

da agência, in verbis: 

§ 6º Durante o período de vacância de cargo de Diretor que impeça a existência 

de quórum para as deliberações da Diretoria, o Ministro de Estado Chefe da 

Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República poderá designar, para 

fins de recomposição do quórum mínimo, servidor do quadro de pessoal 

efetivo da ANAC como interino, observadas as disposições do art. 12 da Lei 

no 11.182, de 2005, até a posse do novo membro da Diretoria.” (grifei) 

 

Cabe mencionar, por derradeiro, que o Decreto nº 7.703/12 teve sua 

constitucionalidade questionada por meio da ADPF nº 251, cujo relator foi o Ministro 

Teori Zavascki. Entretanto a petição inicial foi indeferida liminarmente pelo relator, com 

amparo no art. 4º da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, porque não ficou 

demonstrada na inicial qualquer violação a preceito fundamental estampado na 

Constituição, pois “[s]e a conformidade jurídica do Decreto em questão com o 

ordenamento é um problema que não pode ser resolvido pelo cotejo direto entre seu texto 

e a Constituição, não se configura hipótese de lesão direta a preceito fundamental, nem é 

possível ter o ato normativo questionado como objeto idôneo para fins de controle 

concentrado, pois o processo objetivo não é instrumento adequado para viabilizar exame 

de eventual ofensa reflexa à Constituição Federal”154. 

 

 

 

 

  

                                                           
154 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 251/DF. Ministro Relator Teori Zavascki. 14 de outubro 

de 2013. 
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5.2. O modelo adotado pela Anatel 

 

As regras que presidem a nomeação de conselheiro155substituto para a 

Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel são um pouco mais complexas que as 

exaradas para a ANTT. Curioso notar que apesar de mais antigas que as regras da ANTT, 

as da Anatel aplicam-se a um maior número de situações ao mesmo tempo que parecem 

preservar melhor a autonomia da agência. 

O art. 27 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que dentre outras coisas 

cria a Anatel, atribui à legislação infralegal a competência para disciplinar as formas de 

substituição de conselheiros, conforme transcrito: 

Art. 27. O regulamento disciplinará a substituição dos conselheiros em seus 

impedimentos, bem como durante a vacância. 

 

Tal regulamentação deu-se pelo art. 27 do Anexo I do Decreto nº 2.338, 

de 7 de outubro de 1997, in verbis: 

Art.27. Durante o período de vacância que anteceder à nomeação de novo 

titular ou no caso de impedimento de conselheiro, será ele substituído por 

integrante da lista de substituição do Conselho Diretor. 

§ 1º A lista de substituição será formada por três servidores da Agência, 

ocupantes dos cargos de Superintendente-Adjunto ou Gerente-Geral, 

escolhidos e designados, mediante decreto, pelo Presidente da República, 

entre os indicados pelo Conselho Diretor, observada a ordem de precedência 

constante do ato de designação para o exercício da substituição. 

§ 2º O Conselho Diretor indicará ao Presidente da República três nomes para 

cada vaga na lista. 

§ 3º Ninguém permanecerá por mais de dois anos contínuos na lista de 

substituição e somente a ela será reconduzido em prazo superior ao mínimo 

de dois anos. 

§ 4º Aplicam-se aos substitutos os requisitos subjetivos quanto à investidura, 

às proibições e aos deveres impostos aos conselheiros. 

§ 5º Em caso de necessidade de substituição, os substitutos serão chamados 

na ordem de procedência na lista, observado o sistema de rodízio. 

§ 6º O mesmo substituto não exercerá o cargo de conselheiro por mais de 

sessenta dias contínuos, devendo ser convocado outro substituto, na ordem da 

lista, caso a vacância ou impedimento do conselheiro se estenda além desse 

prazo. 

 

                                                           
155 Pela terminologia adotada na lei de criação de Anatel, Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, o colegiado 

diretivo da agência é formado por conselheiros, e não por diretores. 
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Como se pode depreender do caput do dispositivo, as regras de 

substituição de conselheiro são aplicáveis não somente à hipótese de vacância do cargo, 

mas também aos impedimentos. Vale relembrar que o art. 10 da Lei nº 9.986/00 prevê a 

possibilidade de substituição de diretores ou conselheiros nos casos de vacância, 

impedimentos e afastamentos. Prima facie esta última hipótese não estaria contemplada 

na regra da Anatel, entretanto, de acordo com o art. 26 do Anexo I do Decreto nº 2.338/97, 

em especial o seu §2º, considera-se impedimento o afastamento do conselheiro que 

exceda o prazo de 15 dias: 

Art.26. Considera-se vago o cargo de conselheiro, até a posse do sucessor, em 

razão da perda do mandato, nos termos do art. 25, caput, ou de seu término, 

bem como nos casos de morte ou de invalidez permanente que impeça o 

exercício de suas funções. 

§ 1º Ressalvadas as licenças para tratamento da própria saúde, à gestante, à 

adotante e à paternidade, bem como o afastamento para missão no exterior, 

autorizado pelo Conselho Diretor, os conselheiros não terão direito a licença 

ou a afastamento de seu cargo 

§ 2º Considera-se impedido o conselheiro nas hipóteses de afastamento 

preventivo, nos termos do art. 25, § 2º , e de licença por mais de quinze dias, 

nos termos do parágrafo anterior. 

 

Assim, a regra da Anatel regulamentou todo o conteúdo do art. 10 da Lei 

nº 9.986/00, de modo que mesmo outras intercorrências no curso do mandato do 

conselheiro, como por exemplo licença para tratamento de saúde, estão contempladas. 

Isso contribui para que ao longo do tempo um maior número de deliberações sejam 

tomadas por um colegiado completo. 

Como se buscará mostrar a seguir, a sistemática adotada pela Anatel parece 

ser mais voltada ao fortalecimento institucional do que as regras utilizadas pela ANTT. 

Um primeiro ponto nessa direção seria que os conselheiros substitutos já seriam 

conhecidos previamente, antes mesmo da ocorrência da vacância ou impedimento, 

podendo até nunca exercerem tal encargo. Pois em vez de uma nomeação direta para o 

exercício do interinato, é formada uma lista tríplice, e os conselheiros substitutos lá 

elencados exerceriam o encargo em rodízio se e quando houver uma situação de 

impedimento ou vacância. 

Um segundo ponto, seria a própria formação dessa lista. Chama à atenção 

o fato de que o Ministro das Comunicações não tenha qualquer envolvimento institucional 

nesse processo. Pois, o Conselho Diretor é que indica nove servidores da agência (três 
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para cada posição da lista tríplice) para a escolha do Presidente da República. Essa relação 

direta da agência com a Presidência da República demonstra um reforço de autonomia da 

autarquia. Acrescente-se que há uma restrição de discricionariedade tanto na seleção de 

servidores pelo Conselho Diretor quanto na escolha pelo Presidente da República, vez 

que os elegíveis para essa lista devem ser servidores da agência que ocupem função de 

superintendente-adjunto ou gerente-geral, ou seja o universo de possibilidade é bastante 

reduzido. Em pesquisa ao sítio da Anatel, verificou-se que, na estrutura atual, somente 33 

servidores poderiam figurar em tal lista. Assim, o Conselho Diretor selecionaria 

aproximadamente um terço desse contingente e o Presidente da República selecionaria 

para cada posição na lista um de três nomes indicados. Observa-se que coube ao Conselho 

Diretor determinar a ordem de precedência da lista, demonstrando novamente a 

autonomia da agência. 

Um detalhe interessante é que nas regras adotadas pela ANTT uma das 

condições para ser nomeado diretor interino é ser servidor efetivo do quadro de pessoal 

da agência. No caso da Anatel, o indicado para o encargo de conselheiro substituto não 

precisa ser servidor de carreira da agência, mas ocupar uma função de superintende-

adjunto ou de gerente-geral. Considera-se razoável supor também nesse caso que os 

ocupantes de tais cargos preencheriam o critério de elevado conceito no campo de 

especialidade nas matérias reguladas pela Anatel, o que mitigaria a ausência de sabatina 

pelo Senado Federal sob esse ponto de vista. 

Acrescente-se que uma mesma pessoa só pode figurar na lista de 

conselheiros substitutos designados por até dois anos consecutivos, sendo que somente 

poderá ser a ela reconduzida após dois anos. Tal regra proporciona uma periódica 

renovação da lista e de forma republicana permite que mais pessoas elegíveis para o 

encargo possam exercê-lo. 

Publicada a lista com a designação pelo Presidente da República dos 

conselheiros substitutos, sempre que houver um episódio de impedimento ou vacância 

um dos indicados na lista poderia assumir o encargo de conselheiro substituto na ordem 

de precedência dessa lista e obedecendo ao critério de rodízio, de modo que se o primeiro 

colocado exercer o encargo, na próxima vez que ocorrer outro impedimento ou vacância 

será o segundo colocado que o exercerá e assim por diante. Ademais, uma mesma pessoa 

pode exercer o encargo de conselheiro substituto por até sessenta dias, ultrapassado este 

prazo o próximo indicado na lista assume o encargo e assim sucessivamente. Essa regra 
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realça o caráter transitório do exercício do encargo de conselheiro substituto, impedido, 

por exemplo, que uma pessoa atue na condição de conselheiro por um ou dois anos sem 

ter sido submetida às formalidades que a lei exige para a investidura no cargo de 

conselheiro da Anatel.   

Por fim, o normativo da Anatel é expresso quanto a necessidade de que o 

conselheiro substituto atenda aos requisitos legais exigidos para a nomeação de 

conselheiro, bem como que estão sujeitos às mesmas proibições e deveres impostos a 

este.  

Apesar de as regras da ANTT serem silentes em relação a esse ponto, pode-

se afirmar que estão implícitas, sob pena de ferir o postulado normativo aplicativo da 

razoabilidade. Por sua vez, o texto proposto para regulamentar a nomeação de diretor 

substituto da Anac faz menção ao art. 12 da Lei nº 11.182/05, o qual elenca os requisitos 

que devem ser atendidos para ocupar o cargo de diretor da agência: 

§6º Durante o período de vacância de cargo de Diretor que impeça a existência 

de quórum para as deliberações da Diretoria, o Ministro de Estado Chefe da 

Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República poderá designar, para 

fins de recomposição do quórum mínimo, servidor do quadro de pessoal 

efetivo da ANAC como interino, observadas as disposições do art. 12 da Lei 

nº 11.182, de 2005, até a posse do novo membro da Diretoria.” (grifei) 

 

Lei nº 11.182/05: 

Art. 12. Os diretores serão brasileiros, de reputação ilibada, formação 

universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os 

quais serão nomeados pelo Presidente da República, após serem aprovados 

pelo Senado Federal, nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 da 

Constituição Federal. 
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6. Diretores substitutos no contexto do processo administrativo 

 

Comparando os dois modelos de substituição de diretor/conselheiro 

analisados, fica evidente que a sistemática adotada pela Anatel além de ter um aspecto 

mais institucional, de propiciar uma regulamentação completa do art. 10 da Lei nº 

9.986/00, e por consequência ter, em tese, aplicação mais ampla, também é o modelo que 

melhor preserva a autonomia decisória da agência reguladora. 

Entretanto, mesmo em face do modelo empregado pela ANTT, as várias 

etapas do processo administrativo que envolvem uma regular tomada de decisão 

regulatória acabam por mitigar possíveis investidas do setor regulado e mesmo do 

governo tendentes a minar a autonomia da agência.  

O alinhamento da agência reguladora com o interesse público primário 

deve dar-se ainda na fase pré-processual, quando são identificados os problemas que 

precisam ser atacados. Nesse momento, deveria haver na agência permeabilidade para 

dialogar tanto com o setor regulado quanto com os consumidores e beneficiários do 

serviço regulado, de modo a entender, de um lado e de outro, as dificuldades porque 

passam e compreender melhor as questões regulatórias que precisam ser revisadas ou 

implementadas. Algumas agências reguladoras no Brasil adotaram a boa prática 

regulatória de formular e publicar uma Agenda Regulatória156, a qual confere a essa etapa 

pré-processual contornos institucionais. Para a formação dessa Agenda são envolvidas as 

várias entidades que representam os stakeholders dos serviços regulados, bem como todo 

o restante da sociedade por meio de consultas e audiências públicas nas quais são 

definidos os temas que serão implementados ou revisados pela agência no ano ou biênio 

seguinte. O estabelecimento de uma Agenda Regulatória permite que os grupos de 

interesses difusos possam influenciar na seleção das questões mais relevantes que serão 

reguladas, possibilitando a competição desses grupos com o lobby do setor regulado. Ao 

mesmo tempo, por dar publicidade com antecedência da lista de temas que serão objeto 

de regulação, viabiliza maior preparação dos grupos de interesses difusos em relação às 

questões relevantes que serão debatidas, qualificando melhor a discussão técnica do 

assunto e reduzindo um pouco a assimetria entre esses grupos e os de interesse específico. 

                                                           
156 Vide nota nº 124. 
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Esse mecanismo, porque fortalece a participação dos grupos de interesses difusos tanto 

na fase de escolha das questões a serem reguladas quanto na dos debates acerca desses 

assuntos, tende a aumentar a autonomia da agência, vez que, no embate dos argumentos 

de lado a lado, tendem a tornar-se mais evidentes os interesses em jogo, o que poderia 

constranger um diretor/conselheiro a tomar decisões manifestadamente enviesadas a 

favor dos interesses de um determinado grupo específico. 

Nessa esteira, os processos que envolvem decisões regulatórias que 

atingem direitos de agentes econômicos requerem, na maioria das agências, a realização 

de audiência públicas157. A maior participação da sociedade na elaboração do normativo 

regulatório permite à agência obter um maior e mais diversificado conjunto de 

informações acerca do problema regulatório a ser resolvido. Isso é positivo para as 

agências reguladoras, uma vez que não raro elas dependem de informações fornecidas 

pelo setor regulado. Essa assimetria de informação entre o ente regulador e o setor 

regulado e a consequente dependência da informação por este provida é problemática, 

dada a dificuldade de se avaliar a acuidade da informação fornecida e mesmo se os dados 

repassados não seriam um “recorte da realidade” que favoreceria alguma interpretação 

que privilegie exclusivamente os interesses do setor regulado. Assim, a obtenção de 

informações por fontes outras possibilita o cotejo entre os dados disponíveis, bem como 

podem descortinar outras nuances do problema regulatório que ainda não haviam sido 

consideradas. Esse canal de obtenção de informações pode ser potencializado com a 

publicação das agendas regulatórias, que, como já discutido acima, permite um 

aprofundamento da discussão por parte de grupos de interesses difusos. Além da questão 

da obtenção de mais informação, as audiências e consultas públicas promovem uma maior 

interação da sociedade com o processo regulatório.   

Observa-se, ainda, que, no país, normalmente, a audiência e/ou consulta 

pública é realizada já na fase final do processo regulatório, tomando como base uma 

proposta de regulação  possivelmente já cristalizada como a melhor opção para o corpo 

técnico e diretivo da agência , de modo que as discussões ficam adstritas ao que foi 

proposto pela agência reguladora. Não sendo incomum a percepção de que o 

posicionamento das áreas técnicas e do corpo diretivo já fora tomado, o que os torna 

refratários a inovações e sugestões externas, sendo a consulta ou audiência pública mera 

                                                           
157 Vide nota nº 123. 
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formalidade. Em outros países, como o Reino Unido, as consultas e audiências públicas 

são realizadas num estádio mais inicial do processo regulatório. Em vez de se discutir 

uma minuta, são levados à sociedade os problemas observados e suas possíveis soluções, 

inclusive a de não se fazer nada, o que possibilita um debate mais abrangente, do qual 

pode surgir uma solução não considerada inicialmente pelo regulador. Ao permitir essa 

mais intensa interlocução com toda a sociedade desde o início do processo, incluindo até 

a proposição de soluções para os problemas verificados, a agência torna-se mais resiliente 

às tentativas de interferência da indústria regulada e também do governo, de modo que há 

um reforço da autonomia do ente regulador.   

     Voltando a análise para o trâmite processual dentro da instituição 

regulatória, os atos administrativos ao longo do processo precisam ser motivados, 

consoante dispõe o art. 50 da Lei nº 9.784/99158. Em especial, as manifestações das áreas 

técnicas, geralmente realizados por meio de notas técnicas ou pareceres, no caso das 

procuradorias, analisam um conjunto de informações e buscam propor uma solução ao 

problema. Normalmente, a questão é analisada por diversas áreas dentro da agência, onde 

a questão regulatória que se coloca é analisada sob vários enfoques por profissionais, via 

de regra, bastante qualificados para a função. Assim, antes de se chegar a uma decisão 

pela diretoria do ente regulador, o processo é instruído com manifestações técnicas das 

várias áreas que detêm competência sobre o assunto. Tais manifestações não vinculam a 

diretoria colegiada, que pode decidir em sentido contrário ao apontado pelos técnicos, 

entretanto, nesse caso, haveria um esforço adicional de se apresentar outros argumentos 

que refutem as razões técnicas apresentadas ao longo do processo. Não se pode deixar de 

mencionar entretanto, que se poderia melhorar a qualidade das notas técnicas produzidas. 

Um aprimoramento possível, seria evitar que a fundamentação das escolhas regulatórias 

fosse lastreada em meras suposições ou percepções, sem que haja um sério estudo 

                                                           
158 Lei nº 9.784/99: 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos 

jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

V - decidam recursos administrativos; 

VI - decorram de reexame de ofício; 

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas 

e relatórios oficiais; 
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 

 



66 
 

científico, técnico ou econômico a validá-las, mas ao contrário valorizar uma evidenced-

based regulation159,160, de modo a reunir informações em maior quantidade e melhor 

qualidade e, assim, conferir mais rigor técnico a essas manifestações. Outra possibilidade 

seria incentivar a realização de análises de impacto regulatório (regulatory impact 

assessment). Essa alternativa está vinculada, ao mesmo tempo, a uma estratégia 

evidenced-based regulation e a uma maior e mais estratégica participação da sociedade 

na formulação das normas regulatórias. No caso dos Estado Unidos, desde 1993, as 

agências são obrigadas a demonstrar o impacto das regulações propostas por meio de 

cálculos de custo-benefício161. Foge ao escopo desse trabalho adentrar na discussão 

acerca das dificuldades, ou impossibilidade, de quantificar ou monetizar certos bens, 

                                                           
159 Regulação baseada em evidências. 
160 Executive Order nº 12.866: 

Section 1. Statement of Regulatory Philosophy and Principles. 

(b) The Principles of Regulation. (...) 

(7) Each agency shall base its decisions on the best reasonably obtainable scientific, technical, economic, 

and other information concerning the need for, and consequences of, the intended regulation. 

Livre tradução: 

Seção 1. Declaração da Filosofia e Princípios Regulatórios 

(b) Os Princípios da Regulação. (…) 

(7) Cada agência deve fundamentar suas decisões sobre a melhor informação científica, técnica, econômica, 

razoavelmente obtida, e outra informação relativa ao que é requerido pela regulação proposta, bem como 

as consequências desta regulação. 
161 Executive Order nº 12.866: 

Section 1. Statement of Regulatory Philosophy and Principles. 

(b) The Principles of Regulation. (...) 

(5) When an agency determines that a regulation is the best available method of achieving the regulatory 

objective, it shall design its regulations in the most cost-effective manner to achieve the regulatory 

objective. In doing so, each agency shall consider incentives for innovation, consistency, predictability, the 

costs of enforcement and compliance (to the government, regulated entities, and the public), flexibility, 

distributive impacts, and equity. 

Livre tradução: 

Seção 1. Declaração da Filosofia e Princípios Regulatórios 

(b) Os Princípios da Regulação. (…) 

(5) Quando uma agência define que uma regulação é o melhor método disponível para atingir o objetivo da 

regulação, ela deve delinear sua regulação de maneira a atingir o objetivo da regulação com o melhor custo-

benefício. Desse modo, cada agência deve considerar os incentivos para inovação, a consistência, a 

previsibilidade, os custos de execução e conformidade (para o governo, a entidade regulada e o público), 

flexibilidade, impactos distributivos e equidade. 

 

Executive Order nº 13.563: 

Section 1.  General Principles of Regulation.  (a) (...) It must be based on the best available science.  It must 

allow for public participation and an open exchange of ideas.  It must promote predictability and reduce 

uncertainty.  It must identify and use the best, most innovative and least burdensome tools for achieving 

regulatory ends.  It must take into account benefits and costs, both quantitative and qualitative. 

Livre tradução: 

Seção 1. Princípios Gerais de Regulação. (a) (…) O sistema regulatório deve ser lastreado no melhor 

conhecimento científico disponível. Ele deve permitir a participação pública e uma troca aberta de ideias. 

Deve promover a previsibilidade e reduzir a incerteza. Ele deve identificar e usar os melhores, mais 

inovativos e menos custosos meios para atingir os fins da regulação. Ele deve levar em conta os benefícios 

e custos, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. 
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como a vida e a saúde. De qualquer forma, há outras metodologias para avaliar o impacto 

de uma regulação que contornam essas complexidades. Por exemplo, no Reino Unido, a 

análise de impacto (Impact Assessment) é feita por meio de uma avaliação estruturada da 

ação regulatória162. Essa avaliação estruturada é feita a partir de um formulário (Impact 

Assessment Template163) em que são questionadas quais são as possíveis soluções para o 

problema apresentado, o por quê determinada solução foi escolhida, os custos associados 

a essa solução, quais serão os grupos atingidos, etc. No Brasil, o Decreto nº 4.176, de 28 

de março de 2002, que regulamenta a Lei Complementar nº 95/98 para estabelecer normas 

e diretrizes para a elaboração de normas no âmbito do Poder Executivo Federal, traz dois 

anexos, um com 74 questões que deveriam ser analisadas na elaboração das normas, e 

outro com um formulário mais simplificado que o similar inglês, mas que também aborda 

quais seriam as soluções possíveis e os custos envolvidos. Diferente do que ocorre no 

Reino Unido, no Brasil não se dá a esse formulário a devida atenção, sendo considerado 

mormente como uma mera etapa burocrática a ser vencida. No Reino Unido, por seu 

turno, houve um intenso trabalho por parte do Department of Business, Innovation & 

Skills164 para conscientizar seus agentes públicos da importância dessa análise 

estruturada, e o consequente treinamento para o preenchimento do formulário. Uma 

terceira possibilidade de análise do impacto regulatório é pela metodologia da análise 

multicritério, que pode ser bastante interessante em situações em que seja difícil 

quantificar (ou monetizar) o bem da vida em questão. No Brasil, a Anvisa está 

implementando a análise de impacto regulatório165, utilizando análise multicritério 

MACBETH. Bem, ainda que se possa aprimorar o rigor técnico das manifestações das 

áreas setoriais das agências reguladoras, o fato é que o processo administrativo que leva 

à tomada de decisão é todo motivado com fundamentação técnica proposta por um corpo 

burocrático bastante qualificado, o que, embora não vincule as decisões da diretoria, torna 

mais difícil a tomada de decisão em sentido oposto, contribuindo para a blindagem dos 

entes regulatórios frente às investidas do setor regulado e do governo. 

                                                           
162 OFGEM – Impact Assessment Guidance (pág. 4): 

“One of the ways we do this is to consider the potential impacts arising from our policies through a 

structured assessment.” 

Livre tradução: 

“Uma das maneiras de fazermos isso é considerar o impacto potencial advindo de nossas políticas públicas 

por meio de uma análise estruturada.” 
163 Formulário de análise de impacto. 
164 Departamento de negócios, inovação e habilidades. 
165 Ata da Reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa nº 19, de 26 de junho de 2012. 
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Ademais, as decisões nas agências reguladoras são tomadas de forma 

colegiada. Nesse ponto, a interpretação que foi dada para o §6º do art. 8º do Regimento 

Interno da ANTT ganha relevância, vez que há uma diferença diametral entre poder 

nomear apenas um diretor interino para recompor o quórum deliberativo da diretoria, 

interpretação que se defende neste trabalho, ou poder nomear três diretores interinos  

como o foi o caso concreto das Portarias de números 54, 55 e 56 do Ministério dos 

Transportes, publicadas no DOU de 22 de março de 2012 , situação em que se forma 

uma maioria de diretores interinos, os quais são desprovidos da garantia institucional do 

mandato e, portanto, mais vulneráveis a uma eventual pressão por parte do Ministro ao 

qual está vinculada a agência e até mesmo do setor regulado por meio deste. 

Poderia se objetar, por outro lado, que a manutenção do quadro completo 

de diretores atenderia melhor ao princípio da colegialidade, vez que há diferença em se 

obter a unanimidade da decisão (por exemplo, três votos dos três diretores no cargo) ou a 

maioria (três votos dos cinco diretores)166. Entretanto, deve-se ponderar que este 

argumento está associado à premissa de que os diretores substitutos exercem esse encargo 

de forma transitória. Porém, ante a inexistência de regras que evitem o exercício do 

interinato de forma prolongada, e situações fáticas nesse sentido, entende-se mais 

razoável mitigar parcela desse princípio da colegialidade, limitando a quantidade de 

substitutos ao necessário à recomposição do quórum deliberativo, em favor da autonomia 

da agência, evitando-se a formação de uma maioria de diretores desguarnecidos da 

garantia institucional do mandato fixo.   

Apesar da sistemática de substituição introduzir uma fragilidade em um 

dos elos do iter processual administrativo, as fases anteriores do processo estão 

desenhadas de maneira a possibilitar o registro nos autos de uma grande diversidade de 

informações, que deixam mais evidentes os interesses em jogo, bem como de 

manifestações técnicas, que tornam mais dificultosa a manifestação dos diretores, sejam 

eles interinos ou não, em sentido oposto às razões apontadas pelas áreas técnicas. 

É claro que, no limite, essa maioria de diretores interinos poderia 

desconsiderar os argumentos técnicos e aprovar algum normativo regulatório que vá de 

encontro ao avanço do interesse público, a fim de atender às pressões do setor regulado 

ou do governo. Porém, não se pode olvidar que o processo é público e está sujeito ao 

                                                           
166 Vide nota nº 146. 
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controle externo do TCU e ao controle judicial. Aliás, o TCU é bastante atuante e averigua 

não somente a legalidade formal dos atos, mas também sua efetividade, eficácia e 

eficiência167. Por exemplo, como já mencionado, em 2015, o TCU concluiu o julgamento 

de uma grande auditoria nas agências reguladoras de infraestrutura (Anac, Aneel, Anatel, 

Antaq, ANTT e ANP), avaliando a governança da regulação168. Por fim, todas as decisões 

das agências reguladoras são passíveis de revisão judicial, conforme art. 5º, XXXV da 

CRFB/88. É despiciendo afirmar que, embora o Poder Judicial busque não invadir o 

mérito das questões decididas pelas agências, quanto melhor instruído estiver o processo, 

mais facilmente poderá ser configurado eventual desvio de finalidade da decisão ou 

mesmo sua irrazoabilidade. Como afirma o Prof. LUCAS FURTADO, o “princípio da 

razoabilidade constitui o principal instrumento para o exercício do controle da 

legitimidade da atuação administrativa discricionária”169. Máxime no caso das agências 

reguladoras, em que é clarividente a discricionariedade técnica170 da maioria de suas 

decisões, que envolvem, mormente, argumentos técnicos de alta complexidade. É bem 

verdade que, sendo possível ao Poder Judiciário identificar que, dentre as soluções 

técnicas legalmente disponíveis ao administrador, não se escolheu a mais vantajosa para 

o interesse público, não se está diante de uma discricionariedade do administrador, porque 

qualquer outra solução que não a mais vantajosa seria ilegítima. Daí, ser possível ao 

Judiciário interferir nesses atos171. Assim, mesmo na situação extrema em que uma 

maioria de diretores interinos cedessem aos interesses do setor regulado ou do Governo, 

o processo administrativo seria de grande valia para que o TCU ou o Poder Judiciário 

                                                           
167 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 4ª Ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Editora 

Fórum, 2013. p. 894-896. 

168 TC 031.996/2013-2 – No acórdão foram recomendadas entre outras coisas: 

“9.1. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários, Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, Agência Nacional de Telecomunicações e Agência Nacional de Energia Elétrica, com 

fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno TCU, que adotem:  

9.1.1. as boas práticas referentes a Análise de Impacto Regulatório (AIR) recomendadas pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); 

(...) 

9.5.1. a edição de decretos visando regulamentar a forma de substituição dos Diretores e Conselheiros da 

Agência Nacional de Petróleo, Agência Nacional de Energia Elétrica e Agência Nacional de Aviação Civil, 

em seus impedimentos ou afastamentos regulamentares, ou ainda no período de vacância que anteceder à 

nomeação de novo conselheiro ou diretor, nos termos do artigo 10 da Lei 9.986/2000;  
(...)” 

169 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 4ª Ed. rev. e atual. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2013. p. 868. 
170 Ibidem, p. 869. 
171 Ibidem, p. 870-871. 
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invalidassem a decisão eivada de vício, trazendo-a de volta para o caminho do interesse 

público e restaurando a autonomia da agência reguladora. 
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7. Conclusões 

 

Ao fim e ao cabo deste trabalho, percebe-se que o processo administrativo, 

efetivamente, constitui uma garantia tanto para o cidadão de que seus interesses serão 

respeitados pelo órgão regulador, quanto para a agência reguladora que tem nele uma 

ferramenta eficaz para a manutenção e fortalecimento de sua autonomia. 

Em relação à nomeação de diretores interinos ou conselheiros substitutos, 

verificou-se que o modelo adotado pela Anatel tem um aspecto mais institucional, além 

de propiciar uma regulamentação completa do art. 10 da Lei nº 9.986/00, e por 

consequência ter, em tese, aplicação mais ampla, também é a sistemática que melhor 

preserva a autonomia decisória da agência reguladora. Os problemas mais graves 

observados no modelo adotado para a ANTT resultam, em maior medida, da moldura 

legal vigente do que, em si, do próprio texto normativo.  

Uma primeira questão é a interpretação que se deu ao dispositivo, em vez 

de se entender que o normativo permitia tão somente a nomeação do número de diretores 

substitutos suficiente para recompor o quórum de deliberação da diretoria colegiada da 

agência (interpretação defendida neste trabalho), compreendeu-se que seria possível a 

nomeação de tantos diretores quantos fossem necessários para a recomposição do 

colegiado, o que tem como consequência a formação de uma maioria de diretores sem as 

garantias institucionais advindas do mandato. 

Entretanto, a questão fulcral é a inexistência de uma norma que incentive 

ou obrigue o Poder Executivo a indicar e nomear diretores para os cargos vacantes em 

um lapso temporal razoável. Não houvesse tanta demora para se nomear diretores, sequer 

ocorreria a aplicação dessa regra, vez que os cargos não ficariam vacantes por anos e não 

se chegaria à situação extrema de falta de quórum para deliberação. Mas, ainda que em 

alguma situação se aplicasse tal regramento, provavelmente o interinato não duraria por 

dois ou três anos, quase o mesmo período de um mandato regular que é de quatro anos 

em agências como a ANTT e Antaq. Novamente, o sistema adotado pela Anatel é mais 

interessante, porque ele teria aplicação mesmo com o advento de uma regra que minimize 

o tempo de vacância dos cargos de diretor de agência, vez que ela se aplica para qualquer 

vacância e também nos impedimentos e licenças superiores a quinze dias. 
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A utilização da teoria processual administrativa da regulação possibilitou 

verificar que mesmo em situações em que há uma maioria de diretores desprovidos da 

maior autonomia que lhe conferiria o mandato, os outros elos do iter processual atenuam 

os efeitos de uma eventual captura. A elaboração de uma agenda regulatória, a realização 

de consultas e audiências públicas, a elaboração de notas técnicas rigorosas e a forma 

colegiada da decisão são alguns dos elementos do processo administrativo que reforçam 

a autonomia decisória da agência, mesmo em face de uma maior fragilidade institucional 

de parte de seus diretores. Nesse sentido, quanto mais participativo e transparente for o 

processo administrativo, melhor ele irá servir de escudo à agência reguladora em relação 

às investidas dos grupos de interesse específico e do Governo na tentativa de enviesar 

suas decisões e capturar seus agentes. 

Ademais, em que pese as regras de processo administrativo atualmente 

vigentes no país conseguirem reforçar a autonomia decisória das agências reguladoras, 

alguns aperfeiçoamentos poderiam intensificar essa blindagem, com consequências 

positivas para os entes regulatórios e a sociedade. Por exemplo, a mais ampla utilização 

por parte das agências de uma agenda regulatória; a utilização das consultas e audiências 

públicas como fonte de informação, permitindo a participação social desde o início da 

confecção da solução regulatória; o maior rigor técnico das manifestações técnicas, 

baseando os fundamentos em evidências e utilizando metodologias de avaliação dos 

impactos sociais e econômicos das opções regulatórias. 

Resta evidente, portanto, a importância do processo administrativo para 

garantir a autonomia das agências reguladoras, bem como a possibilidade de prevalência 

do interesse público primário, sendo certo que quanto mais participativo e transparente 

for esse processo mais efetivamente esses dois objetivos serão assegurados. 
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