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Resumo 

 

As agências reguladoras surgem no esteio dos processos de privatização e 

desestatização, durante a Reforma do Estado conduzida pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso. O objetivo era dar estabilidade aos marcos regulatórios das atividades 

desestatizadas, a fim de oferecer segurança jurídica aos potenciais investidores. Para tanto, as 

agências foram dotadas de considerável autonomia, que se refletia inclusive no poder de 

editar normas vinculantes para o setor regulado. 

A partir do governo Lula, a autonomia das agências é rediscutida. O poder de 

supervisão ministerial estende-se também às agências reguladoras, cujos atos administrativos 

e normativos podem ser revistos ex officio ou por meio de recurso hierárquico impróprio, nos 

casos em que desrespeitem os parâmetros legais que conformam a atividade regulatória ou as 

políticas públicas para o setor regulado. 

Alguns autores veem nisso uma clara intenção do Poder Executivo de interferir 

diretamente nas agências, enquanto outros acreditam que é necessário criar mecanismos que 

aumentem a transparência da atuação regulatória. 

Discute-se no presente trabalho a ligação entre autonomia e legitimidade das agências 

reguladoras, isto é, como o controle externo pode legitimar a atuação destas autarquias 

especiais.  

Argumenta-se que o déficit democrático das agências, consistente no fato de que os 

seus diretores são investidos a termo não coincidente com o término do mandato do 

presidente que os indicou, pode ser contrabalançado pela maior participação da sociedade na 

atividade regulatória, por meio de audiências e consultas públicas e conselhos consultivos de 

que participem todos os atores atingidos direta e indiretamente pela atuação das agências. 

 

Palavras-chave: Agências reguladoras. Autonomia. Poder normativo. Controle 

externo. Legitimação pelo controle externo. 
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Abstract  

 

Regulatory agencies are created in the wake of denationalization and privatization 

processes, during the State reform led by Fernando Henrique Cardoso. The goal was 

stabilizing the legal framework of privatized activities in order to provide legal certainty to 

potential investors. In order to do so, agencies were provided with considerable autonomy, 

including the power of enacting binding norms to the regulated sector.  

After Lula's administration, the autonomy of agencies is revisited. The power of 

ministerial oversight also extends to regulatory agencies, whose administrative and normative 

acts may be revised ex officio or through innapropriate channels in cases that violate the legal 

parameters applicable to regulatory activity or the public policy for regulated sector.  

Some authors see this as a clear intention of the executive branch to interfere directly 

in the agencies, while others believe it is necessary to create mechanisms to enhance 

transparency of regulatory action.  

It is argued in this paper the connection between autonomy and legitimacy of 

regulatory agencies, ie, how external control can lead to the legitimation of these special 

agencies. 

It is argued that agencies' democratic deficit, due to the fact that directors' terms do not 

coincide with the presidential term, can be offset by greater participation of society in terms 

of regulation, through public hearings and consultations and advisory councils involving all 

the actors directly and indirectly affected by the performance of agencies.  

 

Keywords: Regulatory agencies. Autonomy. Normative power. External control. 

Legitimation by external control. 
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1. Introdução 

 

O modelo centralizado de organização administrativa, de origem francesa, 

napoleônica, provou-se inadequado para atender às demandas da sociedade contemporânea e 

para lidar com os desafios do desenvolvimento social e econômico. Ao mesmo tempo, a crise 

fiscal do Estado impôs a retomada do equilíbrio por meio da reconfiguração da estrutura 

administrativa. 

Essa reconfiguração foi alçada à condição de plano de governo durante a 

administração Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro da Administração Federal e 

da Reforma do Estado o economista e cientista político Luiz Carlos Bresser Pereira. Trata-se 

do Plano Diretor da Reforma do Estado, que visava não apenas a reorganizar o Estado, mas 

também a implantar o modelo gerencial de gestão em substituição ao burocrático.  

Entre as inovações da Reforma estão as agências reguladoras, criadas para regular a 

relação entre a oferta e demanda de serviços públicos, sejam os executados diretamente pela 

Administração, sejam aqueles cuja execução foi concedida à iniciativa privada. Autarquias 

que acompanham as políticas públicas formuladas pela Administração Direta, as agências têm 

o poder de restringir a livre iniciativa em favor do interesse público e, para tanto, gozam de 

razoável autonomia.  

Os limites de tal autonomia constituem um dos mais controvertidos problemas de 

Direito Constitucional e Administrativo. Alguns autores defendem que a lei de criação da 

agência, ao atribuir à mesma o poder de editar normas para regular determinado setor, 

importaria a alteração ou revogação da legislação precedente sobre o assunto. Trata-se da tese 

da deslegalização, que confere grande autonomia e considerável poder normativo aos órgãos 

reguladores.  

Outros autores defendem que tal fenômeno é inadmissível no direito brasileiro, pois 

encerraria uma delegação, constitucionalmente vedada, do poder de legislar. Na verdade, o 

poder normativo das agências tem natureza regulamentar e, portanto, só pode ser exercido 

segundo os parâmetros fixados pelas leis aplicáveis ao setor regulado. Esta tese atribui aos 

órgãos reguladores autonomia relativa e menor poder normativo. Trata-se de poder 
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regulamentar, delegado pela lei, para a edição de normas técnicas (e não gerais e abstratas), 

com o objetivo de disciplinar matérias que já não o tenham sido pela própria lei.  

A depender da tese adotada, a autonomia decisória dos órgãos reguladores será mais 

ou menos ampla, com reflexos importantes no que tange à eficiência da atividade de 

regulação: se autônoma em excesso, a autarquia tenderá a exorbitar dos limites estabelecidos 

pelas políticas de governo para o setor e até mesmo a restringir excessivamente a liberdade 

empresarial; se autônoma de menos, cederá aos grupos de pressão que defendem interesses 

político-partidários e empresariais.  

A dificuldade está em determinar o quanto de autonomia é razoável reservar às 

agências. Comandadas por diretores investidos a termo que não coincide com o fim do 

mandato do presidente da República que os indicou, a atuação das agências é alvo de 

questionamentos quanto à sua legitimidade, especialmente no que tange ao seu poder 

normativo. Podem estas autarquias especiais restringir a liberdade empresarial por meio de 

resoluções que, conquanto sejam atos administrativos, têm o mesmo caráter genérico e 

impositivo de uma lei? 

No entanto, antes de discutir o tema da autonomia das agências reguladoras, bem 

como o correlato problema da legitimidade de sua atuação, é preciso conhecer as origens 

históricas dessas instituições, como elas surgiram, em que circunstâncias e para atender a 

quais objetivos. Num segundo momento, faz-se necessário estudar as transformações por que 

passaram, em que contexto histórico e por que razões, para só então analisar a implantação 

dessas estruturas no Brasil. O conhecimento das diferenças e semelhanças entre a estrutura 

regulatória brasileira e a dos Estados Unidos auxiliará a compreensão das características 

próprias da relação entre autonomia e legitimidade da regulação no contexto nacional.  

Importante analisar também a evolução da atividade regulatória desde a sua 

implantação até o momento atual, com destaque para as posturas contrastantes que a 

administração de Fernando Henrique Cardoso e a de Luiz Inácio Lula da Silva adotaram 

diante da ideia de autonomia das agências reguladoras. Pode-se dizer que, no relacionamento 

com o governo Lula, o foco de tensão estava nos chamados recursos hierárquicos impróprios, 

por meio dos quais os regulados, insatisfeitos com determinada decisão do órgão regulador, 

podem recorrer ao Ministério ao qual ele se vincula. É chamado impróprio exatamente 
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porque, embora haja vinculação da agência ao Ministério, aquela é autônoma em relação a 

este. Há, entretanto, autores que defendem a possibilidade de tal recurso.   

A judicialização da regulação é outro ponto controverso no debate do tema. Alguns 

analistas criticam o Judiciário por interferir, não raramente, em questões de mérito 

tipicamente administrativo. O conflito entre as agências e o Judiciário ocorre quando as 

decisões das agências reguladoras são questionadas judicialmente pelos regulados que se 

sentem por ela prejudicados, o que ameaçaria a estabilidade do marco regulatório a cuja 

elaboração a agência se dedica principalmente. Qualquer resolução ou decisão em sede de 

processo administrativo poderia ser revertida por juízes que não estão familiarizados com as 

questões regulatórias de um determinado setor. 

Outros lembram ainda que o poder normativo destas autarquias extrapola o âmbito 

administrativo, uma vez que seus atos têm natureza semelhante à dos  legislativos, como o 

caráter genérico e impositivo de suas resoluções, que criam obrigações e restringem a 

liberdade empresarial. Na relação com o Legislativo, o embate está justamente na atividade 

normativa dos órgãos reguladores, incumbidos de regulamentar as leis previamente existentes, 

mas que tendem a extrapolar os limites da regulamentação em sentido estrito, inovando na 

ordem jurídica.  

Há ainda a relação potencialmente antagônica entre as agências reguladoras e as 

concessionárias, avessas a mudanças no marco regulatório que possam resultar em eventuais 

embaraços à livre iniciativa. Alguns autores criticam inclusive a edição excessiva de 

resoluções de caráter normativo por parte dos órgãos reguladores.  

As agências são assim pressionadas tanto internamente, ou seja, pela Administração 

Direta que formula as políticas públicas cujo acompanhamento cabe à agência realizar, quanto 

externamente, seja pela sociedade, que cobra mais transparência e maior participação na 

atividade regulatória, seja pelo Judiciário, que pode rever decisões tomadas pelos órgãos 

regulatórios inclusive em sede de processo administrativo, no que obedece ao art. 5º, XXXV 

da Constituição. E se nem a lei pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, conforme estabelece o referido mandamento constitucional, menos ainda 

poderá fazê-lo uma resolução, mesmo que emanada de autoridade competente no estrito 

cumprimento de seu dever legal. 
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Como se vê, não é o caso de discutir restrições ao controle administrativo1 e ao 

controle judicial das agências reguladoras, porque ambos têm previsão não só legal, mas 

constitucional. Entretanto, há outras maneiras de preservar a autonomia das agências, que 

dependem fundamentalmente da percepção social de sua atuação, ou seja, da legitimidade que 

conquistam por meio de uma ação regulatória não apenas eficaz, mas transparente e inclusiva 

dos diversos setores da sociedade afetados pela regulação. 

Autonomia e legitimidade são, portanto, faces da mesma moeda: a liberdade de 

atuação das agências reguladoras é função de sua legitimidade. Quanto mais respaldo social 

tiver a atividade regulatória, maior será o interesse em preservar a sua autonomia 

administrativa. Daí a importância de incentivar uma crescente interação entre a sociedade e as 

agências, com foco na transparência de suas ações, envolvendo diretamente os usuários. 

Enfim, muitas são as controvérsias que giram em torno da atuação das agências 

reguladoras. O presente trabalho pretende investigar quais os limites impostos pelo legislador 

ao poder normativo e fiscalizatório das agências reguladoras, isto é, qual a extensão da 

autonomia administrativa e funcional destas autarquias especiais. Pretende-se investigar ainda 

como a legitimação do papel das agências, por meio do aumento na transparência das decisões 

e na participação da sociedade na regulação pode contribuir para reforçar a autonomia dos 

órgãos reguladores. 

O objetivo geral do presente trabalho é determinar exatamente o que significa, no 

contexto da regulação, autonomia das agências, quais os seus limites e como a autonomia das 

entidades reguladoras pode ser influenciada pelo chamado déficit democrático das agências.  

Pretende-se ainda contribuir para um melhor entendimento da relação entre os órgãos 

reguladores e os três poderes, ao discutir-se como a atuação autônoma das agências e os 

dispositivos constitucionais que as submetem ao controle externo não necessariamente 

conflitam entre si. Não há nisto qualquer contradição, pois nenhum órgão é autônomo no 

sentido de que escapa a quaisquer controles externos2. Ao contrário, o controle democrático 

da atuação das agências pode contribuir para sua legitimação.  

                                                 
1 Trata-se de controle finalístico, conforme prevê o Decreto-lei nº 200/1967, que, no parágrafo único de seu art. 
4º dispõe o seguinte: “as entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja 
área de competência estiver enquadrada sua principal atividade”. 
2 O art. 71 da Constituição Federal, ao atribuir o exercício do controle externo ao Congresso Nacional com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, dotou o TCU de um amplo poder fiscalizatório, com o evidente objetivo 
de que nenhum órgão ou entidade pudesse eximir-se da obrigação de prestar contas. 
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Os objetivos específicos desta pesquisa consistem em analisar os principais entraves à 

atuação autônoma das agências reguladoras e propor meios de contorná-los, como, por 

exemplo, novas formas de participação social na atividade regulatória, com vistas a tornar as 

agências mais transparentes e, assim, conquistar o respaldo da sociedade. Ao considerar-se o 

caso da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), propor-se-á a criação de um 

conselho consultivo, composto por representantes dos mais diversos setores do transporte 

aquaviário direta ou indiretamente afetados pela atividade regulatória da Agência. Não se 

trata, entretanto, de projeto de intervenção, mas de comparação com as experiências de outros 

órgãos reguladores, que têm conselho consultivo. 

 

2. O sistema regulatório brasileiro 

 

2.1 Histórico da regulação estatal da economia 

 

A regulação econômica na sociedade feudal era marcadamente descentralizada, assim 

como a própria produção agrícola, base da economia no período. Os feudos eram unidades de 

produção autossuficientes e também autônomas, isto é, estavam submetidas basicamente à 

autoridade do senhor feudal. Embora o Rei ocupasse lugar de destaque, era também um 

senhor feudal e não era soberano na acepção moderna do termo. 

Com o avanço das técnicas agrícolas, no entanto, a agricultura já não mais absorvia 

toda a mão-de-obra, parte da qual se estabeleceu nos burgos, onde dedicava-se a outras 

atividades, como o artesanato e o comércio. Os chamados burgueses organizar-se-iam mais 

tarde em corporações de ofício ou guildas.  

Precursoras medievais das modernas agências reguladoras, as corporações 

estabeleciam regras para o ingresso de novos membros e para o exercício da atividade. Tais 

regras constituíam, conjuntamente com as normas cunhadas sob o domínio dos senhores 

feudais sobre suas terras, as normas jurídicas que regulavam a atividade econômica, a 

produção agrícola, o artesanato e o comércio.  
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O desenvolvimento urbano, a ascensão burguesa e a decadência dos senhores feudais 

favoreceram a concentração de poder na pessoa do Rei, que deteria, a partir do final do século 

XVI, um poder absoluto sobre seus súditos, consubstanciado no monopólio legítimo da força 

sobre determinado território, a que se chamou de poder soberano. Como explica Martin 

Kriele, a soberania não modificou, de início, as características econômicas básicas do sistema 

feudal: 

“A teoria da soberania só podia impor-se na prática se conectada a algum 
poder existente, a saber, àquele que havia demonstrado ser o mais forte. Este era, em 
princípio, segundo a situação, o poder do Rei. (…) Se tratava, pois, de comprovar se 
o Rei efetivamente tinha os batalhões mais fortes. Essa luta pelo poder estava na 
lógica das coisas, e na França foi levada a cabo de forma sangrenta na fronde. Na 
França, o Rei resultou ser de fato mais forte. Isto se devia essencialmente ao fato de 
o Rei calcar seu poder não apenas na nova teoria da soberania, mas também, na 
legitimidade fundada nos velhos direitos. Era reconhecido como Rei por seus súditos 
não porque era soberano no sentido da teoria da soberania, mas em virtude de ser 
Rei no sentido do direito tradicional. Desta maneira, pôde utilizar sua posição de 
poder, que devia ao direito, para incrementar de tal modo o seu poderio que pôde, ao 
final, ignorar estas bases jurídicas” (KRIELE, 1980, p. 76-7, apud ARAGÃO, 2002, 
p. 4). 

O aumento do número de cidades, o adensamento demográfico, a necessidade de 

melhorar os meios de transporte e de comunicação, a fim de atender às crescentes demandas 

comerciais não apenas implicaram o fortalecimento do Rei, como também, no esteio desse 

processo, resultaram na formação de uma estrutura administrativa capaz de organizar a vida 

nos burgos, mais complexa que nos feudos, com o objetivo de atender as necessidades de 

transporte e segurança – ligadas às atividades econômicas, que cresciam e se tornavam mais 

sofisticadas – e de cobrança de impostos, indispensáveis ao financiamento das obras de 

infraestrutura e à manutenção do próprio Estado. 

Não havia ainda, todavia, diferenciação entre o público e o privado e as rendas do 

Estado confundiam-se com as do próprio Rei. A regulação era basicamente patrimonialista: o 

direito de explorar uma determinada atividade econômica era concedido ao particular não 

mediante concessão pública do Estado, mas sim por autorização do Rei, que dispunha de seu 

próprio direito patrimonial. 

O patrimonialismo real e o poder das corporações não se coadunavam, entretanto, com 

as aspirações da burguesia, que, em plena ascensão, encontrou na Reforma o respaldo 

ideológico para a nova mentalidade, de cunho capitalista, que representava. A condenação 

católica ao lucro encontrava pela primeira vez um contraponto no Protestantismo. 
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No esteio da violenta ruptura com o Antigo Regime, o Parlamento substitui o Rei 

como fulcro do sistema político. O sistema de privilégios sofreu, contudo, uma derrota apenas 

parcial: os parlamentares eram eleitos apenas por cidadãos que possuíssem determinada renda 

ou pagassem certa quantidade de impostos. A cidadania política baseada na renda constituiu 

verdadeiro símbolo da hegemonia burguesia, a partir das revoluções dos séculos XVII 

(Inglaterra) e XVIII (França). 

Os poderes Executivo e Judiciário eram vistos com desconfiança, porque identificados 

com o Rei e a nobreza. Seus atos deveriam ser controlados pelo Legislativo, o qual fixaria, 

pelas leis – que reconheciam por escrito princípios emanados da razão natural –, a extensão da 

autoridade estatal, e, por conseguinte, da liberdade perante a mesma. 

No Estado liberal-burguês, a regulação econômica seria inerente à dinâmica do 

mercado, que seria capaz de regular a si mesmo por força do que Smith chamou de “mão 

invisível”: aquela que lograria produzir resultados benéficos à coletividade, muito embora os 

indivíduos agissem sempre com vistas a atender seus próprios interesses. A intervenção do 

Estado na liberdade de empreendimento obstaria o bom funcionamento do mercado, porque 

distorceria os incentivos e restrições naturais à ação individual. Como leciona Aragão: 

 

Quando a Constituição assegurava determinada liberdade, ela, em última 
instância, operava a repartição entre as competências do Estado e as dos indivíduos. 
Ela desenhava em torno dos sujeitos privados uma circunferência inviolável pelas 
autoridades públicas. No interior do círculo, negócios dos particulares, fora, o que o 
Estado podia fazer. As restrições ás liberdades individuais eram concebidas como 
invasões de um território protegido e sagrado, manifestando-se o Estado liberal-
burguês, ao menos em termos ideais e teóricos, como um Estado essencialmente 
mínimo” (ARAGÃO, 2002, p. 49). 

 

Nunca houve, entretanto, a despeito do princípio da legalidade segundo o qual o 

administrador só poderia agir em estrita conformidade com a lei, plena separação de poderes, 

nem mesmo no auge do Estado liberal-burguês, quando o Executivo agia em benefício da 

classe burguesa, sobretudo por intermédio de projetos de infraestrutura de transportes e 

comunicação necessários ao desenvolvimento dos negócios, bem como de políticas de 

subsídio e protecionismo alfandegário, que resguardavam os produtores nacionais contra a 

concorrência estrangeira. Desde as revoluções liberais, o desmantelamento das entidades 

intermediárias (organizações eclesiásticas e corporações de ofício) entre o Estado e a 

sociedade civil tornou ainda mais necessária a regulação econômica estatal, à medida que as 

atividades produtivas tornavam-se mais complexas. 
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O primado do individualismo burguês trouxe consigo graves consequências sociais, no 

bojo das quais as classes trabalhadoras organizaram-se para pressionar por mudanças, 

indispensáveis à sobrevivência do próprio mercado, já que a concentração do poder 

econômico dificultava seu bom funcionamento. Consequências que se agravaram ainda mais 

com a escassez provocada pela destruição parcial das estruturas produtivas durante a Primeira 

Guerra. Estes fatores, somados à emergência, a partir da Revolução Russa de 1917, de um 

sistema econômico, político e social que visava a rivalizar com o capitalista, conduziram a 

mudanças significativas no papel do Estado, que aumentaria sua presença na economia, ao 

atuar também diretamente, como empresário. 

O Crash de 1929 e a Grande Depressão dos anos 1930 ensejaram o fortalecimento do 

Estado, ao qual coube conduzir os esforços de recuperação econômica, não só nos EUA, 

epicentro da crise, mas no mundo todo. No Brasil, Vargas daria início a um processo de 

acelerada industrialização, no qual o Estado teve participação fundamental, ao realizar 

grandes obras de infraestrutura e fortalecer as indústrias de base, por meio até mesmo da 

atuação direta, como, por exemplo, na exploração e no refino de petróleo pela Petrobras, cujo 

monopólio só seria quebrado no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, em 1997. 

As mudanças no modelo de Estado liberal-burguês, que tiveram grande impulso a 

partir da universalização do sufrágio em boa parte do mundo ocidental (com a exceção 

importante da Suíça, que só estendeu o direito de voto às mulheres em 1971), aceleraram-se 

ainda mais a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. A crescente participação política dos 

mais variados grupos tornou pluralista um Estado que antes se identificava principalmente 

com os interesses da burguesia, que compunha o restrito círculo de eleitores. Às classes 

menos favorecidas não bastava que o Estado respeitasse a liberdade individual, pelo que 

passaram a exigir-lhe prestações positivas, que contribuíssem para distribuir melhor os bens e 

serviços necessários a uma vida digna. De acordo com Alexandre Aragão, a partir da crise do 

modelo liberal de Estado: 

 

Tomou-se consciência, e o sufrágio universal, juntamente com as lutas 
políticas, propiciaram a sua implementação, de que, à medida que os homens não 
estão todos nas mesmas condições, a omissão do Estado não faz nada mais do que 
perpetuar e aumentar as iniquidades, justificando-se a intervenção como o 
mecanismo regulador capaz de fazer com que os homens disponham das mesmas 
condições iniciais ou, ao menos, de evitar que não tenham quaisquer oportunidades 
(ARAGÃO, 2002, p. 61). 
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Tomava forma o Estado Democrático de Direito, que assumiu, em contraposição ao 

marcante absenteísmo do modelo liberal, um papel interventor e redistributivo pronunciado, 

monopolizando setores inteiros da economia, dos quais o bem-estar dos cidadãos dependia em 

grande medida (água, eletricidade, gás, transporte, telecomunicações etc.), razão pela qual, 

acreditava-se, seria melhor que o Estado os administrasse.  

O intervencionismo estatal não favoreceu somente as classes baixas, mas também as 

mais altas, com ações indutoras do crescimento econômico e de generosos benefícios fiscais, 

tributários e creditícios. Trata-se, portanto, de um Estado pluralista, cuja atuação não mais se 

restringia a atender os interesses de uma única classe, representando, ao mesmo tempo, os 

interesses de todas, inclusive os conflitantes. 

Com o advento da globalização econômica e as pressões orçamentárias exercidas pelas 

novas demandas sociais, o financiamento estatal das políticas de bem-estar social entrou em 

grave crise, cujo auge ocorreu nas décadas de 1970 e 1980, paralelamente à estagnação e ao 

crescimento inflacionário nas principais economias do mundo. O modelo de bem-estar social 

calcado em forte intervencionismo estatal, via atuação direta do Estado como provedor de 

bens e serviços essenciais, começa então a ser duramente questionado, sobretudo a partir do 

governo Reagan (EUA) e do gabinete de Thatcher (Reino Unido).  

O presidente americano e a primeira-ministra britânica dariam início a um longo 

processo de desestatização que influenciaria vários países, entre eles o Brasil: é no contexto 

deste processo que surgem, por exemplo, as primeiras agências reguladoras brasileiras, 

conforme ver-se-á adiante. Ao Estado não mais caberia diretamente produzir bens e explorar 

serviços, nem mesmo os básicos, cuja produção e exploração seriam delegadas à iniciativa 

privada, por intermédio de privatizações e concessões que não apenas desonerariam a 

administração, mas também remunerá-la-iam, seja por meio do ágio pago nos leilões de 

privatização ou por meio dos impostos cobrados dos concessionários de serviços públicos. 

Neste contexto, o Estado não mais regularia a atividade econômica mediante a 

intervenção direta na produção, mas sim de forma indireta, a partir da atuação de agências 

reguladoras, às quais caberia incentivar a concorrência entre os agentes privados – sobretudo 
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os concessionários de serviços públicos –, fiscalizar a qualidade dos serviços privados, 

estimular a modicidade tarifária, dentre outras atribuições. 

Em retrospectiva, percebe-se que a regulação econômica oscilou entre momentos de 

maior ou menor centralização. Na Idade Média, a produção de normas para regular a 

produção de bens e serviços era descentralizada: os senhores feudais eram soberanos em seus 

feudos e as corporações de ofício determinavam as regras para ingresso e exercício das 

atividades econômicas. No Estado absolutista, os particulares interessados em empreender só 

poderiam fazê-lo por autorização do Rei, que a concedia como se dispusesse de um direito 

patrimonial seu: o Estado e o monarca confundiam-se, ideia expressa à perfeição na famosa 

frase de Luís XIV (O Estado sou eu). O Estado liberal contrapunha-se a essa centralização 

excessiva, ao reduzir sua intervenção na esfera privada, em favor dos burgueses, que o 

controlavam por força da restrição do direito de voto às classes abastadas. O Estado 

Democrático de direito, por sua vez, ampliou a intervenção estatal na economia após as Duas 

Guerras, ao atuar diretamente como produtor de bens e serviços básicos, para recuar, mais 

adiante, à posição de regulador. Em resumo, é esta a trajetória da regulação econômica desde 

a Idade Média até hoje. 

 

2.2. O sistema regulatório nos Estados Unidos 

 

Nos Estados Unidos recém-independentes, a regulação estatal da economia era vista 

com desconfiança, sobretudo em razão da memória ainda muito viva do intervencionismo 

inglês, que constituiu um dos fatores decisivos para o processo de descolonização. Na 

verdade, a crença em que não cabia ao Estado intervir no domínio econômico difundia-se no 

esteio das revoluções liberal-burguesas, com destaque para a de 1789, na França. Os valores 

burgueses do individualismo e da livre iniciativa eram o eixo em torno do qual giraria o novo 

modelo de Estado, o liberal. É ainda sob a égide desse modelo que surgem, nos EUA, as 

primeiras agências reguladoras, como explica Binenbojm no trecho seguinte: 

 

… desde as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do 
século XX, têm início as pioneiras medidas intervencionistas do governo em 
determinados setores da economia. Movidos pelas pressões de fazendeiros, 
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pequenos comerciantes, passageiros e consumidores em geral, os líderes da época, 
como Theodore Roosevelt (1901-1909), William Howard Taft (1909-1913) e 
Woodrow Wilson (1913-1921), deram vazão aos anseios populares de controle do 
poder capitalista e promoveram novos instrumentos regulatórios. São dessa fase, 
v.g., o The Pure Food and Drug Act, de 1906, e a Sherley Amendment, de 1912, que 
buscavam proteger os consumidores de drogas e alimentos fraudulentos ou 
inseguros. Também surgiram no período o The Clayton Act e o Federal Trade 
Commission Act, ambos de 1914, que fortaleceram leis que proibiam monopólios e 
restrições ao comércio (BINENBOJM, 2005, p. 149). 

 

Entre a elaboração da Constituição e a Grande Depressão de 1929, foram criadas 35 

agências nos Estados Unidos. A primeira delas foi a Interstate Commerce Commission (ICC), 

em 1887. Entretanto, não cabe compará-las às atuais agências reguladoras, das quais se 

distanciam bastante, sobretudo em virtude de seus diferenciados regimes jurídicos. A atuação 

e mesmo as decisões das agências pioneiras poderiam ser judicialmente revistas, até mesmo 

no que tange ao mérito dos atos administrativos. Não se admitia, sem a devida autorização do 

Legislativo, que impusessem sanções aos particulares, nem poderiam as agências desviar-se, 

em seus procedimentos decisórios, das diretrizes previstas pelo legislador.  

O crescente questionamento ao capitalismo liberal, impulsionado pela Crise de 1929, 

abre espaço para a relativização do modelo absenteísta de Estado, segundo o qual as 

atividades econômicas seriam âmbito de atuação da iniciativa privada, cabendo ao Estado, 

quando muito, garantir o respeito ao direito de propriedade e à liberdade contratual. Destaca-

se, neste contexto, o conjunto de medidas tomadas pelo então presidente Franklin Delano 

Roosevelt, conhecido como 2ew Deal, expressão que simbolizava a reformulação do pacto 

social. De fato, a década de 1930 representaria um ponto de inflexão a partir do qual a 

intervenção estatal na economia tornar-se-ia recorrente como instrumento de regulação 

econômica, como explica Leila Cuéllar na passagem abaixo: 

 

Nesta fase do direito administrativo norte-americano (entre 1930 e 1945), 
as agências administrativas passaram a ser uma característica relevante do governo 
norte-americano. Elas detinham a posição de um “quarto poder”, ao lado dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, em razão da combinação das funções 
que exerciam (executiva, normativa e decisória) (CUÉLLAR, 2002, p. 160). 

 

Acreditava-se então que as agências reguladoras autônomas estariam em melhor 

posição para modular os efeitos das oscilações de mercado, seja ao internalizar falhas de 

mercado, seja ao coibir práticas concorrenciais abusivas, com o objetivo de proteger os 
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consumidores e o próprio mercado, que nem sempre é eficiente. Ao dotar as agências de 

autonomia, procurava-se contornar os obstáculos jurídicos erigidos por uma Suprema Corte 

conservadora, que dificultava a flexibilização das tradicionais garantias liberais. Tratava-se 

também de insular a agência das pressões políticas de atores em disputa, que impediam o 

planejamento de ações de médio e longo prazo.  

Entretanto, a experiência demonstraria que a excessiva autonomia das agências 

reguladoras poderia resultar em problemas – como a intromissão crescente nas atividades 

privadas sem gerar, em contrapartida, benefícios que a compensassem –, tornando-as alvo de 

críticas frequentes e submetendo-as a um crescente controle político, como a seguir resume 

Gustavo Binenbojm: 

 

Com o passar dos anos, entretanto, diante (i) do crescente grau de 
intrusividade das agências nas atividades privadas, (ii) da sua questionável eficiência 
na gestão dos mercados regulados e (iii) da sua não sujeição aos mecanismos 
tradicionais de accountability eleitoral, as agências independentes foram submetidas 
a intensas críticas e pressões dos agentes políticos e econômicos. Assim, o grande 
tema de discussão sobre as agências nos Estados Unidos há muito deixou de ser o da 
sua autonomia, como condição para o exercício técnico e politicamente neutro de 
suas funções, para se tornar rapidamente o do seu controle político, responsividade 
social e legitimidade democrática (BINENBOJM, 2005, p. 150). 

 

Com a edição do Federal Administrative Procedure Act (APA), em 1946, as agências 

passaram a ter de seguir procedimentos administrativos formais, com respeito a certos 

princípios, com destaque para o da publicidade de seus atos, podendo os mesmos serem 

judicialmente revistos. Todavia, a revisão judicial não se mostraria suficiente, motivo pelo 

qual, nas décadas de 1960 a 1980, os tribunais responderiam às demandas “estendendo o 

direito de participar dos processos decisórios das agências e procurar proteção judicial a 

categorias antes não protegidas (estudantes, beneficiários do sistema de previdência social 

etc.)” (CUÉLLAR, 2002, p. 161).  

Nas últimas décadas, houve um crescimento notável do controle político das agências 

por parte do Executivo, Legislativo e Judiciário americanos. O então presidente Bill Clinton 

submeteu as agências reguladoras ao planejamento gerido pelo Office of Management and 

Budget (OMB) e à supervisão pela Vice-Presidência. Em 1996, o Congresso aprovou uma lei 

que prevê a possibilidade de revisão e até mesmo de sustação de norma editada por agência 

reguladora mediante resolução conjunta da Câmara e do Senado. Já o Judiciário desenvolveu 
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a hard-look doctrine, que permite “garantir a fidelidade do processo regulatório ao direito e 

invalidar decisões 'arbitrárias' ou 'caprichosas'”: 

 

A doutrina hard-look tem servido ora para exigir das agências a 
demonstração de que as vantagens da regulação justificam as suas desvantagens, ora 
para invalidar ou devolver para a agência medidas regulatórias que não atendam aos 
objetivos da lei, ora para exigir melhores explicações da agência acerca de críticas 
ou comentários feitos por partícipes do processo de consulta pública. Assim sendo, o 
Judiciário tem se comportado como um verdadeiro curador da racionalidade dos 
processos regulatórios (BINENBOJM, 2005, p. 151). 

 

Este é o panorama atual do sistema regulatório nos Estados Unidos, que servirá de 

parâmetro para comparações com o sistema brasileiro, inspirado em seu congênere americano. 

Tratar-se-á em seções específicas dos temas da autonomia das agências, da sua função 

normativa, da legitimidade de seus procedimentos, bem como da participação popular na 

produção de resoluções e no controle da atividade regulatória. 

 

2.3. Reforma do Estado e as agências reguladoras no Brasil 

 

A primeira Reforma do Estado no Brasil, sob inspiração dos princípios clássicos da 

administração burocrática do Exército prussiano, teve início em 1936, ano em que foi criado o 

Conselho Federal do Serviço Público Civil. Buscava-se modernizar o Estado, cuja gestão era 

fundamentalmente patrimonial, isto é, marcada pela ausência de separação nítida entre o 

público e o privado. 

Em 1938, o Conselho deu lugar ao Departamento Administrativo do Serviço Público 

(Dasp), que reafirmou, no esteio do processo de centralização do poder político durante a 

formação do Estado Novo, os princípios de centralização e hierarquia característicos da 

burocracia clássica. 

Entretanto, à medida que o modelo liberal-burguês cedia espaço ao Estado social e 

econômico, assumindo para si cada vez mais atividades, desde a prestação de serviços 

públicos à produção de bens, a burocracia mostrava-se “lenta, cara, auto-referida, pouco ou 

nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos” (PEREIRA, 1998, p. 241). 
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A partir do aporte teórico e prático da administração de empresas, começou a difundir-

se na administração pública uma visão mais gerencial e menos burocrática, assentada na 

defesa da descentralização e flexibilização administrativas. Em 1967, editou-se o Decreto-lei 

nº 200 com o intuito de superar a rigidez e lentidão burocráticas, no que pode ser considerado 

um primeiro momento da administração gerencial no Brasil3, segundo explica o ex-ministro 

da Administração Federal e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira:  

 

Colocou-se toda a ênfase na descentralização, mediante a autonomia da 
administração indireta, a partir do pressuposto da rigidez da administração direta e 
da maior eficiência da administração descentralizada. O decreto-lei promoveu a 
transferência das atividades de produção de bens e serviços para autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, consagrando e 
racionalizando uma situação que já se delineava na prática. Instituíram-se como 
princípios de racionalidade administrativa o planejamento e o orçamento, a 
descentralização e o controle dos resultados. Nas unidades descentralizadas foram 
utilizados empregados celetistas, submetidos ao regime privado de contratação de 
trabalho. O momento era de grande expansão das empresas estatais e das fundações. 
Através da flexibilização de sua administração buscava-se uma eficiência maior nas 
atividades econômicas do Estado, e se fortalecia a aliança política entre a alta 
tecnoburocracia estatal, civil e militar e a classe empresarial (PEREIRA, 1998, p. 
244). 

 

Entretanto, a reforma intentada por meio do Decreto-lei nº 200 não obteve sucesso. A 

medida permitiu a continuidade de práticas nada republicanas, como a contratação de 

empregados sem concurso, e não incentivou o desenvolvimento de carreiras de altos 

administradores, que eram preferencialmente contratados entre os altos executivos das 

empresas estatais, o que viria a enfraquecer o chamado núcleo estratégico do Estado 

(Presidência da República, Ministérios, Tribunais Federais e Ministério Público). 

Identificada com o regime militar, a situação da burocracia estatal seria agravada pela 

crise política que desencadearia o processo de democratização do Brasil, a partir do final da 

década de 1970. A transição democrática implicaria, “no plano administrativo, uma volta aos 

ideais burocráticos dos anos 30, e no plano político, uma tentativa de volta ao populismo dos 

anos 50” (PEREIRA, 1998, p. 245).  

A Constituição de 1988 não levou adiante o processo de modernização do setor 

público iniciado pelo Decreto-lei nº 200. Pelo contrário, consagrou princípios administrativos 

                                                 
3 Para uma revisão mais extensa sobre o advento da administração gerencial (public management), a partir da 
Reforma do Estado, confira-se: COELHO, Daniella Mello. Administração pública gerencial e direito 

administrativo. São Paulo: Mandamentos, 2004. 
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centralizadores, rígidos e arcaicos, como se o rigor excessivo fosse a  solução mais adequada 

para as mazelas do patrimonialismo e do clientelismo. Não atentou para a necessidade de 

tornar mais ágil, flexível e eficiente a ação administrativa.  

Uma nova reforma, não só administrativa, em particular, mas do Estado, em geral, 

teria início a partir de 1995, com o governo Fernando Henrique Cardoso. Essa reforma seria 

orientada por dois objetivos principais, o de ajustamento fiscal, sobretudo nos estados e 

municípios, onde havia excesso de quadros, e o de modernizar a administração pública. O 

ajustamento fiscal ocorreu mediante mudanças constitucionais, que permitiram exonerar 

funcionários, fixar um teto salarial para os servidores públicos e mudar o sistema de 

aposentadorias.  

A modernização da administração, por sua vez, levaria mais tempo e dependeria de 

um plano mais intrincado de reforma, que deveria ao mesmo tempo melhorar os quadros 

pertencentes ao núcleo estratégico do Estado, responsáveis pela definição das principais 

políticas públicas, e tornar mais flexível a ação administrativa, flexibilizando e 

descentralizando a administração pública, por meio da implementação de agências autônomas 

e de organizações sociais. 

É nesta época que surgem as agências reguladoras, às quais caberia cuidar, como 

agências autônomas e dotadas de poder normativo, para que os preços e a qualidade dos 

serviços prestados pelos concessionários de serviços públicos atendessem ao interesse 

público. As agências teriam um lugar de destaque no contexto das privatizações e 

desestatizações, como resume Binenbojm: 

 

Com efeito, o modelo regulatório brasileiro foi adotado ao bojo de um 
amplo processo de privatizações e desestatizações, para o qual a chamada reforma 
do Estado se constituía em requisito essencial. É que a a atração do setor privado, 
notadamente o capital internacional, para o investimento nas atividades econômicas 
de interesse coletivo e serviços públicos objeto do programa de privatizações e 
desestatizações estava condicionada á garantia de estabilidade e previsibilidade das 
regras do jogo nas relações dos investidores com o Poder Público. 

Na verdade, mais do que um requisito, o chamado compromisso regulatório 
(regulatory commitment) era, na prática, verdadeira exigência do mercado para a 
captação de investimentos. Em países cuja história recente foi marcada por 
movimentos nacionalistas autoritários (de esquerda e de direita), o risco de 
expropriação e de ruptura dos contratos é sempre um fantasma que assusta ou 
espanta os investidores estrangeiros. Assim, a implantação de um modelo que 
subtraísse o marco regulatório do processo político-eleitoral se erigiu em verdadeira 
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tour de force da reforma do Estado. Daí a ideia de blindagem institucional de um 
modelo, que resistisse até a uma vitória da esquerda em eleição futura. 

Se, de uma parte, a criação de agências reguladoras dotas de acentuado grau 
de autonomia servia ao bom propósito de desestruturar os chamados anéis 
burocráticos existentes nos ministérios, de outra parte, o mandato fixo de seus 
dirigentes e seu compromisso técnico sinalizavam ao mercado o compromisso do 
próprio país de proteger o direito de propriedade dos investidores e garantir o 
cumprimento fiel dos contratos celebrados ao cabo dos processos de privatização e 
desestatização (BINENBOJM, 2005, p. 152). 

 

2.4. O sistema regulatório brasileiro 

 

A função estatal reguladora do mercado está prevista já na Constituição de 1988, em 

seu art. 174, em cujo caput está disposto que, “como agente normativo e regulador da 

atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo 

e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor 

privado”.  

Entretanto, antes do Programa de Desestatização no governo Fernando Henrique 

Cardoso, a regulação econômica era basicamente realizada pelo Banco Central e pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Estado valia-se ainda de estoques 

reguladores como forma de intervir na produção agrícola e de instrumentos tributários para 

incentivar ou desestimular resultados desejáveis ou não. Conforme explica Souto: 

 

Na política industrial e na política de comércio exterior, por exemplo, cite-
se a utilização do imposto de importação para desestimular ou estimular condutas, 
ora incentivando a produção nacional a ganhar os mercados interno e externo, ora 
para estabelecer condições de competitividade e melhoria das condições de 
qualidade e preço em função da oferta de gêneros estrangeiros. Aumenta-se o 
imposto de exportação, de circulação de mercadorias ou de produtos industrializados 
para garantir o abastecimento do mercado interno ou, por exemplo, para estimular a 
industrialização de produtos semi-acabados (evitando que o País volte ao tempo de 
colônia, que exportava matéria-prima barata e importava o produto industrializado); 
isso, no entanto, significa exportar tributo, tornando o produto menos acessível no 
mercado externo. Eleva-se o imposto sobre a propriedade para desestimular 
latifúndios improdutivos ou áreas urbanas não edificadas (SOUTO, 1999, p. 131). 
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À frente da política monetária estava o Banco Central, que não era ainda autônomo de 

fato (como hoje é, embora não o seja do ponto de vista jurídico). Por meio da compra ou 

venda de moeda estrangeira ou do aumento do depósito compulsório dos bancos, a autarquia 

regula a quantidade de moeda no mercado, a fim de preservar o seu valor, combatendo a 

inflação.  

No entanto, é só a partir do Programa de Desestatização, no esteio do processo mais 

amplo da Reforma do Estado durante o governo Fernando Henrique que surgiriam as 

primeiras agências reguladoras autônomas. Assim como o Banco Central de fato autônomo 

era o garante da estabilidade monetária, as agências reguladoras seriam os alicerces da 

estabilidade institucional necessária para que investidores nacionais e estrangeiros se 

interessassem em participar do processo de privatização das empresas estatais brasileiras. A 

estabilidade era uma preocupação fundamental dos investidores, em razão das muitas 

reviravoltas institucionais ocorridas nas últimas décadas em diversos países latino-

americanos, cujos regimes ditatoriais expropriaram e nacionalizaram empresas estrangeiras. 

O contexto em que as agências reguladoras foram criadas no Brasil era, portanto, 

oposto ao que na mesma época viviam suas congêneres americanas. Se as agências passavam 

nos Estados Unidos por um processo de mitigação de sua autonomia, por meio do 

“incremento dos mecanismos de controle político, jurídico e social, realizados de diferentes 

formas pelos três poderes e por grupos econômicos e sociais organizados”, no Brasil, o 

objetivo era dotá-las justamente de uma autonomia reforçada como proteção aos investidores 

contra a instabilidade:  

 

Em última análise, embora o modelo da agência reguladora independente 
norte-americana tenha servido de inspiração ao legislador brasileiro, a sua 
introdução no Brasil serviu a propósitos substancialmente distintos, senão opostos. 
De fato, enquanto nos Estados Unidos as agências foram concebidas para 
propulsionar a mudança, aqui foram elas criadas para garantir a preservação do 
status quo; enquanto lá buscam elas a relativização das liberdades econômicas 
básicas, como o direito de propriedade e a autonomia da vontade, aqui sua missão 
era a de assegurá-las em sua plenitude contra eventuais tentativas de mitigação por 
governos futuros (BINENBOJM, 2005, p. 152-3). 
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Neste primeiro momento de criação das agências, era fundamental que, em relação aos 

Poderes do Estado, tais entidades pudessem usufruir de ampla autonomia, que se dividia em 

autonomia (i) política, (ii) técnica, (iii) normativa e (iv) gerencial, orçamentária e financeira.  

A primeira consistia na investidura a termo fixo dos dirigentes das agências, 

conferindo-lhes estabilidade. A segunda protegia os atos das agências de revisão por meio de 

recurso hierárquico impróprio, já que tais atos deveriam ser baseados em motivações técnicas. 

A terceira consistia no poder de editar normas para regulação das atividades econômicas e 

serviços públicos sob sua alçada. A quarta dotava as agências de orçamento próprio4, 

protegendo-as contra tentativas do governo de cercear a independência destas autarquias por 

meio de restrições orçamentárias. 

Num segundo momento, as agências experimentaram a transição democrática no 

governo federal e o foco da preocupação transferir-se-ia da garantia da estabilidade 

institucional que marcou a criação dos órgãos reguladores para as questões que “têm 

preocupado os norte-americanos há várias décadas e até aqui negligenciadas entre nós, como 

controle político, responsividade social e legitimidade democrática” (BINENBOJM, 2005, p. 

154), temas que serão abordados mais detalhadamente à frente neste trabalho. 

O importante agora é ressaltar que, atualmente, o sistema regulatório brasileiro vive 

três focos de tensão, resultantes do conflito entre a autonomia das agências como garantia de 

estabilidade institucional e a necessidade de maior controle sobre as agências, a fim de 

aumentar sua responsividade e legitimidade. Como também será visto adiante, esse conflito 

entre autonomia e legitimidade é apenas aparente: na verdade, a legitimidade democrática da 

atuação da agência só pode reforçar a sua autonomia, e não o contrário. Por ora, basta 

conhecer os três principais focos de tensão: 

 

(I) a tensão com o princípio da legalidade, decorrente da adoção por 
diversas agências da tese da deslegalização e da banalização da edição de atos 
normativos; 

(II) a tensão com o sistema de separação de poderes e de freios e 
contrapesos, decorrente da fragilidade dos mecanismos políticos de controle do 
Presidente e do Congresso, e da timidez do próprio Judiciário no controle jurídico; 

                                                 
4 O Supremo Tribunal Federal permitiu que fosse destinada à própria autarquia a arrecadação proveniente da 
cobrança de taxa de fiscalização e controle de serviços delegados, em decisão na qual considerou constitucional 
a referida cobrança (ADInMC nº 1.948-RS, Rel. Min. Néri da Silveira, julgado em 4-2-1999). 
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(III) a tensão com o regime democrático, especialmente em decorrência 
da não sujeição dos administradores aos procedimentos de accountability eleitoral e 
da circunstância de estarem investidos em mandatos a termo, que ultrapassam os 
limites dos mandatos dos agentes políticos eleitos (BINENBOJM, 2005, p. 154). 

 

No entanto, ainda que se acatem as teses de Binenbojm, demonstrar-se-á que a 

autonomia das agências reguladoras é de indiscutível importância à realização de sua função 

precípua, consistente na regulação econômica dos mercados com o objetivo de estimular a 

concorrência, a modicidade tarifária e a qualidade dos serviços prestados. Atentar-se-á para o 

risco de que, sob a bandeira do controle político e da responsividade social, ocultem-se 

tentativas de ingerência na atividade regulatória não condizentes com os objetivos da 

regulação econômica já referidos. 

 

3. Autonomia das agências reguladoras 

 

3.1.  Significado e extensão da autonomia 

 

A discussão sobre autonomia das agências reguladoras é inseparável da discussão 

sobre o poder normativo das mesmas. No entanto, tratar-se-á de cada uma delas em seções 

separadas. Basta dizer que autonomia aqui significa o espaço normativo dentro do qual as 

agências devem exercer suas competências, segundo os parâmetros legais que informam e 

limitam a atividade regulatória. A questão da autonomia desdobra-se nas três seguintes frentes 

“(a) a relação entre as Agências e o Presidente da República, (b) a relação entre as Agências e 

o Poder Legislativo, e (c) a relação entre as Agências e os particulares a quem suas regras são 

aplicadas” (MOURA, 2007, p. 226-7).  

Argumenta Moura que há diferentes configurações possíveis no que se refere à 

autonomia das agências para cada uma das relações supracitadas. Numa concepção forte de 

autonomia, as agências estariam blindadas contra a influência do Executivo e do Legislativo, 

que não exerceriam qualquer controle sobre a atividade administrativa e normativa das 

agências, nem poderiam exonerar seus dirigentes sob nenhuma hipótese.  
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As agências poderiam ainda manter uma relação de dependência fraca com o 

Executivo e Legislativo, caso em que o primeiro poderia julgar recursos contra as decisões 

das autarquias no que se refere à legalidade das mesmas, e até, em alguns casos, exonerar seus 

dirigentes, ao passo que o segundo delegaria competência às agências segundo parâmetros 

que lhe conformam o exercício. 

Finalmente, as agências poderiam, numa terceira possível configuração, manter com 

os referidos poderes uma relação de dependência forte, hipótese em que o presidente poderia, 

ainda, julgar o mérito das decisões autárquicas e mesmo interferir diretamente na atuação das 

agências por meio de decretos, ao passo que o Legislativo poderia determinar que as agências 

cumprissem fielmente os atos normativos elaborados pelo Congresso.  

Note-se que, na verdade, a terceira configuração descreve melhor uma agência 

executiva, posto que dela está ausente qualquer traço importante de autonomia, característica 

que integra o próprio conceito de agência reguladora, como base mesmo do poder de editar 

normas técnicas aplicáveis aos concessionários de serviços públicos regulados.  

As configurações dependem fundamentalmente da escolha do legislador. No caso da 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Agência Nacional do Petróleo (ANP), 

cuja criação foi prevista pela própria Constituição Federal e concretizada pelas Leis Nº 

9.427/97 e Nº 9.478/97, a autonomia de que dispõem em relação ao Executivo é maior que a 

das congêneres, cuja instituição não decorre de previsão constitucional. Segundo Moura, as 

referidas autarquias “podem efetuar a interpretação direta de leis. Seus dirigentes não são 

livremente exoneráveis e o mérito de suas deliberações não pode ser revisado pelo Chefe do 

Poder Executivo”. As agências cuja criação não foi determinada pela Constituição (ANTT, 

Antaq, Anac etc.) desfrutam, por sua vez, de autonomia relativamente menor, que depende 

precipuamente do conteúdo da lei ordinária que as instituiu. “Em tese, é possível criar 

'Agências' que possuam relações de dependência fraca e de dependência forte com o Chefe do 

Poder Executivo. É plenamente possível, todavia, criar Agências em uma posição de 

autonomia”. Os limites da relação de quaisquer agências com o Legislativo, não importa se 

previstas na Constituição ou em lei ordinária, “são ditados pelos princípios da reserva e da 

supremacia da lei. Delegações totais de poder por meio de lei ordinária são vedadas” 

(MOURA, 2007, p. 259). Em resumo: 

Conforme o sistema normativo brasileiro, a melhor interpretação das 
Emendas Constitucionais e Leis Federais sobre Agências Reguladoras é aquela que 
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as coloca em posição de submissão ao legislador. As agências com assento 
constitucional e aquelas criadas meramente por lei poderão ter graus diferentes de 
autonomia diante do Poder Executivo – embora, em tese, seja possível criar agências 
por lei ordinária com tanta autonomia quanto a Anatel ou a ANP (MAURO, 2007, p. 
263). 

 

No entanto, o problema da autonomia das agências, no que respeita à sua extensão, 

não se limita à relação delas com os poderes, mas inclui também a subordinação dos 

particulares à atividade de regulação, que pode ser acentuada ou normal. Por relação de 

subordinação acentuada, entende-se aquela em que as agências podem impor restrições aos 

regulados que não estão previstas em lei, enquanto, por relação de subordinação normal, 

compreende-se aquela em que as agências limitam-se à imposição de restrições previstas em 

leis prévias. Do princípio da reserva legal e da supremacia da lei, é posição pacífica na 

doutrina que a relação entre agências e regulados é do segundo tipo (subordinação normal). 

 

3.2.  A autonomia das agências nos governos FHC e Lula 

 

No governo Fernando Henrique Cardoso, as agências reguladoras foram criadas no 

esteio do processo de privatização e desestatização para dar garantias aos potenciais 

investidores, nacionais e estrangeiros, de que o marco regulatório não seria alterado, até 

mesmo no caso de uma eventual vitória de um candidato da esquerda numa eleição futura. 

As garantias institucionais faziam-se necessárias em virtude da desconfiança em 

relação à estabilidade institucional de países como o Brasil, cuja história recente foi marcada 

por regimes autoritários, de direita e de esquerda, que nacionalizaram empresas estrangeiras e 

romperam contratos. A autonomia das agências era, portanto, importante não só para 

“desestruturar os 'anéis burocráticos' existentes nos ministérios”, mas também para sinalizar 

“ao mercado o compromisso do próprio país de proteger o direito de propriedade dos 

investidores e garantir o fiel cumprimento dos contratos” (BINENBOJM, 2005, p. 152). 

Como explica Binenbojm: 
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Em semelhante contexto, foi até natural que a preocupação básica do 
legislador (leia-se, do governo Fernando Henrique Cardoso) e da doutrina nacional 
tenha sido a defesa da autonomia das agências. Nessa primeira onda de criação das 
agências reguladoras setoriais, o grande móvel da estrutura regulatória introduzida 
no país foi a criação de mecanis-mos institucionais e jurídicos assecuratórios da 
independência das agências em relação aos agentes políticos e ao Poder Judiciário. 
Por isso, as agências são criadas no Brasil como autarquias de regime especial. 

A pedra-de-toque desse regime especial é a independência (ou autonomia 
reforçada) das agências em relação aos Poderes do Estado. Tal independência 
assume os seguintes aspectos: 

1) independência política dos dirigentes, nomeados por indicação do Chefe 
do Poder Executivo após aprovação do Poder Legislativo, investidos em seus cargos 
a termo fixo, com estabilidade durante o mandato. Tal importa a impossibilidade de 
sua exoneração ad nutum pelo Presidente; 

2) independência técnica decisional, predominando as motivações técnicas 
para seus atos, que não se sujeitam a recurso hierárquico impró-prio. Tal importa a 
impossibilidade de revisão das decisões das agências pelos Ministérios e mesmo 
pelo Presidente; 

3) independência normativa, necessária à disciplina dos serviços públicos e 
atividades econômicas submetidos ao seu controle, e caracteriza-da, segundo parte 
da doutrina, pelo fenômeno da deslegalização. Para parte da literatura brasileira 
sobre regulação; 

4) independência gerencial, orçamentária e financeira ampliada, por força 
de rubricas orçamentárias próprias e de receitas atribuídas por lei às agências 
(BINENBOJM, 2005, p. 153-154). 

 

Se a autonomia reforçada era, como visto, a “pedra-de-toque” do regime especial das 

agências no modelo regulatório concebido no bojo da Reforma de Estado durante o governo 

Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula marcou, por outro lado, o primeiro teste do 

modelo à sucessão presidencial. 

No início de seu primeiro mandato, o presidente Lula criticou o aumento de tarifas de 

serviços públicos pelas agências reguladoras, que, segundo ele, mandariam no País. Em 

março de 2003, Lula designou uma comissão interministerial para analisar o arranjo 

institucional regulatório no âmbito federal, avaliar o papel das agências e propor medidas 

corretivas do modelo adotado. Em 2004, a proposta foi apresentada à Câmara dos Deputados 

na forma do PL 3.337/2004, que dispõe sobre a gestão, a organização e o controle social das 

Agências Reguladoras. 

Ainda em tramitação na Câmara, o projeto de lei, em substitutivo apresentado pelo 

deputado Leonardo Picciani (PMDB/RJ), prevê no caput do art. 3º que “a natureza especial 

conferida às Agências Reguladoras é caracterizada por mandato fixo de seus dirigentes e 
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autonomia financeira e administrativa”. No entanto, o art. 12 determina que a agência “deverá 

firmar contrato de gestão e de desempenho com o Ministério a que estiver vinculada, nos 

termos do § 8o do art. 37 da Constituição”. Teme-se que a obrigação de firmar contrato de 

gestão e de desempenho com o Ministério constitua uma forma oblíqua de reduzir a 

autonomia das agências.  

Em objeção ao referido temor, poder-se-ia argumentar que o § 8º do art. 37 da 

Constituição prevê a possibilidade de ampliar “a autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta” por meio de um contrato 

entre seus administradores e o poder público, cujo objeto seja a fixação de metas de 

desempenho para o órgão ou entidade. O art. 12 do PL 3.337/2004 não restringiria, mas 

ampliaria, portanto, a autonomia das agências. Cabe, sem embargo, observar que já era 

facultado às agências celebrar tais contratos de gestão e de desempenho com os Ministérios a 

que estão vinculadas. Se há alguma novidade no PL é que ele torna obrigatório o que era antes 

facultativo.  

Preocupa ainda o disposto no art. 13, inciso V, segundo o qual o contrato deverá 

estabelecer “as medidas a serem adotadas em caso de descumprimento injustificado das metas 

e obrigações pactuadas”. Receia-se que tais medidas importem no cerceamento da autonomia 

técnica decisória e normativa das agências, muito embora o § 2º do mesmo artigo ressalve que 

as medidas referidas no inciso V não interferirão na autonomia da Agência em seus aspectos 

regulatórios.  

A discussão sobre os possíveis riscos que o PL 3.337/2004 apresenta para a autonomia 

das agências perdeu espaço, primeiro, porque a tramitação do projeto de lei na Câmara é 

bastante lenta, segundo, porque o governo Lula adotou, na prática, uma postura diferenciada 

em relação ao tema da autonomia das agências, como ficará claro na discussão que se fará 

adiante sobre o Parecer n° 04/2006 da Advocacia-Geral da União. 

Finalmente, vale lembrar que o governo Lula criou, em março de 2007, o Pro-grama 

de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (conhecido pela 

sigla Pro-Reg), com a finalidade de contribuir para a melhoria do sistema regulatório, da 

coordenação entre as instituições que participam do processo regulatório exercido no âmbito 

do Governo Federal, dos mecanismos de prestação de contas e de participação e 

monitoramento por parte da sociedade civil e da qualidade da regulação de mercados. 
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Uma das principais contribuições do Pro-Reg à melhoria do sistema será a elaboração, 

já em curso, do método de Análise de Impacto Regulatório (AIR), que pretende avaliar, 

prévia, concomitante e posteriormente à edição de um novo ato normativo, o impacto 

(econômico, social, político etc.) do ato sobre o setor regulado. Hoje, não há nada parecido 

com tal método, que poderá mitigar o problema da inflação normativa, ao avaliar em que 

circunstâncias é melhor normatizar ou não um determinado aspecto da atividade regulada.  

 

3.3. Controle externo da regulação 

 

 O controle externo da atividade regulatória não implica, como visto, mitigação da 

autonomia das agências reguladoras. É a própria lei que confere autonomia às agências ao 

estabelecer os limites de sua atuação. Em outras palavras, os atos administrativos e 

normativos das agências reguladoras não podem exorbitar desses limites e devem ser 

praticados de acordo com a finalidade prevista em lei.  

Para coibir eventuais transgressões desses limites e desvios de finalidade na atuação 

das agências, existe o controle externo da regulação. Este controle é exercido pelo Executivo, 

Legislativo, Judiciário e pelos usuários de serviços públicos concedidos pelo Estado à 

iniciativa privada.  

O Poder Executivo exerce um controle tênue sobre a atividade regulatória, que se 

limita basicamente à nomeação dos dirigentes das agências reguladoras e ao estabelecimento 

das políticas públicas setoriais nos marcos das quais as agências devem pautar sua atuação. O 

chefe do Executivo não pode exonerar os dirigentes das agências, nem pode rever seus atos 

em sede de recurso hierárquico, chamado impróprio justamente porque não cabe recurso 

contra decisão da agência ao ministério a que ela está vinculada. Conforme explica Aragão: 

 

Para a própria caracterização da entidade como agência reguladora é 
fundamental a nomeação dos seus dirigentes por termo certo e mediante 
procedimento especial, com a prévia aprovação das indicações pelo Poder 
Legislativo, e a vedação de exoneração ad nutum. Este foi o modelo adotado em 
relação a todas as agências reguladoras, federais, estaduais e municipais. 

(...) 
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Examinando o Direito Positivo de pronto podemos afirmar que nenhuma lei 
prevê a existência de recurso hierárquico impróprio contra as decisões das agências 
reguladoras, o que por si só bastaria para eliminar tal possibilidade em razão da 
vetusta doutrina do pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà du texte, 
decorrente da personificação jurídica das entidades da Administração Indireta, que 
não são meros órgãos despersonalizados – partes integrantes do corpo do Ente 
estatal (ARAGÃO, 2002, pp. 341 e 347). 

 

Entretanto, a Advocacia-Geral da União, por meio do Parecer n° 04/2006, publicado 

na p. 01 da Seção I do DOU de 19 de junho de 2006, possibilita que os atos das agências 

reguladoras sejam revistas de ofício ou por recurso da parte interessada “sempre que a 

agência, alegadamente, ultrapassar os limites das suas competências ou violar as políticas 

públicas estabelecidas pela Administração Central”. A AGU entende que a agência extrapola 

os limites de sua competência, ou seja, exorbita do espaço autônomo de atuação que a lei lhe 

confere, quando viola políticas públicas definidas pela Administração Direta, motivo pelo 

qual caberia reforma do ato ou decisão da agência mediante recurso hierárquico. Tal parecer 

confere ao Executivo um poder concreto de controle externo sobre a atuação das agências 

reguladoras.  

A chamada supervisão ministerial não é, todavia, a única, nem a melhor forma de 

exercer controle externo sobre as agências e pode constituir-se facilmente em instrumento de 

pressão ilegítima sobre a atuação das referidas autarquias. Dada a dificuldade de distinguir a 

fase de formulação, a cargo da Administração Direta, da fase de implementação de políticas 

públicas, sob a responsabilidade da agência, aquela, sempre que interessada em reverter uma 

decisão desta, pode alegar que a agência ter-se-ia desviado dos parâmetros estabelecidos pela 

política pública setorial. 

A AGU sustenta, em seu parecer, que a Constituição Federal prevê a supervisão 

ministerial, no art. 87, parágrafo único, inciso I, onde está disposto que aos ministros de 

Estado compete orientar, coordenar e supervisionar os órgãos e entidades da administração 

federal na área de sua competência. Entretanto, a mesma Constituição prevê, no art. 37, a 

existência da Administração Indireta, que se caracteriza precisamente pela não subordinação 

hierárquica à Administração Direta. Do contrário, tal divisão (direta e indireta) da 

Administração nem sequer teria algum sentido.  

Portanto, entendemos como Aragão que a submissão das agências ao recurso 

hierárquico impróprio e à revisão ex officio é não só ilegal, mas também inconstitucional. As 



34 
 

leis instituidoras destas autarquias as nomeiam como última instância administrativa. Além 

disso, tal submissão implicaria violar a distinção constitucional entre as Administrações 

Direta e Indireta, o que resultaria em igualar “organizacionalmente as duas ao prever a ampla 

e subjetiva possibilidade de intervenção ministerial (por recurso ou de ofício) sobre as suas 

decisões, equiparando-as fática e juridicamente aos órgãos hierarquicamente subordinados da 

Administração Direta” (ARAGÃO, 2007, p. 250).  

Quanto ao controle externo pelo Legislativo, antes mesmo daquele exercido com o 

auxílio do TCU, há o que se inicia no momento mesmo da sabatina, no Senado, dos diretores 

indicados pelo presidente da República. Entretanto, o principal meio de controle das agências 

pelo Legislativo são as próprias leis, desde as que instituem as agências até as que versam 

sobre o setor regulado pelas autarquias, porque é nos limites destas leis que elas deverão 

desenvolver a atividade regulatória, inclusive no que diz respeito à edição de atos de caráter 

normativo, pois, como visto, não se pode admitir, a despeito dos argumentos em contrário, a 

chamada deslegalização, pelas razões já explicitadas. Este é inclusive o entendimento 

majoritário da doutrina: 

A maior parte da doutrina entende que o princípio da legalidade vincula a 
atuação administrativa, de forma que esta deve estar adstrita aos limites previstos em 
lei, explicitando o que fora legalmente previsto. A lei atua como fundamento de 
validade da atuação regulamentar, que deve apenas explicitar o modo de execução 
necessário ao cumprimento dos objetivos (MENEZES, 2002, p. 61). 

 

O controle externo pelo Parlamento da Administração Pública, tanto direta quanto 

indireta, o que inclui as agências reguladoras, está previsto até mesmo na Constituição 

Federal, que no art. 49, inciso X, dispõe ser de competência exclusiva do Congresso Nacional 

“fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder 

Executivo, incluídos os da administração indireta”. Na lição de Marçal Justen Filho: 

O controle parlamentar pode versar, de modo ilimitado, sobre toda a 
atividade desempenhada pela agência, inclusive no tocante àquela prevista para 
realizar-se em épocas futuras – ressalvadas a necessidade de sigilo em face das 
características da matéria regulada. Poderá questionar-se não apenas a gestão interna 
da agência, mas também se exigir a justificativa para as decisões de cunho 
regulatório. Caberá fiscalizar inclusive o processo administrativo que antecedeu a 
decisão regulatória produzida pela agência com ampla exigência de informações 
sobre as justificativas técnico-científicas das opções adotadas (JUSTEN FILHO, 
2002, p. 588). 

Cabe ainda o controle externo pela via judicial, que poderá incidir sobre os 

fundamentos fático e jurídico dos atos regulatórios, que devem ser expressamente motivados. 
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Sem a motivação, não se pode verificar adequadamente a existência e veracidade de tais 

fundamentos, o que impossibilita um controle eficaz desses atos pelo Poder Judiciário e até 

pela própria Administração, internamente. A motivação permite avaliar se a atuação da 

agência no caso concreto atende aos princípios da finalidade, impessoalidade, razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros que regem a atuação da Administração Direta e Indireta.  

 

Ao justificar seus atos, a entidade reguladora deverá indicar os motivos, de 
fato e de direito, que a levaram a adotar determinada decisão, o que irá permitir um 
controle mais eficaz pelo Poder Judiciário. Com efeito, por meio da motivação será 
possível verificar a existência e veracidade dos fundamentos, a ponderação dos 
interesses em jogo e a adequação do objeto aos fins impostos nas políticas públicas 
do subsistema regulado. 

Ademais disso, se apresenta como sendo de superlativa importância a 
aplicação, nas motivações técnicas dos atos regulatórios, do denominado princípio 
do hard look. 

Por este princípio se permitirá ao Poder Judiciário o controle efetivo do ato, 
pois o mesmo “visa a obrigar a entidade com competência normativa a valorizar 
devidamente os elementos do facto e de direito constantes do 'dossier' sob pena de 
anulação da forma final pelos tribunais” (GUERRA, 2005, p. 265). 

 

4. Poder normativo das agências reguladoras 

 

4.1.  Deslegalização x regulamentação 

 

O estabelecimento dos limites do poder normativo das agências reguladoras depende 

diretamente da definição da natureza desse poder. Neste sentido, há duas teses opostas: a da 

deslegalização e a da regulamentação. Os defensores da primeira argumentam que a lei de 

criação revogaria total ou parcialmente as leis aplicáveis ao âmbito de atuação da agência, 

conferindo-lhe a prerrogativa de regular certas matérias por meio de resoluções. Tratar-se-ia 

de exercício do poder regulamentar por autorização do próprio legislador. É este o 

entendimento do ministro do STF Eros Roberto Grau, segundo relato de Menezes: 

Eros Roberto Grau defende que o poder normativo abarca o poder 
legislativo, o poder regulamentar e o poder regimentar. A função normativa 
regulamentar da Administração Pública adviria de um poder derivado, mas poderia 
instituir normas primárias, sem que isso viesse a caracterizar derrogação ao princípio 
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da separação de poderes. A ausência de uma moldura legislativa não impediria a 
Administração Pública de dispor de direitos e impor obrigações aos particulares, 
inovando na ordem jurídica, porque é próprio da Administração o poder 
regulamentar, inserido na função normativa. 

Assim versa o autor: “Os regulamentos autônomos (...) são emanados a 
partir da atribuição implícita do exercício de função normativa ao Executivo, 
definida no texto constitucional ou decorrente de sua estrutura. A sua emanação é 
indispensável à efetiva atuação do Executivo em relação a determinadas matérias, 
definidas como de sua competência”. Nessa linha de raciocínio, poder-se-ia concluir 
que as agências reguladoras estariam autorizadas a criar direito novo, por meio de 
regulações, ainda que despidas de previsão legal (MENEZES, 2002, p. 60-1). 

 

Os defensores da segunda tese argumentam que a lei de criação das agências possui o 

mesmo status que as demais leis, não lhes sendo superiores. A atuação das agências 

subordina-se, portanto, não só à sua própria lei de criação, mas às demais leis, no limite das 

quais deve forçosamente realizar-se: 

 

A circunstância de as agências reguladoras gozarem de um acentuado grau 
de autonomia não tem o condão de subverter a clássica hierarquia existente entre 
atos legislativos e atos administrativos. Em última análise, todo e qualquer ato 
emanado de órgãos ou entidades da Administração Pública está sujeito ao princípio 
da legalidade, inserido no art. 37, caput, da Constituição da República 
(BINENBOJM, 2005, p. 156). 

 

A segunda tese tem raízes profundas na cultura jurídica brasileira. Segundo o autor da 

Constituição de 1937, Francisco Campos, “no exercício (…) do poder regulamentar, por mais 

longe que possa ir o Poder Administrativo na formulação de regras ou de preceitos jurídicos, 

ele não exerce, entretanto, nesse domínio uma atividade livre”, mas condicionada pela lei, 

subordinada aos parâmetros que esta fixa para a “produção administrativa de preceitos ou de 

regras de caráter jurídico” (CAMPOS, 1953, p. 75, apud DUTRA, 2000, p. 247).  

Trata-se, portanto, de definir se as agências têm o poder de inovar no ordenamento 

jurídico, isto é, criar direito novo, como defendem os adeptos da tese da deslegalização, ou se, 

pelo contrário, estão adstritas aos marcos estabelecidos pelas leis setoriais. No entanto, nem a 

primeira nem a segunda tese parecem explicar adequadamente o poder normativo sui generis 

das agências.  

Se, por um lado, a agência só pode atuar nos limites da lei, por outro, deve também ter 

flexibilidade para responder a novos desafios postos pela atividade regulatória. Como a lei 

não pode, evidentemente, prever todas as situações que podem demandar a atuação da 
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agência, o melhor é que estabeleça standards, ou seja, parâmetros de caráter mais genérico 

que devem pautar a regulação: 

 

… incapaz de criar a regulamentação sobre algumas matérias de alta 
complexidade técnica, o próprio Legislativo delega ao órgão ou à pessoa 
administrativa a função específica de instituí-la, valendo-se dos especialistas e 
técnicos que melhor podem dispor sobre tais assuntos. 

Não obstante, é importante ressaltar que referida delegação não é completa 
e integral. Ao contrário, sujeita-se a limites. Ao exercê-la, o legislador reserva para 
si a competência de regramento básico, calcado nos critérios políticos e 
administrativos, transferindo tão-somente a competência para a regulamentação 
técnica mediante parâmetros previamente enunciados na lei. É o que no Direito 
americano se denomina delegação com parâmetros (delegation with standars). Daí 
poder afirmar-se que a delegação só pode conter a discricionariedade técnica 
(CARVALHO FILHO, 2007, p. 48-9). 

 

Não se trata, portanto, de delegação de poder normativo em sentido próprio, o que é 

vedado pela Constituição, mas sim de um poder regulamentar de caráter técnico, que deve 

subordinar-se aos parâmetros estabelecidos em lei pelo Poder Legislativo. Deste modo, não há 

que se falar em deslegalização. Entretanto, não se trata exatamente de poder regulamentar, 

pois que não se atém apenas a complementar e minudenciar a lei. Os regulamentos editados 

pelas agências poderão ir adiante e inovar juridicamente, desde que em matéria estritamente 

técnica, sempre que a complexidade dos problemas assim exigir. A este poder regulamentar 

distinto do tradicional, alguns autores chamam de poder normativo técnico ou poder 

regulador, que Carvalho Filho assim caracteriza: 

 

O poder normativo técnico indica que essas autarquias recebem das 
respectivas leis delegação para editar normas técnicas (não as normas básicas de 
política legislativa) complementares de caráter geral, retratando poder regulamentar 
mais amplo, porquanto tais normas se introduzem no ordenamento jurídico como 
direito novo (ius novum). Semelhante poder tem suscitado alguns questionamentos, 
inclusive quanto à sua constitucionalidade. Não vemos, porém, qualquer óbice 
quanto á sua instituição, de resto já ocorrida em outros sistemas jurídicos. O que nos 
parece inafastável é a verificação, em cada caso, se foi regular o exercício do poder 
ou, ao contrário, se foi abusivo, com desrespeito aos parâmetros que a lei 
determinou. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 424). 

 

Alguns doutrinadores defendem uma terceira posição, minoritária em relação às duas 

acima referidas, segundo a qual as agências reguladoras autônomas não teriam qualquer poder 

normativo, nem sequer o regulamentar, porque esta seria competência do Poder Executivo, 
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que como tal não pode nem mesmo ser delegada. E se pudesse, “essa delegação teria que ser 

feita pela autoridade que detém o poder regulamentar e não pelo legislador. As únicas normas 

que podem estabelecer têm de produzir efeitos internos, dirigidos apenas à própria agência” 

(DI PIETRO, 2005, p. 31). Registre-se que tal entendimento equipara as agências reguladoras 

às agências executivas, ao negar àquelas um dos traços fundamentais que as distinguem 

destas, isto é, a sua autonomia decisória e o seu poder normativo. 

 

4.2. Extensão e limites 

 

Definida a natureza do poder normativo das agências, pode-se passar à discussão sobre 

a sua extensão e os seus limites. Já se disse que o poder regulador é exercido nos limites da 

lei, segundo parâmetros gerais, administrativos e políticos, estabelecidos pelo Poder 

Legislativo, dos quais a atuação regulatória não pode afastar-se. Referiu-se também à 

possibilidade de o poder regulador inovar juridicamente, sempre que assim exija a regulação 

de temas de alta complexidade técnica. No entanto, tal inovação não constitui desrespeito ao 

princípio da separação de poderes, nem implica delegação do poder de legislar. Consoante 

Carvalho Filho: 

 

… não há, como supõem alguns estudiosos (equivocadamente, a nosso ver), 
transferência do poder legiferante a órgãos ou pessoas da Administração, mas tão-
somente o poder de estabelecer regulamentação sobre matéria de ordem técnica, 
que, por ser extremamente particularizada, não poderia mesmo estar disciplinada na 
lei. Por conseguinte, nenhuma ofensa estará sendo perpetrada ao princípio da reserva 
legal, contemplado em âmbito constitucional.  (CARVALHO FILHO, 2007, p. 424). 

 

O ponto mais polêmico, que diz respeito diretamente à extensão do poder 

regulamentar, é a possibilidade de estabelecer obrigações por meio de regulamentos aos 

concessionários de serviço público regulados. Como visto na seção anterior, alguns autores, 

como Maria Sylvia Zanella di Pietro, defendem que as agências reguladoras não detêm poder 

normativo algum, o que as equipara às agências executivas. Outros, como Eros Grau, 

admitem que as agências podem inclusive editar regulamentos autônomos, não previstos em 

lei, ou mesmo que a lei de criação das agências sobrepõe-se às leis que regem os setores 

regulados. 
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Ao determinar a extensão do poder regulamentar, considerar-se-á o entendimento 

majoritário na doutrina, ou seja, o de que as agências detêm poder regulamentar, mas limitado 

por parâmetros gerais definidos pelo legislador. De acordo com os defensores dessa posição, 

podem-se estabelecer obrigações por meio de regulamentos, mas apenas obrigações 

subsidiárias ou derivadas: 

 

É legítima (...) a fixação de obrigações subsidiárias (ou derivadas) – 
diversas das obrigações primárias (ou originárias) contidas na lei – nas quais 
também se encontra imposição de certa conduta dirigida ao administrado. Constituti, 
no entanto, requisito de validade de tais obrigações sua necessária adequação às 
obrigações legais. Inobservado esse requisito, são inválidas as normas que as 
preveem e, em consequência, as próprias obrigações. Se, por exemplo, a lei concede 
algum benefício mediante a comprovação de determinado fato jurídico, pode o ato 
regulamentar indicar quais documentos o interessado estará obrigado a apresentar. 
Esta obrigação probatória é derivada e legítima por estar amparada na lei. O que é 
vedado e claramente ilegal é a exigência de obrigações derivadas impertinentes ou 
desnecessárias em relação à obrigação legal; neste caso, haveria vulneração direta ao 
princípio da proporcionalidade e ofensa indireta ao princípio da reserva legal, 
previsto, como vimos, no art. 5º, II, da CF (CARVALHO FILHO, 2007, p. 49-50). 

 

Por conseguinte, não só a extensão do poder normativo das agências reguladoras é 

limitada pelos parâmetros genéricos previstos em lei (delegation with standards) –  com 

espaço para inovação jurídica desde que de ordem estritamente técnica, sempre que a 

complexidade dos problemas assim exigir –, como também é possível estabelecer obrigações 

subsidiárias ou derivadas, desde que de fato sejam pertinentes em relação à obrigação legal. 

 

4.3. Recursos hierárquicos impróprios 

 

A Advocacia-Geral da União, por meio do Parecer nº AC – 051, publicado no Diário 

Oficial da União, de 19 de junho de 2006, estabelece que, sempre que a agência extrapole o 

âmbito de sua competência ou aja em desacordo com as políticas públicas definidas pelo 

Ministério a que se vincula, este poderá tanto rever de ofício os atos das agências, como 

também a pedido da parte interessada. Trata-se do recurso hierárquico chamado impróprio, 

porque, em princípio, não há hierarquia entre a Administração Direta, da qual fazem parte os 

Ministérios, e a Indireta, a que pertencem as agências reguladoras.  
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Como o parecer da AGU, aprovado pelo presidente, tem, “na forma do art. 40, § 1º, da 

Lei Complementar nº 73/93, efeitos normativos”, constituindo verdadeiro “ato administrativo 

infralegal, dados os seus efeitos genéricos e abstratos para todos os órgãos e entidades da 

Administração Federal” (ARAGÃO, 2007, p. 237), abre a possibilidade de instituir a 

supervisão ministerial das agências reguladoras. O parecer põe em risco o princípio da 

autonomia reforçada perante o Poder Executivo, como argumenta Aragão a seguir: 

O parecer-normativo da AGU coloca em xeque, portanto, a própria 
existência das agências reguladoras no Brasil: estaria ele declarando a 
incompatibilidade das agências reguladoras com o nosso sistema jurídico, por 
exemplo, por essa autonomia reforçada ser incompatível com o regime 
presidencialista? Seria ele a sede adequada para tanto? Ou, ao revés, estaria o 
parecer-normativo afirmando que, na verdade, nunca houve agências reguladoras 
entre nós, em razão, por exemplo, da disciplina do Decreto-lei nº 200/67? 
(ARAGÃO, 2007, p. 237). 

 

Com efeito, as agências reguladoras devem atuar no marco das políticas públicas 

definidas pela Constituição, pelas leis e pela Administração Pública Direta. Entretanto, é 

dificílima a tarefa de diferenciar a formulação da implementação de políticas públicas, já que 

não há visível separação entre os dois momentos.  

Essa dificuldade favorece a definição arbitrária e casuística do que constitui 

formulação de políticas públicas e, por conseguinte, quando determinado ato a contraria, de 

modo que o Poder Executivo sempre poderá invocar tal contrariedade, a fim de legitimar 

intervenções nas agências reguladoras, conforme a sua conveniência. Afinal, o conceito de 

política pública é extremamente vago e pode englobar virtualmente qualquer ação 

governamental. Como alerta Aragão no trecho abaixo reproduzido: 

 

Não há, portanto, como tecer uma delimitação minimamente precisa do que 
sejam as políticas públicas e de até que ponto pode atuar o Executivo central sem 
ingressar no âmbito da sua implementação ou de até onde pode atuar a agência sem 
que seja acusada de violar políticas públicas. É intuitivo, portanto, que fixar o 
cabimento de determinado recurso com base na delimitação dessas competências 
enseja uma válvula de escape para todos os interesses contrariados pela agência, 
sejam particulares, sejam da Administração Pública central, violando todo o 
arcabouço institucional conferido às agências reguladoras justamente para assegurar 
que esses interesses sejam regulados de forma técnica, independente e eqüidistante. 

Percebe-se, portanto, que, a prevalecer o entendimento adotado no parecer-
normativo, a definição de que sejam políticas públicas, essencial que é para a 
apreciação da sua violação, será realizada casuisticamente, muitas vezes com base 
em juízos atécnicos ou até mesmo determinada por interesses políticos e arbitrários, 
causando uma enorme e injustificada insegurança jurídica, bem como 
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desvirtuamento do arcabouço institucional das agências reguladoras (ARAGÃO, 
2007, p. 242). 

 

De extrema relevância é, portanto, responder se cabe ou não recurso hierárquico 

impróprio ou mesmo revisão ex officio contra atos administrativos, de caráter normativo ou 

não, das agências reguladoras. A resposta é definitivamente negativa, pois que não há amparo 

legal algum para a imposição de recurso administrativo hierárquico contra decisões das 

agências reguladoras, nem na Constituição, nem nas leis, nem mesmo no Decreto-lei nº 

200/67, no qual a Advocacia-Geral da União baseou seu parecer.  

De fato, como lembra Carvalho Filho, a União adotou, por meio do referido decreto, a 

chamada supervisão ministerial, que sujeita todos os órgãos da administração federal à 

supervisão do ministério ao qual são vinculados. O mesmo vale para as pessoas da 

administração indireta. Entretanto, as agências reguladoras são autarquias de regime jurídico 

especial, isto é, embora as agências estejam sob a tutela administrativa do Estado, contra seus 

atos não cabe recurso hierárquico porque elas são entes autônomos. Assim entendem Hely 

Lopes Meirelles e José dos Santos Carvalho Filho, nos trechos abaixo destacados: 

 

… a autarquia não age por delegação; age por direito próprio e com 
autoridade pública, na medida do “jus imperii” que lhe foi outorgado pela lei que a 
criou. Como pessoa jurídica de Direito Público Interno, a autarquia traz ínsita, para a 
consecução de seus fins, uma parcela do poder estatal que lhe deu vida. Sendo um 
ente autônomo, não há subordinação hierárquica da autarquia para a entidade estatal 
a que pertence, porque se isto ocorresse anularia seu caráter autárquico. Há, por 
parte do Estado, simples tutela administrativa, expressa no poder de controle 
finalístico do serviço autárquico (MEIRELLES, 1962, p. 22). 

A autonomia decisória significa que os conflitos administrativos, inclusive 
os que envolvem as entidades sob seu controle, se desencadeiam e se dirimem 
através dos próprios órgãos da autarquia. Em outras palavras, o poder revisional 
exaure-se no âmbito interno, sendo inviável juridicamente eventual recurso dirigido 
a órgãos ou autoridades da pessoa federativa à qual está vinculada. 

A competência decisória da agência abrange tanto os conflitos surgidos no 
âmbito de concessionários, permissionários ou outras sociedades empresariais entre 
si (todas evidentemente sob seu controle), como também aqueles decorrentes da 
relação entre tais pessoas e os usuários dos serviços e atividades por elas executados. 
No caso de irresignação contra decisão administrativa final, firmada pela instância 
máxima da entidade, deve o interessado buscar no Judiciário a satisfação de seu 
interesse (CARVALHO FILHO, 2007, p. 424). 

 

A doutrina majoritária de fato conclui pelo não cabimento do recurso hierárquico 

impróprio, que não condiz com a autonomia decisória das agências. O Decreto nº 200/67 
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disciplina a supervisão ministerial da Administração Indireta em artigo próprio, o art. 26, que 

não prevê o recurso hierárquico nem a revisão ex officio como formas de controle da 

Administração Indireta. Pelo contrário, o caput do artigo determina que a supervisão 

ministerial da Administração Indireta visará a assegurar essencialmente a autonomia 

administrativa, operacional e financeira da entidade.  

Como se vê, não há previsão de recurso hierárquico impróprio, nem de revisão ex 

officio. A possibilidade de intervenção por motivo de interesse público evidentemente se 

limita a casos excepcionais, como são os casos de intervenção, de maneira geral. Saliente-se 

ainda que a enumeração das formas de controle não é meramente exemplificativa, mas 

taxativa, pois como são as entidades da Administração Indireta (entre elas, as agências 

reguladoras) pessoas jurídicas, deve-se aplicar o entendimento que lhes garanta maior 

liberdade de atuação. 

 

5. Controle democrático e legitimidade 

 

5.1. O déficit democrático das agências 

 

Críticos das teses correlatas de autonomia das agências reguladoras e de 

inadmissibilidade, seja de recurso hierárquico, seja da revisão ex officio das suas decisões por 

meio da supervisão ministerial, questionam a efetividade do controle externo das agências 

reguladoras, especialmente pelo Poder Executivo.  

Argumentam os críticos que, inadmissível o recurso hierárquico, o controle do Poder 

Executivo sobre as agências reguladoras limitar-se-ia exclusivamente à indicação de seus 

diretores que, no entanto, só depois da aprovação pelo Senado Federal são investidos a termo 

que não coincide com o término do mandato do Presidente que os indicou e nomeou.  

Até mesmo os controles legislativo e judicial teriam alcance limitado, pois, da tese da 

autonomia das agências, decorreria que o controle legislativo adstringir-se-ia ao 

estabelecimento de standards legais, que, não obstante, permitiriam não apenas inovar na 
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ordem jurídica, mas também estabelecer novas obrigações (desde que subsidiárias às previstas 

em lei) aos regulados. Mesmo o Tribunal de Contas estaria constrito a examinar apenas as 

atividades em que houvesse dispêndio de dinheiro público. Já o controle judicial restringir-se-

ia ao exame da legalidade, mas não do mérito administrativo, conforme posição ainda 

majoritária na doutrina. Gomes resume bem o mote das críticas à tese da autonomia:  

 

Se uma face do sucesso do regime [regulatório] consiste na autonomia do 
ente regulador, a flexibilização dos mecanismos de atuação estatal em áreas tão 
essenciais de serviço público – com a ascensão de entes públicos com poderes 
quase-executivos, vez que implementam as políticas públicas setoriais; quase-
judiciais, vez que julgam o comportamento das firmas de acordo com as normas 
definidas para o funcionamento da indústria, arbitram e intermedeiam conflitos entre 
firmas e entre firmas e consumidores, e suas decisões são irrecorríveis em outra 
instância administrativa; e quase-legislativos, vez que expedem normas e 
regulamentos em matérias de sua competência – podem representar um ataque à 
concepção democrática tradicional refletida na noção de dicotomia entre política e 
burocracia estatal. Essa disfunção pode refrear a capacidade dos políticos eleitos em 
formular as políticas públicas, e a burocracia flexibilizada se distanciará do controle 
e direção da primeira para que implemente as políticas públicas regulatórias dentro 
dos preceitos da legalidade, da eficiência e da efetividade (GOMES, 2007, p. 183). 

 

O quadro descrito seria agravado, na visão dos críticos, pelo fato de que as agências 

reguladoras detêm poder normativo, ainda que limitado por parâmetros legais, o que seria 

contrário ao princípio de separação dos poderes.  

O chamado déficit democrático das agências é precisamente atribuído à circunstância 

de que as agências reguladoras, ao mesmo tempo em que detêm ampla autonomia e poder 

normativo, são presididas por diretores não eleitos. O simples fato de que os diretores são 

indicados pelo presidente não soluciona nem afasta o problema do déficit de legitimidade. 

No entanto, os autores que defendem a tese da autonomia restrita (nos limites 

estabelecidos pela lei) também reconhecem o desafio posto pelo déficit democrático das 

agências reguladoras. Entretanto, divergem de seus críticos quanto à proposta de solução para 

o problema. Enquanto estes defendem a limitação da autonomia das agências, aqueles 

sugerem que mecanismos não só de controle, mas também de participação democrática no 

processo decisório das agências podem contribuir mais para atenuar o déficit de legitimidade 

do que a ampliação dos controles por parte dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

sobre as agências. 

Em favor da tese da autonomia restrita, cabe lembrar aos seus críticos que o déficit 
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democrático não é exclusivo das agências reguladoras. Ainda que compostos por 

representantes eleitos, Executivo e Legislativo são também acusados de pouco responderem 

às demandas da sociedade, ao passo que o Judiciário é, assim como as diretorias das agências 

reguladoras, formado por autoridades não eleitas, desde as primeiras instâncias até a cúpula.  

A legitimidade democrática não reside exclusiva, nem principalmente, na eletividade 

dos integrantes de um poder ou de um ente administrativo, mas num sólido arranjo 

institucional que favoreça a accountability do Estado, não só no exercício de sua função 

executiva, seja por meio da Administração direta, seja por meio da indireta, mas também no 

desempenho de suas funções legislativa e jurisdicional. No mesmo sentido, argumenta 

Gomes: 

 

Os processos de formulação da política regulatória estipulados pelos 
políticos eleitos e os processos de implementação executados pela agência podem 
escapar facilmente dos sistemas de freios e contrapesos, pois o novo ente foi 
concebido de forma autônoma em relação à tradicional estrutura tripartite de poderes 
estatais. Com vistas a evitar esse viés antidemocrático e tendente à captura por 
interesses diversos daqueles contidos nas políticas públicas, o ambiente regulatório 
deve, então, ser exposto de forma perene a um sistema robusto de accountability 
governamental. Em síntese, flexibilidade/autonomia e accountability/trans-parência 
são faces de uma mesma moeda que sustentam o modelo regulatório no longo prazo 
(GOMES, 2007, p. 183-4). 

 

A solução para o problema do déficit democrático não passa, portanto, nem necessária, 

nem preferencialmente pela ampliação dos controles dos Poderes sobre as agências, mas sim 

pela criação de mecanismos que permitam maior participação popular na atividade 

regulatória, sobretudo na elaboração das normas que afetarão diretamente os interesses dos 

concessionários e usuários de serviços públicos regulados. 

 

5.2.  Controle democrático e formas de participação social 

 

A superação do déficit democrático das agências reguladoras e a conquista de 

legitimidade junto aos usuários e à sociedade passa necessariamente por uma ou mais formas 

de procedimentalização dos atos administrativos e normativos destas autarquias especiais. São 

pelo menos seis as finalidades ou funções da procedimentalização, segundo Odete Medauar:  
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(a) legitimação da atividade administrativa; (b) garantia dos direitos dos 
administrados; (c) facilitação do controle da Administração Pública; (d) 
fornecimento de informações, com benefício do controle das decisões; (e) proteção 
da eficácia das decisões, acrescentando-se uma sexta finalidade, consistente em (f) 
se viabilizar a possibilidade de controle, pelos administrados, do mérito dos atos 
administrativos (MEDAUAR, 1993, p. 61-69, apud SILVA, 2004, p. 313). 

 

A legitimação dos atos administrativos e normativos das agências reguladoras é uma 

questão que se relaciona diretamente com a do déficit democrático, a qual está ligada, como 

visto, à da autonomia supostamente excessiva das agências. A legitimação em concreto dos 

referidos atos ocorre por meio da “participação, na formação ou controle dos atos 

administrativos, daqueles em cuja esfera jurídica venham tais atos a produzir efeitos” 

(SILVA, 2004, p. 315).  

As formas de participação ou controle dos atos das agências são as mais variadas, 

previstas não apenas nos dispositivos legais que se aplicam diretamente às referidas 

autarquias, mas também nos remédios constitucionais relativos ao controle dos atos da 

administração em geral. Entretanto, como salienta Binenbojm, “os mecanismos fundamentais 

de participação e controle social sobre a atividade administrativa são as audiências públicas, 

as consultas públicas e os conselhos consultivos” (BINENBOJM, 2005, p. 160).  

As audiências públicas são oportunidades para o esclarecimento e debate de temas 

concernentes a processos decisórios em andamento, sobretudo de atos normativos em 

discussão na agência. Consistem em sessões abertas, das quais participam interessados em 

influir na atividade regulatória da agência por meio de ideias e sugestões, com a vantagem de 

aproximar a regulação dos que por ela são diretamente atingidos. 

A realização de audiências públicas está prevista no art. 68 da Lei n° 10.233 de 2001, 

que criou a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O caput do referido artigo dispõe 

que “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”. 

A consulta pública difere da audiência porque, não obstante também verse sobre 

assunto de interesse coletivo, bem como consista igualmente em oportunidade para que os 

interessados se manifestem sobre o conteúdo de normas, a primeira é “feita de maneira 
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individual e durante um período determinado”, enquanto a segunda “tem a forma de sessão, 

com data e hora marcada, onde os interessados comparecem conjunta e pessoalmente para 

expor suas opiniões” (BINENBOJM, 2005, p. 161). 

Embora não haja previsão expressa para a realização de consulta pública na lei de 

criação da Antaq, a agência tem feito rotineiramente consultas públicas, antes mesmo de dar 

início ao processo de elaboração dos projetos de norma, aos usuários e entidades de classe.  

Destaque-se, no entanto, que o art. 4º do Projeto de Lei nº 3.337 de 2004 prevê, para 

todas as agências reguladoras, a realização obrigatória “de consulta pública, previamente à 

tomada de decisão” sobre “as minutas e propostas de alterações de normas legais, atos 

normativos e decisões da Diretoria Colegiada e Conselhos Diretores de interesse geral dos 

agentes econômicos, de consumidores ou usuários dos serviços prestados”. 

Há ainda os conselhos consultivos, órgãos compostos de representantes da sociedade e 

de entidades cujos interesses podem ser direta ou indiretamente atingidos pela regulação. 

Como explica Binenbojm: 

 

A participação popular se efetiva como decorrência de sua composição 
mista, vez que nos conselhos reúnem-se representantes do Senado Federal, da 
Câmara dos Deputados, do Poder Executivo, das prestadores de serviços regulados, 
das entidades representativas de usuários e das que representam a sociedade em 
geral. Suas atribuições são de caráter consultivo e fiscalizador, incluindo ainda a 
emissão de opiniões sobre os projetos das agências, aconselhamento quanto à 
prestação dos serviços públicos, apreciação de relatórios e elaboração de propostas 
concernentes à atuação do Conselho Diretor. Têm ainda a possibilidade de “se 
manifestar durante o processo de elaboração das normas, ainda que na maioria dos 
casos não tenham efetivamente o poder normativo, que fica a cargo da direção da 
agência” (BINENBOJM, 2005, p. 164). 

 

Não há conselho consultivo na Antaq, nem órgão que desempenhe função semelhante. 

O tema será objeto da próxima seção, em que os modelos de conselhos consultivos existentes 

em outras agências serão apresentados e discutidos como base de uma proposta inicial para 

implantação de órgão semelhante na Antaq. 

Audiências públicas, consultas públicas e conselhos consultivos não esgotam, no 

entanto, as formas de participação popular nas atividades das agências reguladoras. Prevê o § 

3º do art. 68 que “qualquer pessoa, desde que seja parte interessada, terá o direito de 
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peticionar e de recorrer contra atos das Agências, no prazo máximo de trinta dias da sua 

oficialização”. Como o direito de petição é uma das garantias fundamentais que constam do 

art. 5º da Constituição Federal, a expressão “parte interessada” ganha sentido amplo, 

referindo-se a qualquer pessoa que queira defender direito seu ou de outrem ou coibir uma 

ação arbitrária ou ilegal. 

O art. 68 garante ainda que os interessados sejam previamente ouvidos na invalidação 

de atos e contratos, bem como estabelece que os atos normativos das agências somente 

produzirão efeitos após publicação no Diário Oficial, e os de alcance particular, apenas depois 

da notificação correspondente. Todos os mecanismos acima referidos não apenas visam a 

legitimar a atividade administrativa e normativa das agências reguladoras, por meio da 

participação popular no seu processo decisório, mas também a garantir os direitos dos 

administrados, facilitando-lhes não só o controle da administração com base no fornecimento 

de informações e na proteção à eficácia das decisões, mas também o controle do próprio 

mérito dos atos administrativos. 

No entanto, a possibilidade de controle dos atos administrativos e normativos da 

Antaq é diminuída substancialmente pelo descumprimento sistemático do art. 67 da lei de 

criação da agência, que prevê não somente o registro das decisões de diretoria, mas a 

divulgação das atas para conhecimento geral, juntamente com os documentos que as instruam. 

Embora seja possível requisitar à agência acesso às atas, até há pouco tempo, nenhuma delas 

havia sido publicada no site da Antaq e até o presente momento, nenhuma das relativas a 

2012 foi divulgada. As demais agências divulgam, com antecedência, até mesmo as pautas 

das reuniões de Diretoria, que só recentemente vieram a ser divulgadas pela Antaq. A Aneel, 

por exemplo, mantém um  sistema de buscas para recuperação das pautas e atas de reuniões 

de diretoria.  

Durante a elaboração do presente trabalho, estava em discussão na Antaq uma 

proposta que visava a permitir a transmissão ao vivo, pelo site da Agência, das reuniões de 

diretoria, com acesso para todos os que se cadastrassem previamente. Trata-se, de fato, de 

uma importante mudança que, se implementada, aumentará a transparência do processo 

decisório da Antaq, contribuindo para sua legitimação junto aos usuários, aos concessionários 

de serviço público e à sociedade. 
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5.3. Conselhos Consultivos 

 

Possuem conselho consultivo as Agências Nacionais de Telecomunicações (Anatel), 

de Aviação Civil (Anac), de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de Saúde Suplementar (ANS). A 

Agência Nacional de Águas (Ana) possui comitês gestores que se assemelham a conselhos 

consultivos para cada uma das grandes bacias hidrográficas brasileiras.  

Atualmente, a Antaq não tem nenhum órgão que desempenhe funções semelhantes a 

de um conselho, nem há em estudo, no momento, nenhuma proposta de norma neste sentido. 

Com base nos conselhos consultivos em funcionamento nas outras agências, pretende-se 

contribuir, nesta seção, com um esboço de proposta para a criação de um órgão desta natureza 

na Antaq. 

Na Anatel, o Conselho Consultivo foi criado pela Lei nº 9.472 de 1997, que dispôs 

“sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento” da 

Agência. Órgão de participação institucionalizada da sociedade nas atividades e decisões da 

agência, o Conselho é integrado por dois representantes de cada um dos seguintes segmentos: 

Senado, Câmara, Poder Executivo e entidades representativas das prestadoras de serviços de 

telecomunicações, dos usuários e da sociedade. Cada segmento indica seus representantes. As 

entidades representativas das prestadoras, dos usuários e da sociedade remetem ao Ministério 

das Comunicações uma lista de três nomes para cada vaga, dos quais um será escolhido pelo 

presidente da República. 

Os participantes do Conselho exercem mandato não remunerado de três anos, vedada a 

recondução e devem ter qualificação compatível com as matérias reguladas pela Anatel. É 

papel do Conselho opinar sobre o Plano Geral de Outorgas, o Plano Geral de Metas de 

Universalização de serviços prestados em regime público e demais políticas governamentais 

de telecomunicações, apreciar os relatórios anuais do Conselho Diretor, aconselhar quanto à 

instituição ou eliminação da prestação de serviço no regime público e requerer informações e 

fazer proposições a respeito das ações de competência do Conselho Diretor. 

No entanto, como não é vinculante, a opinião do Conselho Consultivo raramente é 

considerada. Em 21 de agosto de 2009, o Conselho rejeitou, pela primeira vez em 12 anos, o 

Relatório de Gestão apresentado pela Diretoria da Anatel. No mês de junho, o Conselho 
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exigiu que as informações dos órgãos de controle externo fossem incluídas no Relatório: só 

depois acusaria formalmente o seu recebimento, condição necessária para que o prazo de 30 

dias para a aprovação do mesmo começasse a correr. A Superintendência Executiva da Anatel 

entregou o Relatório de Gestão ao Conselho no mês de julho, sem incluir as informações dos 

órgãos de controle externo. 

Os Conselhos Consultivos da Anac, da Anvisa e da ANS têm atribuições semelhantes 

às do órgão congênere da Anatel, entre elas a de assessorar a Diretoria da agência, zelar pela 

aplicação das leis que regulam o setor e apreciar os relatórios anuais de gestão. O Conselho é 

geralmente presidido pelo diretor da Agência e composto por membros indicados pelos 

Ministérios que lidam direta ou indiretamente com o setor regulado, pelos concessionários 

dos serviços públicos regulados, por entidade de usuários e da sociedade em geral. 

Os Conselhos podem até mesmo submeter à Diretoria propostas de norma destinadas a 

ordenar ou aperfeiçoar a atividade regulada. Em resumo, são órgãos por meio dos quais a 

sociedade pode influir diretamente na atividade regulatória, embora limitadamente, pois a 

opinião dos Conselhos não vincula os diretores nem sequer no caso de uma eventual rejeição 

dos relatórios anuais de gestão.  

O caráter não vinculante dos pareceres do Conselho Consultivo visam a proteger os 

atos administrativos e normativos das Agências contra a ingerência de interesses estranhos à 

regulação técnica do setor. No entanto, desprovido de mecanismos efetivos de controle, o 

Conselho não tem poder de fato para fazer sentir concretamente a participação da sociedade 

na atividade regulatória.  

Propõe-se para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários a criação de um 

Conselho Consultivo, com a seguinte composição: o diretor-geral da Antaq (presidente), um 

representante do Ministério dos Transportes, um representante da Secretaria Especial de 

Portos, um representante das autoridades portuárias, um representante das empresas que 

exploram terminais privativos, um das Empresas Brasileiras de Navegação Marítima e de 

Apoio, um das Empresas Brasileiras de Navegação Interior, dois representantes dos 

trabalhadores e quatro representantes dos usuários. 

Ao Conselho Consultivo da Antaq caberia contribuir de maneira sistemática para a 

formulação dos atos normativos destinados à regulação dos transportes aquaviários em geral, 
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bem como dos futuros Planos Gerais de Outorga, além de auxiliar a Diretoria Colegiada nas 

suas atribuições e apreciar os relatórios anuais de gestão, tendo esta apreciação caráter 

vinculante, a fim de dar alguma efetividade à participação da sociedade por meio da atuação 

do Conselho. 

Observe-se que a atribuição de caráter vinculante à apreciação dos relatórios anuais de 

gestão pelo Conselho Consultivo talvez deva ser precedida de previsão legal neste sentido, 

não bastando que se invista o órgão deste poder apenas por meio de resolução interna. 

 

6. Considerações finais 

 

Os anos 1930 assistiram à proliferação das agências reguladoras autônomas nos 

Estados Unidos, como contrapeso às tendências do capitalismo liberal dito puro a produzir 

crises econômicas como a de 1929. As agências não eram apenas órgãos tecnicamente 

capacitados a dar respostas ágeis a eventuais desequilíbrios econômicos, protegendo assim a 

sociedade contra oscilações de mercado, mas também instituições que poderiam contornar os 

obstáculos postos por um Judiciário conservador como o da Era Lochner, magistrado da 

Suprema Corte americana conhecido por sua posição contrária a qualquer tentativa de regular 

o mercado. Havia também a inclinação do sistema de tripartição de poderes e de freios e 

contrapesos a produzir conflitos políticos que paralisavam a Administração e a impediam de 

atender ao interesse público. Tratamos aqui da Era Roosevelt, em que a Segunda Carta de 

Direitos pressupunha “um novo arranjo institucional para a sua implementação”, conforme 

relembra Gustavo Binenbojm no parágrafo abaixo transcrito: 

 

As agências reguladoras se afirmam, portanto, no cenário político norte-
americano, como entidades propulsoras da publicização de determinados setores da 
atividade econômica, mitigando as garantias liberais clássicas da propriedade 
privada e da autonomia da vontade (BINENBOJM, 2005, p. 150). 

 

 

Entretanto, a intervenção crescente das agências nos diversos mercados, a sua 

regulação ineficiente e a sua grande autonomia diante dos três poderes fizeram com que o 
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tema da autonomia dos órgãos reguladores como pressuposto para a realização de um trabalho 

rigorosamente técnico perdesse terreno para a discussão sobre a legitimidade democrática das 

agências e o controle sobre a sua atuação. 

Na segunda metade do século XX, foram criados nos Estados Unidos mecanismos de 

controle político, jurídico e social da atuação das agências, a fim de dificultar a sua captura 

por grupos de pressão político-partidários e econômicos, o que contribuiu para aumentar a 

interação entre os órgãos reguladores e a sociedade, bem como para diminuir o chamado 

déficit democrático, ou seja, a circunstância de serem estas autarquias dirigidas por detentores 

não-eleitos de mandatos fixos. 

Bem diferente, como visto, foi o contexto em que as agências reguladoras surgiram na 

década de 1990, no Brasil. Se nos Estados Unidos elas nasceram para regular os mercados e 

inibir o seu funcionamento ineficiente e predatório, aqui o seu aparecimento ocorre no 

momento das privatizações e desestatizações ligadas à reforma do Estado. Para atrair 

investidores privados nacionais e estrangeiros, foi necessário criar um marco que garantisse 

estabilidade e previsibilidade nas relações entre os futuros concessionários e a Administração 

Pública, como explica Binenbojm no trecho seguinte: 

 

Na verdade, mais do que um requisito, o chamado compromisso regulatório 
(...) era, na prática, verdadeira exigência do mercado para a captação de 
investimentos. Em países cuja história recente foi marcada por movimentos 
nacionalistas autoritários (de esquerda e de direita), o risco de expropriação e de 
ruptura de contratos é sempre um fantasma que assusta ou espanta os investidores 
estrangeiros. Assim, a  implantação de um modelo que subtraísse o marco 
regulatório do processo político-eleitoral se erigiu em verdadeira tour de force da 
reforma do Estado. Daí a idéia da blindagem institucional de um modelo, que 
resistisse até a uma vitória da esquerda em eleição futura (BINENBOJM, 2005, p. 
152). 

 

De fato, como visto, a autonomia das agências é a pedra de toque do modelo 

regulatório que se estava construindo naquele momento. Na verdade, órgãos reguladores 

dotados de certa autonomia já eram legal e institucionalmente compatíveis com o modelo de 

Administração adotado anteriormente à reforma do Estado. Entretanto, o Supremo Tribunal 

Federal entendia, até então, que o reforço de autonomia consistente em restringir a exoneração 

dos diretores destes órgãos pelo presidente da República era inconstitucional. É a partir do 

julgamento da ADIN nº 1949-0 que o STF assegura a autonomia das agências ao vedar a 

exoneração ad nutum de seus dirigentes e a ingerência da Administração Direta sobre os seus 
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atos decisórios no chamado “recurso hierárquico impróprio”. A partir daí, pode-se definir bem 

o que constitui uma agência reguladora “independente”, como explica Aragão a seguir: 

 

Sendo assim, partindo dos elementos do termo utilizado – “agência”, 
“reguladora” e “independente” – podemos afirmar que o grande divisor de águas em 
relação a uma série de entidades há muito existentes é a “independência'” outrora já 
acolhida pelo Legislador, mas rechaçada pela Jurisprudência. Por outro lado, 
também não é suficiente que a entidade tenha tal “independência” (= autonomia 
reforçada), sendo necessário que também possua competências reguladoras. Só a 
conjunção destas duas características caracteriza (sic) uma entidade como uma 
'agência reguladora independente (ARAGÃO, 2002, p. 265). 

 

O aspecto mais controverso relativo à autonomia das agências diz respeito ao poder 

normativo das mesmas. Embora o princípio da legalidade determine a subordinação da 

Administração Pública às normas elaboradas pelo Legislativo, há autores que defendem 

inclusive a possibilidade de as agências inovarem no ordenamento jurídico, como, por 

exemplo, o ministro do STF Eros Roberto Grau. Como os chamados regulamentos autônomos 

ou independentes são elaborados “a partir da atribuição implícita do exercício de função 

normativa ao Executivo”, constitucionalmente prevista, argumenta o ministro que “a sua 

emanação (dos regulamentos autônomos) é indispensável à efetiva atuação do Executivo em 

relação a determinadas matérias, definidas como de sua competência” (GRAU, 1996, p. 187). 

Entretanto, é minoritária a posição do ministro. A maioria dos doutrinadores entende 

que a atuação administrativa, incluída a da agência reguladora, está vinculada ao princípio da 

legalidade. A Administração deve adstringir-se aos limites postos pela lei, explicitando o que 

fora legalmente previsto,  uma vez que “a lei atua como fundamento de validade da atuação 

regulamentar, que deve apenas explicitar o modo de execução necessário ao cumprimento dos 

objetivos” (MENEZES, 2002, p. 47). 

Como visto, a autonomia dos órgãos reguladores será, conforme a tese adotada, mais 

ou menos ampla, o que terá consequências relevantes no que se refere à eficiência da 

atividade de regulação: se autônoma demais, a autarquia tenderá a exorbitar dos limites 

estabelecidos pelas políticas de governo para o setor e até mesmo a restringir excessivamente 

a liberdade empresarial; se autônoma de menos, cederá aos grupos de pressão que defendem 

interesses político-partidários e empresariais.  

Entendida como o espaço normativo dentro do qual as agências devem exercer as suas 
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competências, segundo os parâmetros legais que informam e limitam a atividade regulatória, a 

autonomia desdobra-se em três frentes “(a) a relação entre as Agências e o Presidente da 

República, (b) a relação entre as Agências e o Poder Legislativo, e (c) a relação entre as 

Agências e os particulares a quem suas regras são aplicadas” (MOURA, 2007, p. 226-7).  

No caso da Anatel e da ANP, previstas pela própria Constituição Federal, a autonomia 

de que dispõem em relação ao Executivo é maior que a das demais, cujo grau de autonomia 

depende do conteúdo da lei ordinária que as instituiu. “Em tese, é possível criar 'Agências' 

que possuam relações de dependência fraca e de dependência forte com o Chefe do Poder 

Executivo. É plenamente possível, todavia, criar Agências em uma posição de autonomia”. Os 

limites da relação de quaisquer agências com o Legislativo, no entanto, “são ditados pelos 

princípios da reserva e da supremacia da lei. Delegações totais de poder por meio de lei 

ordinária são vedadas” (MOURA, 2007, p. 259).  

De acordo com os referidos princípios, as agências são autônomas somente nos limites 

dos parâmetros gerais legalmente estabelecidos. O controle externo da atividade regulatória 

não implica, portanto, redução da autonomia das agências, mas sim uma forma de coibir 

eventuais transgressões desses limites e desvios na atividade regulatória. No entanto, sob o 

pretexto de coibir eventuais transgressões, o controle externo da regulação pode ocultar 

intervenções ilegítimas do Poder Executivo nas agências, por meio do poder de supervisão 

ministerial, seja ex officio, seja em sede de recurso hierárquico impróprio, sob a alegação 

casuística de que certa agência se afastou, num determinado momento, das políticas públicas 

setoriais definidas pelo ministério a que se vincula.  

Para mitigar o problema do déficit democrático e, ao mesmo tempo, dificultar o 

controle casuístico da regulação, os atos administrativos e normativos das agências 

reguladoras devem ser legitimados procedimentalmente por meio da realização sistemática de 

audiências e consultas públicas e da criação de órgãos como os conselhos consultivos, por 

meio dos quais a sociedade possa exercer um controle democrático ativo da regulação.  

Neste sentido, defende-se que as agências reguladoras, com vistas a ampliar os 

mecanismos de participação da sociedade na atividade regulatória, criem conselhos 

consultivos, nos moldes dos que já existem em algumas agências, com ampla participação dos 

diversos atores envolvidos direta e indiretamente nos setores que regulam. 
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