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RESUMO 
 
 

A pesquisa tem por objetivo discutir de que forma a Teoria da Delegação tem sido aplicada 

pela literatura recente ao contexto de um sistema político de integração regional, elegendo 

como estudo de caso a União Européia. Mais especificamente, trata-se do emprego do 

modelo principal-agente no estudo das relações interinstitucionais no âmbito europeu, 

identificando as dificuldades na transposição do arcabouço teórico notadamente utilizado 

pela escola norte-americana. Como forma de visualizar empiricamente as questões 

discutidas pelos pesquisadores especialistas em União Européia, busca-se identificar quais 

mecanismos de controle são exercidos sobre a Comissão Executiva - uma das principais 

instituições supranacionais -, e, por conseguinte, algumas inferências são realizadas tendo 

como base a legislação do bloco.  

Palavras-chave: Delegação de Poderes, Instituições não-majoritárias, União Européia.  
 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to verify how the theory of delegation has been applied by the recent 

literature to the context of a political system of regional integration, choosing as a case 

study the European Union. More specifically, we discuss the analysis of principal-agent 

model in the study of relations between institutions within Europe, identifying the 

difficulties in implementing the theory usually applied by the American school. As 

empirical view of the issues discussed by researchers specialized in European Union, this 

thesis seeks to identify which mechanisms of control are exercised on the Executive 

Commission - a major supranational institution - and therefore, some inferences are made 

bearing the Europe Union law. 

Key-words: Delegation of Powers, Non-majoritarian Institutions, Europe Union. 
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Introdução 

 

 Após mais de 50 anos de um processo complexo de integração econômica, a União 

Européia atualmente se depara com um dos seus maiores desafios: elaborar uma estrutura 

político-institucional que possibilite uma comunidade não apenas mais eficiente em suas 

trocas econômicas, mas a construção de um espaço comunitário mais democrático e 

transparente. No entanto, a própria noção de Estado-nação como aquele escolhido pela 

“vontade popular” e diretamente responsável pela promoção do bem-estar social tem se 

modificado consideralvelmente. A respeito da dificuldade do Estado Moderno em lidar com 

essa questão, Hall (2003) aponta que: 
 
Across much of Europe, authority is being transferred to agencies that are virtually 
independent of popular control, including central banks, courts and regulatory 
commissions. States that once relied on a civil service accountable to the political 
executive and legislature to ensure that policies are responsive to the populace now make 
increasing use of market competition and private-sector provides for that purpose1. (p.1) 

 

 Apesar de não podermos considerar a União Européia como um Estado tradicional 

ou como uma federação completa (Tsebelis, 2002), seu design institucional preza por uma 

estrutura que podemos considerar mista, apresentando ora um executivo forte, ora um 

conflito de competências entre suas instituições. Uma característica importante é a tentativa 

de se gerir o sistema europeu por meio de instituições que a princípio são independentes 

das vontades individuais dos Estados-membros, permitindo que políticas públicas comuns 

sejam implementadas pelos integrantes do bloco. Dessa forma, há uma transferência da 

ação gorvernamental para organismos não responsivos diretamente ao eleitorado, a 

exemplo da Comissão Executiva Européia, objeto principal do nosso estudo.  

Apenas recetemente, pesquisadores no assunto têm dedicado maior atenção ao papel 

da Comissão Executiva na promoção da política comunitária e, mais especificamente, das 

relações que ela estabelece com as outras instituições, Estados-membros e setores da 

sociedade civil. As principais questões que surgem se referem principalmente ao grau de 

                                                 
1 Todas as traduções que se seguem nesta dissertação são da autora: “Em boa parte da Europa, a autoridade 
tem sido transferida para agências que são praticamente independentes do controle popular, incluindo bancos 
centrais, tribunais e comissões reguladoras. Estados que antes confiavam em um serviço público que prestava 
contas para o executivo e legislativo político para assegurar que as políticas fossem responsivas para a 
população, agora usam cada vez mais a competição de mercado e os setores privados para esse propósito”.  
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discrição (degree of discretion) delegado à Comissão pelos Estados-membros representados 

no Conselho por um lado; e ao nível de aproximação dos comissários com os governos 

nacionais, por outro; elementos que questionam a independência política-institucional desse 

organismo e levantam dúvidas quanto à natureza supranacional da União Européia. O 

principal objetivo desta pesquisa é explorar os estudos mais significativos que se dedicam 

especificamente a discutir essas questões, percebendo quais evidências empíricas 

favorecem ou não a visão de uma Comissão Executiva atuando exclusivamente em prol da 

integração européia. Essa pesquisa requer primeiramente uma extensa discussão teórica que 

permita perceber de que forma a literatura sobre delegação de poder tem sido empregada 

para o estudo da integração regional. Dessa forma, pretende-se também realizar uma síntese 

agrupando as principais correntes teóricas atualmente discutidas.  

 A partir do modelo principal – agente, o primeiro questionamento que surge é: 

afinal, a Comissão Européia se comporta como uma agência? E mais, quais elementos 

presentes na atuação da Comissão denotam um comportamento mais próximo a de um 

agente? Por fim, espera-se identificar que implicações surgem de uma relação principal – 

agente entre institutições que apresentam diferentes designs institucionais, porém com o 

mesmo objetivo geral de promover a integração regional. Na medida em que se propõe 

discutir a atuação da Comissão Européia, tem-se também um acréscimo empírico 

importante não apenas para a análise da integração, porém para o próprio estudo das 

instituições, uma vez que será investigado o sistema europeu de construção e adoção de 

políticas comuns, principais funções da Comissão.  

 Além disso, é importante frisar que o foco da Teoria da Delegação aqui empregado 

proporciona uma transposição interessante de eixo analítico, pois grande parte dos seus 

teóricos faz referência a um desenho estritamente estatal, mas “seja em nível nacional ou 

supranacional, a lógica da delegação é sempre a mesma” (Majone, 1999: 20). No entanto, 

apesar da afirmação de Majone, são parcos os estudos que se propõem a perceber como se 

dá essa lógica a nível supranacional, e por isso a escolha da União Européia se deve 

principalmente ao avançado desenvolvimento de suas instituições em comparação a outros 

blocos econômicos.  

  Portanto, essa pesquisa se propõe não apenas a discutir a problemática atual das 

relações interinstitucionais da União Européia e como tem se desenvolvido o processo de 
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integração entre os países que dela fazem parte, mas percebemos que a contribuição teórica 

para essa abordagem recente da teoria da delegação associada a processos de integração 

regional merece um destaque importante. Dessa forma, o primeiro capítulo dedica-se a uma 

pequena introdução sobre o processo de integração regional europeu, apresentando suas 

instituições e o desenho institucional adotado. No capítulo seguinte encontra-se uma 

revisão teórica que pretende situar o atual debate sobre a Teoria da Delegação. No terceiro 

capítulo, percebe-se como a literatura sobre União Européia tem trabalhado a Teoria da 

Delegação na compreensão da estrutura político-institucional do bloco. Por fim, no quarto 

capítulo, analisam-se os marcos regulatórios que dizem respeito à atuação da Comissão 

Executiva, com especial atenção à gestão Barroso (2004-2009), a fim de identificar 

possíveis mecanismos de controle exercidos sobre ela. 
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Capítulo 1 
 
 

A União Européia: uma breve introdução 
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1. A Formação do Bloco2 

 
Embora seja um assunto amplamente já apresentado e discutido, é importante como 

primeiro passo deste trabalho exibir um panorama geral sobre a União Européia, 

percebendo suas principais características e como ela se constitui. Neste primeiro capítulo, 

tratamos da história do bloco, como se desenvolveu a integração entre seus membros e, por 

fim, descrevemos o modelo político-institucional no qual a UE está inserida.  

Em um ambiente político de pós-guerra, fora criada a CECA (Comunidade Européia 

do Carvão e do Aço) com o objetivo de integrar a produção de carvão e aço por meio de um 

órgao executivo comum aos países membros, a saber, Alemanha Ocidental, Luxemburgo, 

França, Itália, Bélgica e Países Baixos. Dessa forma, este foi o primeiro passo para o 

mercado comum se estabelecer e expandir a noção de cooperação ecômica européia. A 

importância da CECA se dá também pelo fato de ter criado instituições executivas comuns 

e que no futuro dariam origem ao Conselho de Ministros, à Assembléia geral e ao Tribunal 

de Justiça, além de ter apresentado uma estrutura institucional diferenciada das existentes 

no âmbito internacional.  

Em 1957, por meio do Tratado de Roma, se deu a primeira ampliação da CECA 

com a formação da  CEE (Comunidade Econômica Européia) e da CEEA (Comunidade 

Européia de Energia Atômica), mais conhecida como EURATOM. Ambas as comunidades 

tiveram seus órgãos executivos unificados em 1967, estimulando uma estrutura decisória 

que favorecesse a tomada de decisão ainda por meio de instituições intergovernamentais, 

ou seja, predominância da regra majoritária.  

Apenas trinta anos depois se deu a assinatura do Ato Único Europeu que 

complementou o marco jurídico do bloco, além de instituir novos mecanismos decisórios. 

Dentre eles o mais importante foi o de cooperação, proporcionando uma maior interação 

entre as instuições européias, principalmente inserindo o Parlamento Europeu na tomada 

decisão. Até então, o Parlamento, que tinha uma atuação apenas consultiva, passa a 

influenciar a decisão final do Conselho de Ministros. Outra consequência decorrente da 

implementação do príncipio de cooperação foi a incorporação da noção de 
                                                 
2  Este capítulo foi elaborado com base em informações presentes na monografia de conclusão do curso de 
graduação em Bacharel em Ciências Sociais da autora, a saber: Processos de Integração e Reformas 
Institucionais: um estudo sobre a tomada de decisão na União Européia, 2006.  
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supranacionalidade, tendo em vista que o Parlamento se configura como uma instituição 

que representa a Europa como um todo e não um conjunto de países. Nesse momento, mais 

seis países aderiram ao bloco, a saber, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido em 1973; Grécia 

em 1981 e, por fim,  Portugal e Espanha em 1986.  

Talvez um dos mais importantes tratados na história da União Européia seja o 

Tratado de Maastricht, assinado em 1992, pois acrescentou duas novas áreas de atuação ao 

lado do pilar comunitário: a Política Externa e de Segurança Comum (PESC) e a 

Cooperação Policial e Judicial (D´arcy, 2002:36). A CEE seria intitulada agora de CE 

(Comunidade Européia) e transformando de fato a Europa em uma região de integração 

econômica e política, não se restringindo apenas ao trânsito livre de bens e mercadorias. 

Com a assinatura do Tratado, passou a vigorar também a co-decisão como outro 

mecanismo decisório utilizado, assim como o de cooperação. Além disso, o Tratado de 

Maastricht ainda instituiu o conceito de cidadania européia, que passou a coexistir com a 

cidadania nacional3; o Comitê das Regiões, órgão consultivo com o objetivo de alargar a 

participação das autoridades regionais e locais nas instituições européias;  o Defensor 

Público e o Provedor de Justiça, o primeiro nomeado pelo Parlamento Europeu e o segundo 

um órgão administrativo, ambos constituídos para exercer papel de auditoria, partindo de 

denúncias dos cidadãos europeus em relação à administração pública. Neste mesmo 

período, foram incorporados ao bloco a antiga Alemanha Oriental, Aústria, Finlândia e 

Suécia.  

 As alterações seguintes foram realizadas com a assinatura do Tratado de Amsterdã 

em 1997, dentre as quais podemos destacar a criação da Cláusula de Suspensão. Este 

artifício jurídico permite que Conselho Europeu suspenda direitos de qualquer Estado-

membro se, por ventura, for constatada a violação do mesmo em relação às disposições 

aprovadas pela comunidade4, estando ainda o Estado-membro vinculado às obrigações 

inerentes ao Tratado. Dentre os direitos que poderiam ser suspensos, estaria o de voto no 

Conselho de Ministros. Além disso, o Tratado de Amsterdã foi responsável pela primeira 

expansão das áreas em que o mecanismo de co-decisão era aplicado até então.  

                                                 
3 Com a instituição da cidadania européia, os indivíduos dos Estados-membros passariam agora a ter livre 
circulação entre os territórios dos respectivos países.  
4 Tal suspensão apenas se daria após um processo de comprovação da infração por parte do Estado-membro e 
tendo sido avaliada as razões para o não cumprimento das disposições por parte do ator em questão.  
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Outras alterações institucionais foram realizadas pelo Tratado de Nice, em 2001, e 

prevêem o alargamento da União de 15 para 28 membros5, assim como ajusta a 

configuração dos votos, alterando a ponderação da representatividade de cada Estado-

membro a fazer parte da comunidade, agora intitulada União Européia. No entanto, 

manteve a representação baseada essencialmente no critério população.  

No final de 2007, fora aprovada6 a mais nova legislação do bloco, o Tratado de 

Lisboa, conferindo algumas modificações importantes ao procedimento de co-decisão e à 

própria estrutura institucional do bloco. A principal delas é permitir que um grupo de 

Estados-membros, o Banco Central Europeu e o Tribunal de Justiça possam propor um ato 

legislativo para ser analisado pelo Parlamento e pelo Conselho. Outra modificação 

interessante é a alteração na nomenclatura “co-decisão”, que agora se intitula processo 

legislativo ordinário, imputando um caráter regular ao sistema. O Tratado de Lisboa 

também confere ao Parlamento uma maior participação técnica, ao alterar o Tratado da 

União Européia associando sempre o Parlamento ao Conselho em todos os momentos que 

se referem ao processo decisório, além de modificar a distribuição geográfica que 

anteriormente caracterizava a indicação dos comissários. A partir de 2014, a Comissão 

Européia passará a ser composta por comissários oriundos de dois terços do número de 

Estados-membros, eliminando assim a atual representação igualitária de um comissário por 

país7.  

A União Européia é considerada a mais avançada e bem sucedida política 

integracionista existente. Após 50 anos da assinatura do Tratado de Roma, se configurou a 

primeira imagem do que viria a ser o bloco econômico conhecido hoje, diversos 

mecanismos foram introduzidos por tratados posteriores com o objetivo de expandir as 

relações sócio-econômicas entre seus membros. Os principais marcos normativos do bloco 

proporcionaram a criação de instituições supranacionais com a função principal de reger o 

sistema de forma coletiva e com um caráter de pró-integração, além de estabelecer as regras 

pelas quais as decisões seriam tomadas e as competências de cada instituição. Atualmente 

                                                 
5 Com a incorporação do leste europeu, temos vinte e sete membros mais a Turquia, que ainda encontra-se em 
fase de negociação.  
6 Apesar da aprovação do texto pelas instituições da União Européia, ainda é necessária a ratificação do 
Tratado por cada país-membro, processo este que ainda não foi concluído.  
7 Inserção do artigo 9º - D, pág. 20 do Tratado de Lisboa.  
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com um total de 27 membros, incorporados de forma gradativa8 ao longo dos anos, a União 

Européia detém números expressivos se comparado a outros blocos econômicos, possuindo 

uma população em torno de 490 milhões e com PIB total de 14 trilhões de doláres9. Como 

consequência, qualificar o modelo de integração europeu não é uma tarefa simples.  

 

2. O Modelo Europeu de Integração  

 

  A primeira discussão que surge a respeito dos processos de integração regional diz 

respeito à transferência de soberania dos Estados-membros a um órgão central, que 

gerencie as políticas regionais. A associação de países em prol de interesses comuns tem 

sido uma prática recorrente da moderna economia internacional, como forma de 

sobrevivência do próprio Estado-nação, que atualmente encontra dificuldades em prover as 

necessidades sócio-econômicas do povo que o legitima. No entanto, é consenso que há um 

receio por parte de integrantes de blocos econômicos em perder a soberania estatal.  

 Com o advento da globalização, o Estado-nação moderno tem modificado sua 

atuação no cenário internacional de forma a criar mecanismos cooperativos que viabilizem 

a organização sócio-econômica local diretamente conectada com a ação externa. Segundo 

Hirst e Thompson (1998), o Estado passou de único soberano para articulador entre as 

instituições internacionais e a sociedade civil. Segundo os autores, isso se deve porque o 

Estado é o principal ator político capaz de elaborar e alterar leis sem necessariamente 

utilizar a força, ratificando sua importância como um orientador das políticas comerciais, e 

como um defensor dos interesses da sociedade civil nacional.  Segundo eles, o Estado-

nação abandona sua função de administrador econômico efetivo, para assumir o papel do 

provedor de serviços sociais e públicos que o sistema internacional comercial necessita para 

a eficiente circulação de pessoas e produtos. 

 A integração político-econômica na qual reside o bloco europeu apresenta 

componentes de supranacionalidade, em que os Estados-membros constroem um processo 

de delegação de algumas de suas funções para órgãos que produzem normas aplicáveis a 

todo o território correspondente ao bloco. Em matérias em que o interesse coletivo é 
                                                 
8 Com exceção do penúltimo processo de adesão, em que dez países integraram ao bloco de uma só vez.  
9 Fonte: banco mundial em http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia.  
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priorizado sobre o individual, os países membros precisam se adaptar à nova realidade, 

passando por um processo de adequação às normas supranacionais. “Nenhum Estado pode 

ser obrigado a estabelecer relações diplomáticas ou firmar determinado tratado, mas se o 

fizer deverá se submeter as suas regras” (Reis, 2001: 20). 

 Esta última afirmação de Reis (2001) indicaria a existência de uma irreversibilidade 

na integração de blocos econômicos complexos, a exemplo do nosso objeto de estudo, 

tendo em vista o nível de aprofundamento de suas relações em comparação com outros 

blocos econômicos (Tavolaro, 2005). Isso se deve em grande medida à existência da 

supranacionalidade, que implica na constituição de órgãos que promovam a autonomia de 

um bloco político-econômico, tornando-o autor-gestor das políticas de integração. Ou seja, 

estabelecendo a independência desses órgãos às vontades individuais dos países 

integrantes.  

 Medeiros (2003), em uma comparação com o Mercosul, identifica três tipologias de 

exercício da supranacionalidade e aponta os respectivos organismos correspondentes no 

seio da União Européia, a saber: 

 

Tabela 1. Tipologias da Supranacionalidade 

TIPO CARACTERÍSTICAS ÓRGÃO CORRELATO 

Proposição 

Responsável pela construção do arcabouço normativo 
do bloco econômico, que apesar de orientado pelos 
Estados-membros, possui um caráter comunitário 
forte.  

Comissão Européia 

Controle 
Exerce de forma independente o controle sobre a 
aplicabilidade do arcabouço normativo, privilegiando 
a igualdade jurídica entre os Estados-membros.  

Corte de Justiça 

Decisão 
Diretamente relacionada com a tomada de decisão 
final e soberana, representando assim a vontade 
comum de seus integrantes.  

Conselho de Ministros 

        Fonte: tabela elaborada pela autora com base em Medeiros (2003). 

 Segundo ele; 

 
Logo, na medida em que os processos de regionalização induzem a criação de novas 
lealdades e de novos espaços de regulação, impõe-se que algumas prerrogativas estatais 
também se desloquem na direção de um poder supranacional, transformando-o em 
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depositário da vontade coletiva e árbitro da lógica distributiva comunitária (Medeiros, 
2003:161). 
  

 

 Diante do exposto, podemos concordar com o direcionamento adotado por Reis 

(2001), concluindo que não há uma transferência completa de soberania estatal para os 

poderes supranacionais, mas o exercício de uma soberania compartilhada10. Esse contexto é 

mais perceptível em relação à União Européia, que tem no seu principal órgão, o Conselho, 

uma instituição intergovernamental, portanto, pautada na vontade de seus membros.  

 De fato, a União Européia não pode ser percebida como um superestado, pois além 

de delegar maior poder deliberativo a um órgão intergovernamental, necessita lidar com a 

obscuridade entre as competências nacionais e as supranacionais. O problema da 

subsidiariedade11 ainda persiste, coadunado com as exceções normativas concedidas a 

alguns membros que ou não possuem receptividade interna para adotá-las, ou simplesmente 

acreditam que não são medidas benéficas para seus países. Um exemplo clássico desta 

última possibilidade é o Reino Unido, que ainda não aderiu à união monetária por acreditar 

que sua moeda nacional é mais estável que o Euro.  

 

3. O Desenho Institucional 

 

A União Européia possui um caráter supranacional mais avançado do que outros 

processos de integração regional, o que significa dizer que existe um direcionamento por 

parte de seus membros em estabelecer um vínculo cada vez mais forte entre suas nações. 

Porém, o último alargamento exala mais dificuldades em virtude do grande número 

agregado de uma só vez e pela difícil conjuntura sócio-econômica na qual vive a maior 

                                                 
10 Dougherty & Pfaltzgraff alertam que a União Européia não corresponde a um sistema de transferência de 
poder para instituições supranacionais, mas “A União Européia representa um compartilhamento de 
soberania, em que governos nacionais detém um papel dominante na tomada de decisão” - “The EU 
represents a sharing of sovereinty, in which the nacional governments retain a dominant decision-making 
role” (p. 523).  .  
11 “A União Européia, quando tiver competência concorrente com os Estados-membros, só deve atuar na 
medida em que os objetivos pretendidos não possam ser alcançados por estes isoladamente” (Reis, 2001:143). 
Segundo o artº 5 do Tratado da União Européia; “nos domínios que não sejam das suas atribuições exclusivas, 
a Comunidade intervém apenas, de acordo com o princípio da subsidiariedade, se e na medida em que os 
objetivos da ação encarada não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros, e possam 
pois, devido à dimensão ou aos efeitos da ação prevista, ser melhor alcançados ao nível comunitário”. 
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parte dos novos integrantes. “Se ela hesita entre se aprofundar e se alargar, a UE deve ainda 

enfrentar o dilema entre optar por um modelo neoliberal ou um outro mais intervencionista, 

capaz de efetuar mais expeditamente a função de redistribuição” (Medeiros, 2003:152). 

 Tais fatos podem implicar numa diminuição do processo de aprofundamento das 

relações entre os Estados membros. Pois, quanto maior o número de participantes, menor a 

possibilidade de decisões tomadas por consenso, o que significa dizer que países com 

menor poder de barganha nas instâncias de decisão têm menos chances de verem seus 

interesses atingidos no bloco, o que pode ocasionar uma marginalização desses países. Por 

outro lado, a expansão no número de integrantes traz alguns pontos positivos, dentre eles 

uma maior legitimidade internacional do bloco e pode proporcionar uma maior estabilidade 

política e econômica à região, principalmente em relação à Europa Oriental, ex-comunista e 

recém absorvida pela União Européia. 

Em virtude das duas lógicas integracionistas coexistirem na UE - a lógica 

supranacional e a intergovernamental -, não existe uma definição clara na literatura 

disponível para o desenho institucional que o bloco hoje possui, pois o mesmo já não pode 

mais ser enquadrado como um simples mercado comum e em contrapartida não pode ser 

visualizado como uma união política e monetária completa. Segundo Tostes (2004), por 

vezes o bloco é percebido como um processo de construção de uma federação européia, 

enquanto outros acadêmicos o denotam como um mero regime internacional, composto de 

metas e normas precisas. Porém, a autora afirma que não se pode engessar o bloco em 

nenhuma das duas definições, tendo em vista que o nível de integração não alcança a 

consistência de uma federação e ao mesmo tempo possui uma complexidade institucional 

deveras maior do que a de um regime internacional.  Nas palavras de Tostes, 
(...) A União é vista, em alguns casos, como um longo processo de construção de uma 
federação européia e, em outros, como um modelo de unificação baseada no direito 
internacional público, uma espécie de confederação ou um regime internacional. 
Entretanto, o nível de institucionalização da UE, de estabilidade e complexidade de suas 
instituições é maior do que o de um regime internacional, mas também não é comparável 
ao modelo federativo de um Estado (Tostes, 2004: 86).  

 Apesar de não ser possível considerar o bloco econômico como uma espécie de 

Estado nos moldes modernos, a UE se estrutura de forma semelhante, calhando às suas 

principais instituições decisórias as funções legislativas, executivas e de supervisão 

jurídica. Temos como instituições oficiais da União Européia: Conselho, Parlamento, 
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Comissão Européia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Provedor de Justiça Europeu e 

Autoridade Européia para Proteção de Dados12. Além desses, a União Européia possui 

outros organismos que têm um caráter mais consultivo, em especial, podemos citar o 

Comitê das Regiões e o Comitê Econômico Social que visam promover o diálogo entre 

setores político-econômicos nacionais e as instituições supranacionais.   
 Primeiramente, é necessário que se faça uma diferenciação entre o Conselho de 

Ministros e o Conselho Europeu (D´arcy, 2002:51). Esse último desempenha um papel 

eminentemente político, sendo constituído pelos chefes de Estado ou de governo dos países 

integrantes, reunindo-se no mínimo duas vezes ao ano para traçar as diretrizes político-

econômicas da comunidade. O Conselho de Ministros, comumente conhecido apenas como 

Conselho, tem como integrantes ministros indicados por cada governo nacional, visando a 

coordenação das políticas econômicas gerais e deliberando a respeito das matérias 

discutidas no âmbito da Comunidade. A função do Conselho está diretamente vinculada à 

efetivação dos interesses supranacionais da União Européia, ao mesmo tempo em que se 

apresenta de forma tácita como um organismo intergovernamental, tendo em vista sua 

composição e as competências a ele atribuídas.  

É o Conselho que concentra maiores poderes dentro do governo da União: é quem detém 
mais competências legislativas (em alguns casos sofre interferência do Parlamento 
Europeu), determina a agenda de política externa, traça as condutas de negociação de 
acordos com países estrangeiros e decide grande parte do orçamento comunitário (Idem, 
2004: 176).  

 
 Dentro União Européia, existe uma presidência materializada por meio do 

Conselho, ou seja, um mesmo representante exerce a função em nome do Conselho e da 

União. Os Estados-membros se alternam no cargo, que tem duração de seis meses13. No 

entanto, essa presidência tem um caráter simbólico, pois nenhuma ação é tomada sem ser 

submetida aos processos deliberativos inerentes ao sistema europeu.  

Outro órgão que constitui o triângulo institucional da comunidade é o Parlamento 

Europeu, órgão legislativo responsável pelo acompanhamento das matérias deliberadas pelo 

Conselho e propostas pela Comissão. Desde 1979, por meio de decisão do Conselho, o 

Parlamento tem sido constituído de representantes eleitos por sufrágio universal, em que os 

                                                 
12 www.europa.eu 
13 Atualmente, a presidência está representada pela Suécia, na figura de seu primeiro ministro Fedrik 
Reinfeldt.  
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eleitores em pleitos nacionais escolhem seus parlamentares de forma direta, de acordo com 

as leis eleitorais vigentes em cada Estado–membro14. Devido à fragmentação partidária no 

Parlamento, é recorrente a formação de grupo políticos, agregando interesses e ideologias 

comuns. 

 Os parlamentares têm um mandato de cinco anos e atuam em comissões 

permanentes específicas que analisam as matérias em discussão no âmbito da União, 

encaminhando ao Parlamento pareceres para a votação em plenário. Atualmente são 24 

comissões permanentes abrangendo algumas temáticas como controle do orçamento, 

assuntos externos, comércio internacional, emprego e assuntos sociais, transporte e trânsito, 

assuntos jurídicos, cultura e educação, entre outras. Como veremos adiante mais 

detalhadamente, o papel do Parlamento na história recente tem sido em certa medida apenas 

consultivo, frente ao poder de decisão exercido pelo Conselho. Entretanto, o poder de 

influência do Parlamento aumentou com as modificações no processo decisório realizadas 

nos Tratados de Amsterdã e mais explicitadas com o Tratado de Maastricht.  

Temos ainda a Comissão Executia Européia, responsável por elaborar propostas e 

assegurar a execução das deliberações adotadas; gerenciar o orçamento europeu; garantir o 

cumprimento do direito comunitário acionando o Tribunal de Justiça; dessa forma, 

exercendo um papel mais executivo. É constituída por especialistas indicados pelos 

governos nacionais e aprovados pelo Parlamento Europeu, respeitando o princípio de cada 

Estado-membro ter ao menos um representante e no máximo dois. Segundo o Tratado da 

União Européia, em seu artº 213, a Comissão tem um caráter de “total independência no 

interesse geral da Comunidade”. Isso se reflete na função mais específica dos comissários, 

sugerindo um direcionamento pelo interesse comunitário e desprendimento das questões 

nacionais de seus respectivos países de origem.  

Os comissários têm um mandato de 5 anos e não podem ser depostos isoladamente 

pelos seus governos nacionais, no entanto, “podem ser demitidos pelo Tribunal de Justiça, a 

pedido do Conselho ou da Comissão” (artº216). Assim como no Parlamento Europeu, a 

Comissão também exerce suas funções por meio de subcomissões relacionadas às matérias 

convergentes ao Parlamento.  

                                                 
14 Tostes (2004) também aponta a existência de dificuldades para que a União Européia implemente nos 
governos nacionais um modelo que seja consenso aos Estados-membros, a fim de uniformizar o sistema 
eleitoral europeu.  
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 Por fim, temos o Tribunal de Justiça que é formado por juízes e advogados gerais 

nomeados em comum acordo pelos estados-membros, cumprindo um mandato de seis anos, 

sendo que a cada três podem-se substituir parcialmente seus membros ou terem a 

permanência renovada para os três anos restantes. Dentre suas funções, as principais são de 

solução de controvérsias, interpretando cláusulas incompletas das leis comunitárias 

primárias e secundárias, bem como arbitrando disputas entre estados-membros, 

organizações supranacionais e cidadãos privados que se sintam lesados em alguma medida 

pela lei comunitária. 

 No que tange ao processo de tomada de decisão, desde sua constituição e até o ano 

de 1986, o Conselho detinha maior poder decisório sobre todas as matérias discutidas no 

âmbito da União Européia. Apenas com a assinatura do Ato Único naquele ano, o 

Parlamento adquire poder de influência na tomada de decisão. Isto ocorreu com a 

introdução do procedimento de cooperação, que consistia basicamente na seguinte 

metodologia: a Comissão elaborava uma proposta, o Conselho e o Parlamento a analisavam 

separadamente. Diante disto, caso os pareceres emitidos por ambos os organismos fossem 

contraditórios e não houvesse possibilidade de acordo entre as proposições, o Conselho 

tinha total liberdade para aceitar ou vetar as proposições apresentadas pelo Parlamento.   

 Com a adoção do sistema de co-decisão a partir do Tratado de Maastricht, em 1992, 

o Parlamento tem sua atuação modificada junto ao Conselho, exercendo a priori maior 

poder decisório do que antes detinha com a cooperação. Aos poucos, esse novo 

procedimento tem substituído o mecanismo de cooperação, ampliando as matérias nas quais 

é utilizado. Atualmente, são 43 áreas acobertadas pelo procedimento de co-decisão, 

correspondentes ao primeiro pilar da Integração Econômica, nos demais pilares15 o 

Conselho conserva a prerrogativa decisória com participação limitada da Comissão e do 

Parlamento.  

 No Tratado da União Européia, o art. º 251 dedica-se exclusivamente a elucidar o 

funcionamento da co-decisão. O procedimento é subdivido em três tipos: primeira leitura, 

segunda leitura e terceira leitura. Em primeira leitura ocorre quando tanto o Conselho e 

quanto o Parlamento entram em consenso a respeito da proposta elaborada pela Comissão, 

                                                 
15 No total são três os pilares europeus: o primeiro da Integração Econômica, os dois seguintes relacionados à 
integração política, Política Externa e Segurança Comum, e Cooperação Policial e Judiciária.   
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o que geralmente ocorre quando o Parlamento não apresenta emendas à proposição. As 

matérias aprovadas em segunda leitura ocorrem quando o Parlamento e o Conselho não 

atingem um consenso e este reformula a proposta inicial, reenviando-a para o Parlamento e 

a Comissão para uma segunda análise. A terceira leitura reside na impossibilidade de um 

acordo entre o Parlamento e o Conselho, após a segunda leitura. Dessa forma, é convocado 

o Comitê de Conciliação, responsável por construir uma terceira proposta a ser analisada 

pelas duas instituições16.  

 Dentro desse sistema de avaliação das propostas elaboradas pela Comissão, o 

Conselho e o Parlamento deliberam respeitando regras internas diferenciadas. No que diz 

respeito à co-decisão, o Conselho aplica a maioria qualificada para quase a totalidade dos 

atos legislativos, nos demais emprega a unanimidade, enquanto o Parlamento utiliza a 

maioria absoluta. A maioria qualificada dentro do Conselho segue, a princípio, uma 

ponderação de votos baseada em critérios populacionais. Isso se deve em virtude da 

necessidade em se evitar que Estados-membros individualmente bloqueiem o processo em 

virtude de objetivos nacionais. No entanto, esta medida também pode implicar no 

favorecimento dos países considerados grandes em detrimento daqueles menos populosos, 

isto é, os países pequenos necessitam se aliar com um número maior de membros para 

deliberar sobre uma matéria de seu interesse. Abaixo temos uma tabela com informações 

atualizadas da participação de cada estado-membro no processo decisório europeu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Para mais informações sobre os processos decisórios ver MEDEIROS & CAMPOS (2009).  
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Tabela 2. Representação dos Estados-membros17 

Países 
Membros18 

Produto Interno 
Bruto (bilhões U$$) 

Território 
(x 1000 
km2) 

Nº de 
Habitantes 

(em milhões) 

Nº de 
Assentos no 
Parlamento 

Nº de votos 
no Conselho 

Alemanha 2.906,658 349,2 82,60 99 29 

Áustria 318,343 83,8 8,20 18 10 

Bélgica 387,840 30,5 10,30 24 12 

Bulgária 75,084 110,912 7,323 18 10 

Chipre 17,144 9,2 0,70 6 4 

Dinamarca 265,934 43,0 5,40 14 7 

Eslováquia 50,232 48,8 5,40 14 7 

Eslovênia 35,106 20,2 2,00 7 4 

Espanha 1.120,312 504,7 40,70 54 27 

Estônia 12,310 45,2 1,40 6 4 

França 2.216,273 674,8 59,60 78 29 

Finlândia 204,385 338,1 5,20 14 7 

Grécia 230,684 131,9 11,00 24 12 

Hungria 107,144 107,1 10,20 24 12 

Irlanda 206,467 70,2 3,90 13 7 

Itália 1.836,407 301,2 56,50 78 29 

Letônia 15,387 64,5 2,30 9 4 

                                                 
17 Tabela elaborada por German (2004) e atualizada por Medeiros & Campos (2009).  
18 Em destaque, temos os estados-membros que detêm maior poder decisório e que também, em sua maior 
parte, são os países fundadores do bloco. 
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Lituânia 23,702 65,2 3,50 13 7 

Luxemburgo 35,620 2,5 0,40 6 4 

Malta 5,532 0,3 0,40 5 3 

Países Baixos 629,391 41,5 16,20 27 13 

Polônia 312,257 312,6 38,60 54 27 

Portugal 185,091 92,3 10,40 24 12 

Reino Unido 2.295039 244,8 59,10 78 29 

República 
Checa 125,709 78,8 10,10 24 12 

Romênia 213,550 238,391 21,69 35 14 

Suécia 383,816 449,9 8,90 19 10 

TOTAL 14.953,873 4.324,7 494,07 785 345 

 

 Neste capítulo, discutimos as origens do bloco europeu, percebendo como se deu a 

construção dos primeiros vínculos entre seus membros e os primórdios de sua 

institucionalização; em seguida apresentamos um rápido panorama da literatura atual na 

tentativa de qualificar o grau de integração em que se encontra a União Européia; por fim, o 

foco fora nas instituições que atualmente compõem o bloco e na interação existente entre 

elas durante o processo decisório. Além disso foi possível visualizar a participação dos 

estados-membros dentro das instituições mais importantes do sistema. Acreditamos que 

esta seja uma parte importante da dissertação, pois apesar de conter informações que fazem 

parte do cotidiano daqueles que tratam da matéria, é necessário ter sempre em mente o 

desenho político que se apresenta na União Européia.  

  No segundo capítulo, trataremos dos principais pontos da teoria da delegação 

apresentando um estado da arte do tema e os atuais desafios.   
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Capítulo 2 
 

A Teoria da Delegação e seus 

Principais Aspectos 
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2.1 Os Princípios Fundamentais da Teoria 

 

A definição do que seria delegação de poderes não é uma tarefa das mais 

complexas. Segundo Bendor et al (2001), “se até Deus delega19”, não haveria razão para no 

exercício da política ser diferente. A delegação ocorre quando um ator detentor de poderes 

transfere competências a outro ator, seja órgão ou entidade, para que este exerça certas 

funções determinadas pelo primeiro. Dessa forma, temos o principal, aquele que delega 

funções e poderes, e o agente, aquele que os exercem. Ainda segundo os autores, as 

limitações dos líderes governamentais têm a sido principal razão para o aumento da 

delegação na gestão pública. Lupia (2001) afirma, 
 
Delegation occurs when some people ask others to perform tasks on their behalf. For 
most of us, delegation is an important part of daily life. We delegate to grocers the task 
of acquiring various foods, we delegate to doctors the task of repairing broken bones, 
and we delegate to news agencies the task of informing us about local and world 
events. Delegation is beneficial because we can use it to overcome personal 
limitations. This benefit is important because each of us has limited time, energy, and 
talents. When the people to whom we delegate devote their time, energy and talents to 
our needs, delegation increases the number of tasks that we can20 (p.2).  

 

 A redução dos custos na tomada de decisão e na execução de tarefas permite ao 

principal gerir melhor outras de suas competências, que na ausência de um agente seriam 

inviáveis. No entanto, grande parte da literatura disponível concentra sua análise na 

democracia delegativa, ou seja, na delegação existente entre eleitores e políticos. A relação 

entre os cidadãos e os governantes caracteriza-se como uma delegação, a partir do 

momento em que há uma autoridade cedida condicionalmente por parte dos cidadãos 

(principal) aos governantes (agente). A autoridade cedida pelos cidadãos é condicional, 

pois por meio das eleições, elas podem ser retiradas, remodeladas ou renovadas (Moreno et 

al, 2003).  

                                                 
19 O autor se refere a uma passagem bíblica em que Deus teria dito aos israelistas quando estes deixavam o 
Egito que o anjo por ele enviado para guiá-los seria mais que um guia, mas a própria imagem Dele no anjo. 
20 “Delegação ocorre quando algumas pessoas pedem a outras que realizem tarefas em seu nome. Para a 
maioria de nós, delegação é uma parte importante da vida diária. Nós delegamos aos comerciantes a tarefa de 
adquirir vários alimentos, nós delegamos aos médicos a tarefa de reparar ossos quebrados e nós delegamos às 
agências de notícias a tarefa de nos informar sobre eventos locais e mundiais. Delegação é benéfica, porque 
podemos utilizá-la para superar limitações pessoais. Esse beneficio é importante porque cada um de nós tem 
tempo, energia e talento limitados. Quando as pessoas para quem nós delegamos devotam seu tempo, energia 
e talento para nossas necessidades, delegação aumenta o número de tarefas que nós podemos executar”.  
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 Porém, existem diversas lógicas delegativas em um sistema democrático e, portanto, 

não há apenas um tipo de relação balizada na delegação de poderes. Ainda segundo Moreno 

et al (2003), no regime presidencialista, caracterizado pela separação de poderes, há 

múltiplos agentes a serem eleitos pelos cidadãos (executivo e legislativo por vezes divido 

em duas câmaras).  Em democracias parlamentaristas há uma única corrente delegativa, em 

que o eleitorado elege e controla um único agente, o legislativo. Por conseguinte, o 

legislativo indica e monitora o executivo, este se configurando como um puro agente do 

legislativo, sem estabelecer qualquer conexão com o eleitorado. A burocracia aparece 

atrelada ao executivo, cumprindo tarefas designadas tanto por ele quanto pelo legislativo, 

constituindo-se em um agente de ambas as instituições. Dessa forma, o eleitor centraliza 

sua atenção para apenas um único agente (o legislativo). Abaixo, temos um organograma 

que ilustra o grau de complexidade de ambos os modelos democráticos.  

 

Quadro 1. Corrente Delegativa em uma Democracia Presidencialista 

 

                                                  Senado 

                                                   Legislativo     

                       Eleitor                                                   Câmara dos Deputados 

                                                    
         Executivo                  Burocracia 

 

 

Quadro 2. Corrente Delegativa em uma Democracia Parlamentarista 

 

             Eleitor                  Legislativo                   Executivo              Burocracia 

 

Fonte: quadros 1 e 2 elaborados pela autora. 

   

 Epstein & O’Halloran (1999) tratam deste último tipo de corrente delegativa 

(legislativo – executivo) e afirmam que toda e qualquer política empregada por meio da 

delegação indubitavelmente trará impactos nos resultados da referida política. Dessa forma, 
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as consequências da delegação influenciarão a decisão de delegar. Além disso, outras 

questões são elencadas como cruciais no estudo da delegação de poderes, entre elas, em que 

momentos e em quais matérias o principal delega mais poderes e quais as razões de se 

delegar em algumas áreas e outras não. A exemplo disso, os autores afirmam que 

“Legislators will prefer to make policy themselves as long as the political benefits they 

derive from doing so outweigh the political costs; otherwise, they will delegate to the 

executive21” (p.9). No contexto democrático, podemos considerar que o maior objetivo dos 

governantes, principalmente no âmbito do legislativo, é a manutenção do cargo, ou seja, se 

reelegerem ou assumir um cargo superior. Sendo assim, o Congresso irá delegar ao 

executivo aquelas áreas que menos cumprem os objetivos da reeleição ou que atribuem um 

alto custo político em sua elaboração.  

 Ainda em relação à democracia delegativa, existe uma outra percepção em que a 

possibilidade de ao contrário da eleição dos governantes ser um ato de representação, ela 

pode significar na verdade uma abdicação, ou seja, um total desprendimento entre principal 

e agente22. Lupia & McCubbins (2000) tratam desse tema em artigo seminal, afirmando que 

é possível que a delegação se transforme em abdicação por meio de modificações no 

desenho institucional das instituições. Ou seja, a partir do momento em que se dá a 

delegação de poderes, quando não há a melhoria do status quo e nem a responsabilização 

do agente, a mesma torna-se uma abdicação. Segundo os autores, é quase um senso comum 

que os agentes (os governantes) não se sintam constrangidos a trabalhar em prol de seu 

principal, o eleitorado. E mais, esse problema não é exclusivo da relação entre eleitorado e 

os políticos eleitos, mas é um fenômeno tido como comum em toda a cadeia delegativa, 

incluindo os legisladores e ministros. No entanto, eles afirmam que esse contexto não é 

imutável e que os principais (os eleitores) podem se adaptar para superar esses problemas. 

Dessa forma: 
 
We say that delegation succeeds when an agent’s actions improve a principal’s welfare 
relative to the status quo, where the status quo is the outcome that the principal would 
have realized had she not delegated to her agent. We say that delegation fails when an 
agent’s actions reduce a principal’s welfare relative to the status quo. We use our 

                                                 
21 “Legisladores preferirão elaborar a política eles mesmos contanto que os benefícios políticos ao assim 
fazerem sobreponham os custos políticos; do contrário, eles irão delegar para o executivo”.  
22 Veremos a seguir que a relação entre principal e agente implica necessariamente em uma relação 
hierárquica. 
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findings about success and failure to clarify when delegation is abdication23. (Lupia & 
McCubbins: 296). 

  Segundo eles, todo e qualquer ato de delegação compartilha pelo menos quatro 
características em comum e a última delas representa o limite entre a delegação e a 
abdicação. São eles:  
 

 Impreterivelmente existe uma relação principal              agente; 

 A possibilidade de um conflito de interesses entre principal e agente; 

 A possibilidade de ocorrer uma assimetria de informações, em que o 

principal ignora as atividades desenvolvidas pelo seu agente; 

 O principal pode se adaptar aos problemas de controle do agente24.  

  

 Lupia &McCubbins (2000) concluem que se o principal consegue controlar o agente 

em alguma dessas formas, a delegação então não se transforma em abdicação, ou seja, a 

relação entre principal e agente continua estreita e atuante, favorecendo um contexto em 

que o agente busque sempre trabalhar em benefício do principal. Dentro de uma 

democracia delegativa, em que eleitores representam o principal e os governantes figuram 

como agentes, a possibilidade de punição25 do agente é essencial para o bom 

funcionamento do sistema.  

 Segundo os autores, duas condições importantes devem estar presentes para que se 

tenha um contexto ideal de delegação, em que o status quo do principal melhore, a relação 

inicial de delegação seja bem sucedida e, portanto não se torne em abdicação. São elas: o 

conhecimento das atividades exercidas pelo agente e a existência de um sistema de 

incentivos para que o agente trabalhe em prol do principal. No entanto, para que a 

delegação falhe e se torne abdicação, os autores entendem que seja necessário que o status 

                                                 
23“Dizemos que delegação é bem sucedida quando as ações de um agente melhoram o bem estar do principal 
em consideração ao status quo, em que o status quo é um resultado que o principal teria alcançado sem a 
delegação para o agente. Dizemos que a delegação falha quando as ações do agente reduzem o bem estar do 
principal, em relação ao status quo. Usamos nossas descobertas sobre sucesso e fracasso para clarificar 
quando delegação é abdicação”.  
24 A problemática do controle que o principal deve exercer sobre o agente será tratado mais adiante ainda 
neste capítulo. Por hora, é interessente perceber as diversas formas que a delegação de poderes pode adquirir. 
25 Seja ela pela não-reeleição da atual gestão, por modificações no sistema por meio de reformas 
constitucionais ou até mesmo premiando-o com a reeleição, caso o eleitorado assim entenda que deva 
proceder (Moreno et al, 2003). Para uma discussão mais aprofundada sobre qualidade da democracia, ver 
Melo, 2007.  
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quo do principal piore, caso contrário, quando não há piora e nem melhora, o contexto de 

abdicação não se configura. Abaixo, temos uma tabela que ilustra essa relação: 

 

Tabela 3. Delegação, Abdicação e o significado do sucesso 

Condições 
Satisfeitas 

Apenas 
Conhecimento das 

Atividades do 
Agente 

Apenas Sistema 
de Incentivos Ambas Nenhuma 

Abdicação Não Sim Não Sim 

Sucesso ou 
Fracasso? Nenhum dos dois Nenhum dos dois Sucesso Fracasso 

Resultado para o 
Principal Não é pior que o Sq Não é pior que o 

Sq Melhor que o Sq Pior que o Sq 

     Fonte: Tabela retirada e traduzida de Lupia & McCubbins, 2000: 300. Sq = status quo. 

 

 A abordagem que tem mais se desenvolvido no que diz respeito ao estudo da 

delegação de poderes é sem dúvida no âmbito da transferência de tarefas para agências 

especializadas. O moderno Estado-nação já não tem condições de existir sem utilizar o 

mecanismo da delegação, pois há limitações inerentes aos líderes governamentais (Lupia, 

2001). No que se refere a esse tema, Majone (1999) afirma ainda que: 

 
O fracasso da regulação através da propriedade estatal explica a mudança para um modo 
alternativo de controle, pelo qual os serviços públicos e outros setores, considerados 
importantes ao interesse público, são deixados em mãos privadas, mas sujeitos a regras 
desenvolvidas e aplicadas por agências especializadas (p.10).  

  

Ao se referir ao processo de privatização, Majone (1999) insere a discussão acerca 

do exercício do controle normativo por meio de agências especializadas, às quais cabe a 

função primeira de observar o setor privado na administração do bem público. Ou nas 

palavras mais precisas de Thatcher & Stone Sweet (2003):  
 

(...)We define delegation as an authoritative decision, formalized as a matter of public law, that 
(a) transfers policy making authority away from established, representative organs (those that 
are directly elected, or are managed directly by elected politicians), to (b) a non-majoritarian 
institution, whether public or private26(p.4).  

                                                 
26 “Nós definimos delegação como uma decisão diretiva, formalizada como matéria de lei pública, que (a) 
transfere autoridade de criar políticas dos orgãos representativos estabelecidos (aqueles que são eleitos 
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  No contexto de delegação de autoridade para instituições não-majoritárias, 

idealmente temos os seguintes objetivos: fomentar o compromisso com a política pública 

solucionando problemas de ação coletiva; reduzir a assimetria de informação; utilizar a 

expertise para tornar a política pública mais eficiente; e por fim, reduzir os custos políticos 

de se adotar um ato que tenha desaprovação de alguns grupos sociais, desviando a 

responsabilidade do policy maker. Thatcher & Stone Sweet (2003) trazem ainda conclusões 

importantes que iluminam alguns dos problemas a serem tratados neste trabalho. O 

principal deles é que a delegação de autoridade para instituições não – majoritárias tem 

encontrado problemas de legitimidade, pois os cidadãos têm dificuldades em perceber até 

que ponto os políticos que eles elegeram são responsáveis pela política adotada ou se a 

mesma é resultado da burocracia estatal, com a qual os cidadãos não constroem um vínculo 

direto.  

 Dessa forma, percebe-se que existe uma maior complexidade quando tratamos da 

delegação às agências administrativas. Isso se deve principalmente pela dificuldade em se 

controlar a agência por parte do Estado e ao mesmo tempo direcionar suas atividades para o 

bem do eleitorado, o qual é seu primeiro principal se considerarmos a cadeia delegativa no 

contexto democrático27. Ou seja, a agência possui vários principais e sua relação com eles 

se complica à medida que se aprofunda a assimetria de informação e o conflito de 

interesses. Nesse sentido, o monitoramento das ações da agência envolve custos de 

transação importantes e que são constantemente considerados pelos tomadores de decisão. 

Se por um lado, observar e obter informações sobre as atividades da agência requer tempo e 

dedicação por parte dos governantes, por outro pode implicar na falta de compromisso do 

governante em empregar as agências em benefício dos eleitores, mas sim em benefício 

próprio. Na próxima sessão deste capítulo, trataremos mais atentamente desta problemática.  

 

2.2 O Modelo Principal – Agente: as possibilidades de controle da agência 

 

 Claro está que uma interação entre principal e agente implica necessariamente em 

uma relação hierárquica, em que a autoridade delegada é condicional. Entretanto, apesar de 

                                                                                                                                                     
diretamente ou são administrados diretamente por políticos eleitos), para (b) uma instituição não-majoritária, 
seja ela pública ou privada”.  
27 Reveja os quadros 1 e 2 na página 22.  



36 
 

sua importância, o monitoramento de um agente não é uma tarefa simples de ser realizada. 

Como vimos anteriormente, duas ordens de problemas podem existir que impeçam que o 

agente trabalhe em prol do seu principal. A primeira é o conflito de interesses, em que 

segundo Lupia &McCubbins (2000) pode resultar em três contextos principais: Leisure-

shirking, em que o agente não trabalha para o principal sem qualquer razão aparente; 

Dissent-shirking, neste caso o ele não trabalha por discordar dos interesses do principal; e 

por fim, a sabotagem, onde o agente escolhe tomar ações que vão diretamente de encontro 

aos interesses do principal28.  

 Outro problema que pode existir é que o principal ignore totalmente as atividades do 

agente. A assimetria de informação implica não apenas na ausência de sintonia entre 

principal e agente, mas principalmente no incremento da incerteza do sistema, promovendo 

um caos administrativo, em que o principal desconhece os resultados do agente e, portanto 

fica incapacitado de avaliar a sua perfomance. Como consequência, não é possível 

identificar o responsável pela política executada.  

 A literatura disponível busca entender como se dá essa problemática e quais os seus 

impactos. Segundo Bendor et al (2001), assim como o principal pode delegar certas 

competências e outras não, o agente pode trabalhar ou não pelo principal: “if the agent is 

delegated authority, then he has an opportunity to acquire information before he chooses an 

action, where the boss must decide in the face of uncertainty29” (p.240). Lupia (2001) 

afirma que para evitar o que ele denomina de agency loss, a perda da agência, ou o 

principal e o agente detenham os mesmos interesses ou o principal tenha amplo 

conhecimento sobre as ações do agente a tal ponto que possa perceber se determinada ação 

executada por ele é ou não do seu interesse. Em ambos os casos, é notória a alta incerteza 

sobre as preferências de cada um, e até que ponto o primeiro tem acesso suficiente às 

informações sobre o desempenho de seu agente. De fato, se lhe fosse possível despender 

tempo e talento para monitorar em detalhe as tarefas por ele delegadas, a própria delegação 

já não teria senso lógico.  

                                                 
28 Decidimos por não traduzir literalemente os termos Leisure-shirking e Dissent-shirking por não haver um 
equivalente em português que traduza adequadamente.  
29 “Se ao agente é delegada autoridade, então ele tem uma oportunidade para adquirir informação antes que 
escolha uma ação, enquanto que o principal deve decidir em face à incerteza”.  
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 James Wilson (1989), em Bureaucracy, trata do desempenho das agências 

governamentais e de como o executivo tenta gerenciar esse sistema delegativo em proveito 

de seus próprios interesses. Segundo ele, há três problemas que vão além do paradigma 

principal–agente e contribuem para que o agente não trabalhe em prol do seu principal. O 

primeiro deles é quando o output (trabalho) de uma agência não é apenas não-observável, 

mas quando simplesmente sequer é conhecido. Dessa forma, o principal não tem 

informação sobre o outcome (resultado) que a agência obtém, não sabendo como 

administrar qualquer problema que exista e muito menos julgar o trabalho do agente após 

sua execução. A segunda dificuldade é numérica e temporal: o agente, percebido como ator 

unitário em uma perspectiva governamental, provavelmente tem vários “principais30” que 

são frequentemente substituídos nas eleições. Nesse caso, os interesses entre principal e 

agente são constantemente modificados, o que aumenta as oportunidades para o agente 

trabalhar em interesse próprio. Por fim, assim como o principal, o agente traz consigo suas 

próprias preferências políticas, padrões profissionais e experiências prévias ao ato de 

delegar, o que também pode refletir na falta de sintonia entre os interesses do principal e do 

agente.  

The choices of agency officials are not subjected to electoral discipline. Consequently, in 
the absence of effective oversight, they are likely to reflect personal preferences, derived 
from some combination of private political values, personal career objectives, and, all 
else equal, an aversion to effort, especially effort that does not serve personal interests31. 
(McCubbins, Noll & Weingast, 1987:247). 

 

Miller (2005) afirma que uma das maneiras encontradas pelo principal para evitar a 

perda da agência é manipular os incentivos dos agentes para que estes tenham seus 

interesses alinhados com os do principal. Para tanto, ele oferece como exemplo o caso 

clássico do seguro, em que se uma companhia de seguros não tem condições de monitorar 

integralmente um motorista, ela acrescentará cada vez mais custos ao motorista para que 

este consiga estar plenamente assegurado. Pois, devido à assimetria de informação, o 

motorista possui incentivos para agir como quiser no trânsito, caso ele esteja totalmente 

                                                 
30 No sentido aqui empregado por Wilson (1989), principais podem ser também ministros, governantes locais 
e estaduais, e não apenas o governo executivo nacional.  
31 “As escolhas dos chefes da agência não estão sujeitos à disciplina eleitoral. Consequentemente, na ausência 
de uma fiscalização eficaz, estão propensos a refletir preferências pessoais, derivadas de alguma combinação 
de valores políticos privados, objetivos pessoais de carreira, e (estando todo o restante igual) uma aversão ao 
esforço, especialmente um esforço que não serve interesses pessoais”. 
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coberto pelo seguro. Dessa forma, a companhia de seguros finda por arcar com um alto 

risco de sair prejudicada nessa relação com o motorista. 

Portanto, para induzir o motorista a adotar uma postura que favoreça a direção em 

segurança e respeitando as leis de trânsito, e por consequência diminuia os riscos para a 

seguradora, esta eleva o valor do seguro e estimula que seja do auto-interesse do motorista 

dirigir de forma segura, sem a necessidade de um monitoramento constante. Ao utilizar o 

exemplo do seguro no modelo principal-agente, Miller (2005) apresenta uma solução que 

resolve apenas parcialmente o problema da assimetria de informação. Segundo ele, o 

principal até pode observar o resultado da ação do agente, mas não a forma como o agente 

executa essas ações: “monitoring of agent actions may be theoretically possible, but 

gathering complete information is regarded as prohibitively expensive32” (p. 205). 

O clássico exemplo do seguro do carro nos permite visualizarmos perfeitamente 

dois fenômenos rotineiros ao paradigma do principal – agente e já citados anteriormente. O 

primeiro ocorre quando não é possível observar o comportamento do agente numa situação 

posterior ao contrato33, ou seja, temos um contexto de moral hazard. A segunda situação é 

quando não é possível obter informações precisas sobre os valores e objetivos que norteiam 

as decisões tomadas pelo agente, nominada de adverse selection (Melo, 1996). O fenômeno 

da moral hazard pode implicar na perda da agência (agency loss), em que o principal não 

tem certeza sobre até que ponto o agente realmente trabalha em prol dele e não a serviço de 

interesses próprios. O mesmo acontece com a adverse selection, com o agravante da 

possibilidade de outros problemas surgirem como a corrupção do agente e, por 

consequência, a sua captura por uma terceira parte.  

Dessa forma, torna-se fácil identificar de que forma o principal poderia controlar a 

perda da agência, ou pelo menos diminuir os impactos deste problema. Diante dos custos 

em se observar o agente, a dificuldade estará em se averiguar a eficiência dos 

procedimentos sugeridos pela literatura no controle do agente pelo principal. Lupia & 

McCubbins (2000) apontam que há três formas para solucionar os problemas oriundos da 

delegação. São elas: monitorar diretamente as ações do agente; acompanhá-lo por meio de 

                                                 
32“Monitorar as ações do agente pode ser teoricamente possível, mas reunir informação completa é 
irremediável e probitivamente de alto custo”. 
33 Ou considerando-se o exemplo do seguro de carro, poderiamos ilustrar essa situação como aquela em que 
não se tem conhecimento sobre os riscos que o motorista deliberadamente sofre ao ter uma conduta perigosa.  
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relatórios e arguições, considerando o que ele mesmo informa sobre suas atividades; e por 

fim, ouvir o relato de uma terceira parte sobre a atuação do agente34. Todos os métodos 

citados apresentam impecilhos, principalmente o primeiro em que o principal arca sozinho 

com todos os custos de monitorar seu agente. Além de ser inviável controlar o agente o 

tempo todo, ainda assim não evitaria a perda da agência em algum grau. A segunda 

possibilidade para ser bem sucedida necessita da total honestidade e boa vontade do agente 

para que este relate tudo a seu principal, sem a preocupação de uma possível punição. 

Segundo os autores, a última alternativa parece ser a mais viável, porém não menos 

problemática, pois pode existir um conflito de interesses entre a terceira parte e o principal. 

Segundo os autores,  
If external forces are sufficient to induce the principal to follow the third party’s advice, 
then delegation can succeed even if the principal initially lacks knowledge about her 
agent, and even if she believes that any third party from which she could learn has 
conflicting interests35 (p.299). 

 
  Calvert, McCubbins & Weingast (1989) afirmam que a escolha dos burocratas é 

uma fonte primária de influência que o principal detém para interferir nos resultados da 

política implementada pela agência. Segundo análise desenvolvida pelos autores, quando o 

principal36 percebe que possui poucas possibilidades de efetivar um controle ex-post, ou 

seja, exercer alguma espécie de punição posterior à ação tomada pela agência, ele irá se 

concentrar em mecanismos ex-ante como forma de monitorar o grau de discrição do seu 

agente. Podemos definir grau de discrição como a diferença entre a escolha tomada pela 

agência e aquela que os governantes eleitos acreditavam que teriam no momento da 

indicação do corpo profissional da agência, ou seja, “agency discretion occurs when the 

agency succeeds in choosing a policy in line with agency goals, when those goals differ 

from what the executive and legislature expected at the appointment stage37” (idem, p.605). 

                                                 
34 Os atores que se enquadram nessa perpectiva de uma terceira parte atuando na relação entre principal – 
agente são grupos de interesse, organizações não-governamentais ou instituições outras que se dediquem a 
observar a delegação de poderes ou o judiciário em casos especificos.  
35 “Se forças externas são suficientes para induzir que o principal siga o conselho de uma terceira parte, então 
a delegação pode ser bem sucedida mesmo se o principal enfrenta a ausência inicial de conhecimento sobre 
seu agente, e mesmo se ele acredita que qualquer terceira parte da qual ele poderiase informar tenha conflito 
de interesses”. 
36 O texto se refere ao principal como também sendo plural, ou seja, executivo e legislativo atuando como 
principais da agência administrativa.  
37“A discrição da agência ocorre quando a agência é bem sucedida em escolher uma política de acordo com 
seus próprios objetivos, quando esses objetivos diferem do que o executive e legislativo na fase de indicação”. 
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 Em suma, o grau de discrição representa o âmbito de ação que a agência possui para 

tomar decisões contrárias às escolhas iniciais do principal, o que não significa que o 

principal não exerça qualquer tipo de controle sobre a agência. Quanto mais importante for 

a matéria em discussão, menor será o grau de discrição delegado à agência, permitindo que 

o principal retenha prerrogativas naqueles assuntos que ele elenca como prioritários. No 

entanto, o mecanismo de indicação dos chefes da agência é considerado a forma mais 

simples e direta de exercer controle sobre o agente, pois “if agency goals are correctly set 

up in the first place, then the agency carries out the policies that the executive and 

legislature would have agreed upon38” (Ibidem, 605p.). 

 Para Epstein & O’Halloran (1999), limitar explicitamente o grau de discrição de 

uma agência é o método mais direto e disponível para influenciar o resultado final e ao 

mesmo tempo evitar os altos custos do monitoramento e a implementação de complexos 

procedimentos administrativos anteriores à delegação. No entanto, os autores alertam para 

um trade-off importante: criar um sistema ideal de leis para limitar o grau de discrição da 

agência sem que esta perca sua função requer tempo e esforço, quando a delegação já 

ocorreu para justamente reduzir o tempo e inferir uma expertise que é ausente ao principal.  

 Percebemos então que a depender do nível de tecnicidade da agência e da incerteza 

política do sistema, procedimentos administrativos podem maximizar a competência 

técnica da agência (quando lhe conferem uma maior independência39) ou maximizar o 

controle político da mesma, ou ainda inferir em algum grau ambas as possibilidades ao 

mesmo tempo (Bawn, 1995).  Dessa forma, os procedimentos administrativos não possuem 

um caráter definitivo, pelo contrário, “when congress delegates a policy decision, it chooses 

the procedures that determine how the agency will make the policy choice. Procedures 

determine who participates in agency decisions, what information is used, and how agency 

decisions can be changed40” (McCubbins apud Bawn, 1995, p.62).  

                                                 
38 “Se os objetivos da agência já estão corretamente definidos no primeiro momento, então a agência cumpre a 
política a qual o executivo e o legislativo estavam de acordo”.  
39 Adotamos a definição de independência como uma “discrição efetiva”, em que  a agência consegue se 
desvencilhar da obrigação de responder apenas às expectativas ex-ante do principal, mas sem que isso incorra 
numa punição ex-post ou necessariamente na piora do status quo do principal. (McCubbins apud Bawn, 
1995).  Ver também Hawkins & Jacboy (2008).  
40 “Quando o congresso delega uma decisão política, ele escolhe os procedimentos que determinam como a 
agência fará a política. Procedimentos determinam quais os participantes das decisões, que informação é 
utilizada e como as decisões da agência podem ser modificadas”. 
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 Os Tribunais de justiça também desempenham um papel importante nesse sistema, 

em que a ele é delegada a função de interferir quando algum procedimento é rompido pela 

agência, retirando de certa forma a obrigatoriedade do principal em controlar a agência, 

mas sem excluir a possibilidade de que esta seja monitorada. Segundo McCubbins, Noll & 

Weingast (1987), 

The courts thus play a key role in assuring political control. If the agency violates its 
procedures, judicial remedy must be highly likely. If so, the courts, and constituents who 
bring suit, guarantee compliance with procedural constraints, which in turn guarantees 
that the agency choice will mirror political preferences without any need for political 
oversight. Put another way, enforcement of procedures is decentralized41 in that 
enforcement does not depend on the action of political principals42 (p.272). 

 

  Dentre os procedimentos que visam modificar de alguma forma as decisões já 

tomadas pela agência, o principal deles é o poder de veto, porém esse mecanismo pode se 

manifestar de diversas formas, como por exemplo, controle de orçamento, interferência 

direta assumindo a função, ou demitindo o chefe da agência. Podemos afirmar ainda que os 

procedimentos administrativos além de não serem imutáveis, são parte de um trade-off 

entre a promoção da expertise da agência e o seu controle político (Bawn, 1995). Quanto 

mais o principal limita o grau de discrição da agência, menor será seu poder de ação e ela 

será menos flexível ao tomar decisões em situações mais críticas (Epstein & O’Halloran, 

1994). Apesar dos autores abordarem um contexto de separação de poderes, é possível 

perceber que o grau de discrição da agência varia de acordo com o contexto político-

institucional e, principalmente, com o interesse do principal em manter determinadas 

prerrogativas políticas. Dessa forma, temos que 

(...) legislators will increase43 discretionary authority when their policy preferences are 
similar to those of the executive branch; when there is more uncertainty in the policy 
environment; when legislators retain ongoing agenda control over the agency’s actions; 
when legislators are relatively well informed; when it is probable that the status quo is 

                                                 
41 Grifo do autor. 
42“As Cortes, então, desempenham um papel-chave em garantir o controle político. Se a agência viola seus 
procedimentos, o remédiação judicial será bastante provável. Dessa forma, as cortes e os constituintes, que 
iniciam o processo garantem a conformidade com os limites procedimentais, o que por conseguinte garante 
que a escolha da agência irá refletir preferências políticas sem a necessidade de qualquer monitoramente 
político. Ou seja, a aplicação dos procedimentos é descentralizada e essa aplicação não depende da ação dos 
principais (principais políticos)”.  
43 Grifos do autor.  
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skewed more in favour of Congress than the executive; and when congressional-
executive conflict is likely to increase44 (Idem, 716p.) 

  

 Em uma perspectiva complementar, McCubbins, Noll & Weingast (1987) 

desenvolveram o conceito de deck-stacking45, em que se referem aos efeitos de 

procedimentos institucionalizados nos processos administrativos. Segundo eles, nenhum 

principal irá se envolver em um acordo sem que haja qualquer garantia que seus interesses 

serão preservados no momento posterior em que ele delegar poderes a um agente. No 

entanto, um desenho institucional que visa apenas o monitoramento e a punição do agente 

não oferece uma solução perfeita para o problema da perda agência, principalmente 

“because they are costly, inexact, and subject to fundamental limitations46“ (253p.). Dessa 

forma, o principal adota mecanismos outros que possibilitam sua interferência nas ações 

tomadas pelo agente, evitando então que este tenha a decisão final sobre alguma matéria de 

seu interesse direto. De fato, quando o principal retém determinadas prerrogativas político-

institucionais que permitem que ele controle detalhes do procedimento da tomada de 

decisão e da participação de cada instituição em todo o processo, os atores políticos 

desenham o modelo institucional a seu favor.  

 Outro fator que interfere no poder delegado pelo principal é a permeabilidade do 

agente. Segundo Hawkins & Jacoby (2008), a permeabilidade do agente é uma 

característica por vezes ignorada pela literatura dedicada ao tema, apesar de ser um 

componente fundamental ao moldar os custos da delegação. A permeabilidade pode ser 

definida como a possibilidade do agente ser influenciado por uma terceira parte externa à 

relação principal – agente. Portanto, o grau de permeabilidade pode definir também o grau 

de discrição da agência, tendo em vista que quanto maior a permeabilidade, ou seja, quanto 

maior a probabilidade de captura por terceiros, mais cauteloso o principal será ao definir as 

regras da delegação, principalmente reduzindo a autonomia do agente ou até mesmo não 

criando a agência. Mais uma vez, a assimentria de informação interfere diretamente na 

                                                 
44 “Legisladores aumentarão a autoridade discrionária quando suas preferências políticas são similares 
àquelas do Executivo; quando há mais incerteza no ambiente político; quando os legisladores retêm o controle 
de agenda sobre as ações da agência; quando os legisladores são relativamente bem informados; quando é 
provável que o status quo esteja mais direcionado em favor do Congresso do que do Executivo; e quando o 
crescimento do conflito entre congresso e executivo é iminente”.  
45 Podemos traduzir o termo deck-stacking como uma expressão equivalente a ‘dar as cartas’, ou ainda em 
uma tradução mais literal ‘empilhar o baralho’.  
46 “Porque eles têm um alto custo, são inexatos e sujeitos a limitações fundamentais”.  
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escolha do principal em delegar, tanto na possibilidade de captura quanto no contexto em 

que a agência adquira vantagens por monopolizar informações importantes. Porém, esta 

não é uma máxima aplicável a toda e qualquer agência, como afirma Banks & Weingast 

(1992), 
 
If information asymmetries are potentially advantageous to agencies, then politicians 
either will look for ways to mitigate this problem or will not create the agencies in the 
first place. The key to understanding our model is that not all potential agencies have the 
same possibilities for exploiting their position. (...)This suggests that those agencies that 
have a significant potential to extract rents from politicians will simply not be created47 
(p.522). 

 

 A permeabilidade do agente pode ser institucionalizada por meio de regras de 

acesso que se enquadram em três esferas: o tamanho dos grupos; quais os estágios da 

tomada de decisão em que os grupos podem participar; e o grau de transparência do 

processo decisório (Hawkins & Jacoby, 2008). As instituições mais acessíveis estão abertas 

para um escopo maior de grupos, sem considerar idelogia política, origem ou qualquer 

outro fator. Assim como aquelas instituições que detenham um alto grau de permeabilidade 

permitem que os grupos participem dos momentos mais importantes do processo decisório. 

Por fim, a tomada de decisão nessas instituições se caracteriza por amplos debates, reuniões 

abertas e disponibilização de relatórios detalhados sobre as matérias discutidas, revelando 

de que forma a decisão final foi concluída e em quais justificativas foi balizada. Do 

contrário, “impermeable institutional rules carefully select the third parties who may gain 

access, limit their access to peripheral decision-making levels, and refuse to provide them 

with information48” (Idem, p.5).  

 Por fim, podemos ainda perceber outra forma de controle exercido pelo principal 

por meio da atuação de grupos organizados. Considerando o contexto político-institucional 

norte-americano, McCubbins & Schwartz (1984) classificam dois métodos pelos quais o 

Congresso exerce controle sobre as agências. Segundo os autores, o que parece ser por 
                                                 
47 “Se assimetrias de informação são potencialmente vantajosas para as agências, então os políticos irão 
buscar por formas de mitigar esse problema ou, antes de mais nada, não criarão as agências.A chave para 
compreender nosso modelo é que nem todas as potenciais agências têm as mesmas possibilidades para 
explorar sua posição. (...) Isto sugere que aquelas agências que tenham um potencial significativo para obter 
favores dos políticos simplesmente não serão criadas”.  
48 “Regras institucionais impermeáveis selecionam cuidadosamente as terceiras partes que podem adquirir 
acesso, limitam seu acesso a níveis perífericos do processo decisório e recusam-se a prover informações a 
esses grupos”.  
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vezes uma negligência por parte do Congresso pode na verdade significar a preferência 

pelo mecanismo de fire-alarm, em detrimento do police-patrol49. Este último é um recurso 

utilizado pelo Congresso para controlar diretamente a agência, por meio do exame 

detalhado de suas atividades, identificando e punindo qualquer violação dos objetivos 

iniciais traçados pelos congressistas. O mecanismo de police-patrol é visivelmente uma 

ferramenta mais centralizada, intervencionista e, consequentemente, exige do Congresso 

um maior emprego de “tempo, energia e talento” (Lupia, 2001). 

 Em uma perspectiva contrária, o fire-alarm consiste em um sistema de regras e 

práticas informais que possibilitam aos cidadãos comuns e os grupos de interesses 

organizados a alertarem o Congresso quando os objetivos da delegação não forem 

cumpridos pelas agências. De fato, tudo que os congressistas precisam fazer é 

permanecerem em seus cabinetes e esperar que o problema venha até eles por meio de 

terceiros. Segundo os autores, além de ser mais predominante que o police-patrol, o sistema 

de fire-alarm permite que um escopo maior de matérias seja analisado em virtude do 

componente descentralizador que caracteriza esse mecanismo, ao contrário do police-

patrol, em que a necessidade de uma atuação mais direta do Congresso limita seriamente o 

alcance das temáticas.  

 No entanto, a participação de grupos de interesse organizados no controle da 

agência não significa necessariamente que todo e qualquer grupo possa interferir no 

trabalho desenvolvido pela mesma. Remetendo mais uma vez a Hawkins & Jacoby (2008), 

“police patrols and fire alarms imply relatively low levels of permeability because 

principals usually structure these mechanisms in such a way that not all third parties can 

engage in police action or can pull a fire-alarm50” (p.8). Outra observação importante que 

deve ser pontuada diz respeito ao fato de que apesar da inserção de procedimentos que 

favoreçam a participação de uma terceira parte no processo de controle da agência, não há 

garantias de que o interesse afetado pela conduta errônea da agência seja de interesse 

público. Ou seja, 

                                                 
49 Os termos fire-alarm e police-patrol podem ser traduzidos literalmente como “alarme de incêndio” e 
“patrulha-policial”, respectivamente.  
50 “Police patrols e fire alarms implicam relativamente em baixos níveis de permeabilidade porque principais 
usualmente estruturam esses mecanismos de modo que nem todos podem participar da ação policial ou 
acionar o alarme de incêndio”.  
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We do not contend that a predominantly fire-alarm police is more likely than a 
predominantly police-patrol policy to serve the public interest, only that it is likely to 
secure greater compliance with legislative goals; whether such compliance serves the 
public interest depends on what those goals are51 (McCubbins & Schwarzt, 1984:171).  

 
  

Em suma, apesar dos princípios da teoria da delegação serem de fácil entendimento, 

o trade-off entre controle e expertise é complexo e de difícil resolução. De fato, se o 

principal decide por monitorar ativamente o agente, além de arcar com um custo gerencial, 

ele pode inibir que a agência confira maior tecnicidade à política pública por limitar o 

escopo de ação da mesma. Por outro lado, quanto mais autônoma a burocracia for, maior a 

probabilidade que ela utilize sua expertise para agir contrariamente aos objetivos iniciais do 

principal. No próximo tópico, trataremos brevemente das dificuldades do modelo e, de 

certa forma, antecipando nossa discussão para o contexto europeu, a ser tratado no próximo 

capítulo. 

 

2.3 Os Enclaves Empíricos 

 
 Os problemas explorados nesta última parte do capítulo se concentram na 

aplicabilidade do modelo. É perceptível que algumas dessas dificuldades calham não 

apenas ao paradigma principal-agente, mas à própria teoria da escolha racional. Dentro da 

literatura utilizada neste trabalho, identificam-se duas ordens principais de discussão sobre 

as limitações do modelo: conceituais e metodológicas.  

 Bradley & Kelley (2006), em uma perspectiva mais normativa, introduzem o 

conceito de binding authority, que corresponde ao poder delegado a uma instituição para 

que se tomem medidas mesmo que contrárias aos interesses individuais de um dos 

membros. Essa perspectiva busca adequar a teoria da delegação ao contexto internacional. 

Os autores afirmam não ser um ato de delegação aquele em que um estado-membro detém 

controle sobre o organismo para o qual atribuiu competências. Segundo eles, a noção de 

delegação internacional é comumente distorcida, principalmente se o órgão em questão for 

coletivo, com vários países fazendo parte dele. Os autores inclusive não utilizam o termo 

                                                 
51 “Nós não afirmamos que seja mais provável que uma polítca predominantemente de fire-alarm sirva melhor 
ao interesse público que uma política predominantemente de police-patrol, apenas que é mais provável que 
ela assegure grande conformidade com os objetivos legislativos; se essa conformidade serve ao interesse 
público depende de quais são esses objetivos”.  
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“agente”, mas sim a palavra “entidade” para definir o organismo responsável pelas tarefas 

delegadas.  

Dessa forma, Bradley & Kelley (2006) estabelecem uma diferença significativa 

entre a delegação de poderes exercida na esfera nacional e na internacional, mas ao mesmo 

tempo restringem a aplicação da teoria da delegação ao plano doméstico, pois para a 

mesma existir no cenário externo necessitaria de uma delegação total de autoridade por 

parte dos membros dessa entidade, configurando-se também como irreversível e 

intransponível. Nesse contexto, nem a noção de abdicação discutida anteriormente se 

empregaria. Essas características são improváveis de serem estabelecidas empiricamente, 

pois até mesmo em organismos como a Organização das Nações Unidas (ONU), há a 

possibilidade de alguns membros inviabilizarem uma decisão que os prejudiquem, 

principalmente no Conselho de Segurança, por exemplo. 

Epstein & O´Halloran (2006) discordam dessa perspectiva e não consideram o 

poder de veto como uma forma de evitar a delegação de soberania, mas sim como um 

equilíbrio do próprio sistema e da relação entre agente e principal. Eles apontam ainda que 

em ambas as esferas, doméstica e internacional, os Estados detêm poder de veto sobre as 

políticas executadas pela entidade, a diferença reside no fato de que apenas no plano 

internacional os Estados podem se retirar do sistema. No entanto, custos da saída, regras 

coercitivas informais e outros mecanismos podem tornar a retirada mais convidativa ou 

não.  

 Majone (2001) de certa forma forneceu os argumentos para a perspectiva de 

Bradley & Kelley (2006), na medida em que identificou duas lógicas de delegação52, 

estabeleceu que a relação existente entre estados-membros e o sistema internacional é uma 

delegação total de autoridade. Isso se daria em virtude da necessidade de forjar mais 

credibilidade e, por conseqüência, mais resultados próximos a um Pareto eficiente, em que 

nenhum de seus membros perderia com a associação econômica, a exemplo de um processo 

de integração regional. Dessa forma, ele não considera instituições supranacionais um 

agente dos estados-membros, mas um trustee (fiduciário) - percepção semelhante ao 

conceito de binding authority -, sobre o qual os estados-membros não deteriam qualquer 

poder de controle sobre suas ações. Porém, em relação à União Européia, Majone (2001) ao 

                                                 
52 Discutiremos melhor essa questão no próximo capítulo. 



47 
 

reconhecer que os estados-membros agindo no Conselho Europeu determinam e decidem 

sobre as funções das instituições supranacionais, a exceção do Parlamento Europeu, afirma 

que a relação principal-agente existiria.  

 Claro está que estabelecer conceitualmente que relações institucionais na União 

Européia são delegativas e quais são os agentes e principais é uma tarefa teórica ainda não 

superada e bastante controversa. Em resposta as afirmações sobre que nomenclatura utilizar 

para cada ato delegativo, Tierney (2006) é incisivo: 

 
I can think of no conceptual reason to change the names of these actors in a delegation 
relationship. We don’t gain anything by calling agents “entities” or “trustees” or any 
other broader or narrower them. If they have been conditionally delegated authority by 
some other actor, then they are agents by definition. If they do exactly what the principal 
wants them to do with their delegated authority, they are still an agent. If they do nothing 
that the principal wants them to do with their delegated authority, they are still an agent. 
This type of variation in agent behavior should be explained rather than used as an 
opportunity to proliferate new names of existing concepts53 (p.4).  

  
Apesar das afirmações de Tierney (2006) serem ríspidas, elas devem ser 

consideradas, tendo em vista o ainda incipiente caráter dos estudos que aplicam o modelo 

ao sistema europeu54. No entanto, essa proliferação de termos a que se refere o autor denota 

um reflexo da mais comum crítica metodológica: a dificuldade em se comprovar suas 

afirmações empiricamente. Segundo Pollack (2006), há várias críticas contundentes à teoria 

da escolha racional, porém existe uma interface entre todas elas com a falta de precisão 

empírica e o clamor da teoria em buscar evidências que confirmem as hipóteses pré-

estabelecidas pelo modelo. Os principais críticos, grande parte deles oriundos da escola 

construtivista, afirmam que a escolha racional não consegue apreender as mudanças nas 

preferências dos atores e tão pouco como as preferências são formadas, elas são apenas 

dadas como um fato e a partir delas as hipóteses são construídas.  

                                                 
53 “Não consigo imaginar em nenhuma razão conceitual para mudar os nomes desses atores em uma relação 
de delegação. Nós não ganhamos nada em nomear agentes de ‘entidades’ ou ‘fiduciários’ ou qualquer outro 
termo vasto ou limitado. Se eles têm condicionalmente autoridade delegada por algum outro ator, então eles 
são agentes por definição. Se eles fazem exatamente o que o principal quer que eles façam com a autoridade 
delegada, eles ainda são um agente. Se eles não fazem nada do que o principal quer que eles façam com a 
autoridade delegada, eles ainda são um agente. Esse tipo de variação num comportamento do agente deveria 
ser explicado ao invés de ser usado como uma oportunidade para proliferar novos nomes para conceitos 
existentes”.  
54 Pollack (2006) chega a afirmar que a definição proposta por Majone (2001) é totalmente desnecessária.  
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 Simon Hug (2003) desafia essas informações e afirma ser não apenas possível, mas 

em certa medida fácil de se identificar as preferências dos atores (p. 42). Segundo ele, 

existe um erro de interpretação dos críticos da escolha racional, pois o que é improvável de 

ser apreender é a preferência de um ator a nível individual, mas numa perspectiva 

institucionalista tanto a preferência endógena quanto a mudança da mesma são 

identificáveis. Segundo ele, embora a escolha racional trabalhe a princípio com 

preferências fixas, novas informações e mudanças no contexto da ação podem acarretar 

num ranking de preferências e que guiam para a mudança das mesmas, porém a preferência 

hipotética fixada inicialmente permanece. Dessa forma, também é papel do 

institucionalismo da escolha racional definir se a mudança de preferências ocorreu e quais 

suas causas55. É necessário um bom suporte de dados empíricos e uma observação ao longo 

do tempo56. 

 Pollack (2006) concorda com as críticas que denominam a escolha racional como 

uma teoria limitada, mas ele afirma que essa dificuldade não é exclusiva dessa abordagem, 

e mais, que a teoria da escolha racional deve ser considerada como uma meta-teoria. Por 

isso, é verdade que a escolha racional não pode oferecer uma teoria completa sobre política 

monetária ou judicial, por exemplo, e que uma teoria que se comprometa com essa 

explicação deve ir além da abordagem principal-agente (Pollack, 2006:5). Segundo 

Thatcher & Stone Sweet (2003), a depender do problema de pesquisa, o modelo apresenta 

um maior potencial explicativo quando aplicado em uma perspectiva complementar e não 

isoladamente: 
P-A approaches have been slow to develop tools to capture the dynamics of the 
relationship between principals, agents, and society, relationships typically constructed 
over time by complex feedback loops that are difficult to model rigorously in game-
theoretic ways. So-called historical institucionalists claim to have developed better tools 
and they might be right. (...) For some purposes, a P-A analysis might profitably 
complement a sociological or historical approach, or one might help to explain residual 
variance left over by the other57 (p.8). 

                                                 
55 Essa perspectiva de Hug (2003) nos remete a noção de bounded rationality ou racionalidade constrangida, 
que segundo Melo (1996) permitiu que o institucionalismo da escolha racional pudesse explorar o impacto da 
incerteza nas transações sociais.  
56 Hall & Taylor (1996) apontaram da possibilidade em se combinar os diversos tipos de institucionalismos 
para se explicar como se dá a interação entre o comportamento humano e as instituições criadas.  
57 “Abordagens com P-A (principal-agente) têm sido lentas ao desenvolver ferramentas que capturem as 
dinâmicas de relações entre principais, agentes e sociedade, relações tipicamente construídas ao longo do 
tempo por complexos ciclos de feedback que são difíceis de enquadrar rigorosamente nos moldes da teoria 
dos jogos. Os chamados institucionalistas históricos afirmam terem desenvolvido melhores ferramentas e eles 
podem estar certos. (...) para alguns propósitos, um analista do paradigma principal-agente poder, de forma 
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   No entanto, apesar de limitado, o paradigma principal-agente tem contribuído de 

forma significativa para entender o funcionamento das instituições e os possíveis 

comportamentos adotados nas relações sociais, como também tem provido a ciência 

política de um instrumental teórico interessante e pragmático que outras abordagens ou não 

atingem ou não estabelece como foco.  

Abaixo, encerramos este capítulo com uma tabela que mostra os principais 

argumentos, os mecanismos de controle e algumas conclusões identificadas na literatura 

discutida neste capítulo.  

Tabela 4. Síntese Teórica 

Autor (es) Argumento Conclusões 

Moreno et al (2003); Thatcher & 
Stone Sweet (2003); Epstein & 

O’Halloran (1999). 

Democracia Delegativa (modelos 
parlamentarista e presidencialista). 

Corrente delegativa complexa, em 
que dependendo do sistema 
democrático, o eleitorado têm 
dificuldades de identificar o real 
responsável pela política pública, 
o que também permite que a 
delegação ocorra com maior 
frequência em determinas 
temáticas, a depender do custo 
político da matéria. 

Lupia &McCubbins (2000) Delegação ou Abdicação? 

O principal deve evitar a  
assimetria de informação e criar 
incentivos para que o agente 
iguale ou melhore seu status quo. 
Do contrário, a delegação se torna 
abdicação. 

Miller (2005) Sistema de Incentivos para evitar 
o shirking 

Resolve apenas parte do problema 
da assimetria de informação, pois 
é viável monitorar os resultados 
das ações do agente, porém é 
praticamente impossível observar 
como o agente executa suas ações. 

Calvert, McCubbins & Weingast 
(1989) 

Grau de discrição como forma de 
controle da agência 

Quanto mais importante for a 
matéria em discussão, menor será 
o grau de discrição conferido pelo 
principal à agência. 

                                                                                                                                                     
proveitosa, complementar uma abordagem sociológica ou histórica, ou poderia ajudar a explicar uma 
variância residual deixada por um ou por outro.” 
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Epstein & O’Halloran (1999) Grau de discrição como forma de 
controle da agência 

O principal enfrenta um complexo 
trade-off entre inferir expertise 
modelo institucional e controlar a 
agência. 

McCubbins, Noll & Weingast 
(1987) deck-stacking 

O principal introduz uma série de 
procedimentos de controle ex-ante 
para manter suas prerrogativas 
político-institucionais. 

Hawkins & Jacoby, 2008 
Permeabilidade do agente ou a 

possibilidade de interferência de 
uma terceira parte. 

Quanto maior a permeabilidade de 
um agente, menor será o poder 
delegado pelo principal. 

McCubbins & Schwartz (1984) 
Controle da agência por meio de 

dois mecanismos diferentes: 
police-patrol e fire-alarms. 

Devido ao baixo custo em sua 
execução e por garantir grande 
conformidade entre os interesses 
do principal e do agente, o 
mecanismo de fire-alarm é mais 
predominante do que o de police-
patrol, o que não implica que sirva 
melhor ao interesse público.  

Bradley & Kelley (2006) Binding Authority 

No sistema internacional, não 
existe delegação condicional. Na 
verdade, existiria uma delegação 
total de poderes, em que os 
membros de uma instituição 
internacional poderiam ser levados 
a agirem contrariamente a seus 
interesses iniciais.  

Majone (2001) Existem duas lógicas delegativas 

Considera que há várias formas de 
delegação e por conseguinte,  não 
é possível estabelecer uma relação 
unívoca entre principal e agente. 
No contexto europeu, por 
exemplo, há a figura do trustee e 
do agente, a depender do ângulo 
que a delegação ocorre.  
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 No capítulo anterior, por meio de uma discussão acerca da teoria da delegação, 

pudemos observar que a mesma tem origem na literatura norte - americana e, por 

conseguinte, é aplicada largamente no contexto de suas instituições políticas. A histórica 

tradição norte - americana no estudo da delegação de poderes não se deve apenas ao 

pioneirismo na criação de agências reguladoras governamentais, mas principalmente à 

grande influência da escolha racional na escola americana. O principal debate estimulado 

concerne ao grau de autonomia e accountability das agências reguladoras, em que as 

discussões se dividem: de um lado, a assertiva de que essas agências se comportam como 

oficiais obedientes que implementam estritamente as ações que lhe são solicitadas pelo 

governo e congresso norte-americanos; e por outro lado, uma perspectiva afirmando que os 

burocratas são totalmente autônomos, ou seja, o Congresso não exerce qualquer controle, e 

trabalham em prol de interesses próprios ou de lobbistas58.  

 Em breve e lúcido artigo, Pollack (2003) apresenta características importantes da 

pesquisa americana acerca de suas agências reguladoras, em que há uma predominância na 

análise quantitativa. Dessa forma, há uma dedicação ao estudo de casos e à observação das 

correlações estabelecidas, com um amplo n, entre as preferências dos principais e o 

comportamento do agente.  No entanto, sem diminuir a importância do método norte-

americano, o autor faz uma ressalva: 
As we have seen, however, such quantitative studies are generally more successful in 
demonstrating that congressional principals exert some degree of control over the 
bureaucracy (for example, Calvert, Moran and Weingast), or conversely that the 
bureaucracy possesses some degree of control or autonomy (for example, Wood), than 
they have been at assessing the degree of control or autonomy in each case, much less 
the determinants of control and autonomy59. (p.206) 

 Pollack (2003) aponta ainda que devido a essas dificuldades metodológicas em se 

identificar o grau de controle ou autonomia do agente, os pesquisadores têm se dedicado 

principalmente ao estudo da delegação no que tange ao momento em si de delegar, 

buscando entender quais motivos levaram o principal a criar o agente e que mecanismos 

são adotados para evitar que o mesmo se desvirtue de suas funções. Além disso, existe uma 

                                                 
58 Temos duas correntes, a Congressional Dominance (Dominância Congressional) e a abordagem 
Burocrática, respectivamente. Ver: Epstein & O’Halloran (1999); Stone Sweet & Thatcher (2003).  
59 “Como temos visto, entretanto, esses estudos quantitativos são geralmente bem mais sucedidos em 
demonstrar que principais do congresso exercem algum grau de controle sobre a burocracia (por exemplo, 
Calvert, Moran e Weingast), ou inversamente que a burocracia possui algum grau de controle ou autonomia 
(por exemplo, Wood), do que o sucesso obtido em avaliar o grau de controle ou autonomia em cada caso, 
muito menos os determinantes do controle e da autonomia.” Grifos do autor.  



53 
 

preocupação importante em perceber sob quais condições algum grau de discrição é 

delegado ao agente. A escola norte - americana, como foi visto anteriormente, elenca três 

motivações principais para a delegação: minimizar a assimetria de informações; inferir 

comprometimento; e por fim, resolução de conflito de preferências.  

 Uma importante dificuldade em se aplicar o modelo ao contexto europeu se deve 

principalmente à diferença dos sistemas políticos encontrados, a saber: nos Estados Unidos 

temos a divisão de poderes, ao passo que na Europa existe uma tradição mais 

parlamentarista. Epstein & O’Halloran (1999) afirmam que a transposição da lógica 

americana para outros sistemas não é feita de forma gratuita, ainda que seja também um 

modelo de separação de poderes, não podemos esperar os mesmos fenômenos político-

institucionais que encontramos nos Estados Unidos, principalmente quando se trata de um 

modelo Westminster puro60. Nesse contexto, os autores apontam que haveria uma menor 

ocorrência de cálculos estratégicos para definir o grau de discrição delegado às agências, 

tendo em vista o complexo arranjo decisório encontrado nos sistemas consensuais. Claro 

está que aplicabilidade do modelo na União Européia não é tão óbvia e requer algumas 

considerações. No entanto, os próprios autores apontam que não existe na realidade um 

sistema político que seja idêntico ao modelo consensual puro, dessa forma:  

The general point, then, is that within parliamentary systems a range of institutions 
exists, some exhibiting a complete fusion of legislative and executive powers and others 
possessing independent centers of decision making within the legislature. Note that our 
theory would predict that, as policy conflict increases between parliaments and the 
government, assemblies will have incentives to cultivate their own policy-making 
prerogatives. (...) To the extent that a given parliamentary system exhibits multiple 
points where policy details can be amended, the division of labour should follow our 
general theory of transaction costs politics61 (Epstein & O’Halloran, 1999:243). 

                                                 
60 Diferentemente do majoritário, o modelo consensual ou de Westminster preza principalmente pela inclusão 
do maior número de grupos políticos que representam uma sociedade, se caracterizando como um sistema em 
que uma maioria partidária elege um primeiro-ministro e a ele delegam toda a responsabilidade de formular e 
adotar a política pública. Segundo Lijphart (2003) os modelos consensuais detêm melhores índices sócio–
econômicos, além de favorecerem a qualidade da democracia ao se configurarem como sistemas inclusivos, 
permitindo a representação das minorias.  
61 “O ponto geral, então, é que dentro dos sistemas parlamentaristas uma série de instituições existe, algumas 
exibindo uma fusão completa dos poderes legislativo e executivo e outras possuindo centros independentes de 
tomada de decisão dentro da legislatura. Perceba que nossa teoria preveria isso, pois quando os conflitos 
políticos crescem entre parlamentares e governo, as assembléias terão incentivos para cultivarem suas 
próprias prerrogativas políticas. (...) Na medida em que um dado sistema parlamentar exibe múltiplos pontos 
em que detalhes da política podem ser emendados, a divisão do trabalho deveria seguir nossa teoria geral da 
transação de custos políticos”. 
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 Em suma, apesar de sua complexidade atual e do crescente incremento institucional 

pela busca por maior consenso, o sistema político europeu permite ainda que conflitos de 

interesses permaneçam consideravelmente dentro e entre suas principais instituições 

responsáveis pela tomada de decisão. Além disso, mesmo não sendo um sistema político 

nacional, a União Européia apresenta características similares que favorecem a aplicação da 

teoria da delegação, dentre elas podemos citar uma divisão de poderes constitucionalmente 

definida, tanto vertical como horizontalmente e uma extensa corrente delegativa para 

organismos executivos, tribunais, um banco central independente e várias agências 

reguladoras (Pollack, 2003).  

 Neste capítulo discutimos como a literatura dedicada exclusivamente aos estudos 

europeus tem analisado o emprego da teoria da delegação dentro deste sistema político-

institucional, bem como de que forma os teóricos têm adaptado algumas noções da 

experiência norte-americana para explicar a estrutura institucional do bloco. Dessa forma, 

podemos visualizar que modificações teóricas e metodológicas são consideradas para 

explicar o desenvolvimento da integração político-ecônomica naquela região.  
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3.1 A Dupla Delegação: a aplicação da teoria no contexto das instituições 

supranacionais européias 

 

Em primeira análise, é possível identificar um duplo exercício delegativo (Majone, 

2001). O primeiro concerne aos Estados-membros em relação às instituições européias, 

configurando como um processo gradual de concessão de poderes, em que coexistem dois 

sistemas normativos, o nacional e o supranacional, estando a cargo do mecanismo de 

subsidiariedade62 a função de estabelecer em que momento um se sobrepõe ao outro. O 

segundo refere-se ao poder delegado pelo Conselho, por meio dos tratados constitucionais, 

às instituições supranacionais, a saber: a Comissão Executiva, Tribunal de Justiça, e, em 

menor medida, ao Parlamento Europeu; sendo suas funções garantir uma política 

integracionista, evitando a inserção de interesses particularistas no processo decisório. 

Dessa forma temos: 

 

            Dupla delegação 

     União Européia 

            (esfera supranacional)   

 

Estados-membros                              Instituições Supranacionais 

  (esfera nacional)                                         (proposição e controle) 

  

Sendo assim, dentro da perspectiva de Majone (2001), configuram-se claramente 

dois tipos de delegação. Ele afirma que existem diversas lógicas de acordo com diferentes 

racionalidades para a delegação de poderes. No entanto, ele enfatiza duas possibilidades 

dentro da União Européia: realçar políticas de comprometimento e reduzir os custos da 

tomada de decisão. A primeira está relacionada com a dificuldade em se efetivar um 

compromisso dos países membros com o sistema; isso se deve à inconsistência do tempo, 

em que possivelmente a política de longo prazo se difere daquela escolhida em curto prazo 

                                                 
62 Segundo o artº 5 do Tratado da União Européia; “nos domínios que não sejam das suas atribuições 
exclusivas, a Comunidade intervém apenas, de acordo com o princípio da subsidiariedade, se e na medida em 
que os objetivos da ação encarada não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros, e 
possam pois, devido à dimensão ou aos efeitos da ação prevista, ser melhor alcançados ao nível comunitário”. 
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pelas instâncias nacionais. E a segunda diz respeito à expertise teoricamente proporcionada 

pela Comissão, na medida em que suas propostas teriam um caráter mais técnico e 

desprovido de interesses individuais.  

Para Lake (2006), o primeiro tipo delegativo apresentado por Majone (2001)63 

simplesmente não existiria, ou seja, a constituição da União Européia não seria um ato de 

delegação de soberania por parte dos estados-membros. Baseado na percepção normativa 

de Bradley & Kelley64 apresentada anteriormente, quando um Estado transfere poderes 

totais a uma entidade internacional, essa concessão pode ser irrevogável ou não, e ele pode 

ter o direito de observar a execução da tarefa ou não, o que não acontece em uma 

delegação, já que o monitoramento da ação do agente é um componente básico para o 

paradigma em questão. Sendo assim, Lake (2006) insere a noção de pooling sovereignthy, 

em que; 
...states are trading off between a unilateral policy closer to their preferences and a 
collective policy that is more efficacious in addressing some common problem. In 
pooling sovereignty within an international organization, states are compromising to 
some extent on their ideal policy to get a policy that actually “works” and solves the 
problem before them65 (p.7-8). 

 A observação feita por Lake (2006) traz uma contribuição importante para a 

construção teórica sobre delegação internacional, porém ao adotar a noção de binding 

authority, restringe o conceito de pooling sovereignthy para apenas aquelas organizações 

em que nenhum estado-membro tenha o poder de obstruir a adoção de uma política que 

possivelmente o prejudique66. Se essa fosse uma prática recorrente na política, a delegação 

simplesmente não existiria em nível supranacional e não haveria um interesse tão forte nos 

últimos anos sobre essa temática; o paradigma principal – agente não faria qualquer lógica 

numa perspectiva global. Ou seja, a percepção de binding authority se concentra na idéia de 

que a delegação confere à organização internacional um poder quasi-irrevogável e 

inviabiliza que qualquer estado isoladamente modifique o status quo.  
                                                 
63 Delegação de uma esfera nacional para uma supranacional.   
64 Noção de Binding Authority no capítulo 2, pág. 43.  
65 “... Estados estão barganhando entre uma política unilateral mais próxima das suas preferências e uma 
política coletiva que é mais eficaz em localizar algum problema em comum. Ao partilhar soberania com uma 
organização internacional, os Estados estão comprometendo, até certo ponto, sua política ideal para atingir 
uma política que realmente funciona e soluciona um problema anterior”.  
66 Sendo assim, organizações como ONU e OMC não se enquadrariam nessa perspectiva. Mesmo tendo a 
autoridade para adotar políticas que não possam beneficiar alguns de seus membros, essas organizações não 
seriam um exemplo de pooling sovereignthy, pois alguns de seus membros têm poder de veto e fórum 
privilegiado.  
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 Em uma perspectiva similar, Agné (2007) afirma que o sistema político 

internacional deve ser diferenciado analiticamente. Segundo o autor, a estrutura de um 

estado nacional apresenta características próprias que permitem o emprego do modelo 

principal-agente de forma mais apropriada, enquanto que no âmbito internacional a 

possibilidade de ser reestabelecer o poder já delegado a alguma instituição supranacional é 

remota ou praticamente inexistente (Agné, 2007).  No momento em que há múltiplos 

principais delegando conjuntamente algum grau de autoridade a uma instituição 

internacional, torna-se menos provável que um estado consiga isoladamente modificar 

qualquer ação desta instituição, consequentemente, perde a capacidade de garantir a 

soberania de seu povo. Ao questionar a legitimidade democrática de instituições 

supranacionais, Agné (2007) defende que o ato de delegar considere que insular agências 

de um poder político-decisório se justifique democraticamente como forma de ampliar a 

autonomia popular e não aliená-la em favor da ação governamental. De fato, a demanda de 

Agné deve ser inserida no estudo da teoria da delegação, principalmente quando se trata de 

instituições supranacionais, âmbito que apenas recentemente tem sido analisado com mais 

atenção. Porém, simplesmente desconsiderar que a delegação exista no plano internacional 

pelo fato de restringir a participação direta não favorece o desenvolvimento da teoria.  

Partindo para outro cenário, Pollack (1999) não questiona a existência da delegação 

no plano internacional, mas as razões para os estados–membros transferirem poderes às 

instituições supranacionais, a exemplo da Comissão, Corte de Justiça e Parlamento. Dentro 

do paradigma principal – agente, ele identifica quatro razões para que a delegação ocorra 

(p.2);  

i. Monitorar obediência dos estados–membros às obrigações dispostas no tratado: “in 

the context of collective action under imperfect informations, supranational agents 

can monitor compliance and provide information to all participants 67”; 

ii. Solução de controvérsias legais: um tribunal teria a função de julgar disputas 

contratuais que ocorram tanto por má informação das partes, quanto por falta de 

clareza do próprio tratado. “If we consider international treaties as a contract, we 

can say that the parties to that treaty (member states) pledge in the contract to 

                                                 
67 “Em um contexto de ação coletiva e sobre informação imperfeita, agentes supranacionais podem monitorar 
a obediência e prover informação a todos os participantes”.  
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behave in certain ways in the future. (...) it would be impossible (or at least 

prohibitively costly) to spell out in detail the precise obligations of all parties 

throughout the life of contract68”; 

iii. Credibilidade: certos assuntos requerem uma tecnicidade e um entendimento que, 

por vezes, grande parte dos estados-membros não possui, forçando a constituição de 

um agente regulador e independente que apresente uma proposta complexa, mas que 

beneficie em alguma medida a todos os membros.  

iv. Poder de iniciativa: em um sistema majoritário, faz-se necessário um agente que 

detenha o poder de iniciar uma proposta baseada nas considerações de todos os 

membros da organização e que ao mesmo tempo não faça parte dela.  

O estudo da delegação para agências supranacionais tem sido o foco na literatura 

pesquisada, em virtude da própria conexão existente entre as duas lógicas delegativas, a 

nacional e a supranacional. Isso se deve ao fato de que os governos nacionais constituem a 

principal instituição decisória, o Conselho de Ministros, e que tem um caráter muito mais 

intergovernamental do que as demais, por conseguinte, o ator que mais delega poderes 

(Franchino, 2004). De fato, considerar essas duas lógicas em separado, não é apenas 

simplista, mas principalmente incompleta. Portanto, segue-se uma análise de como ocorre a 

delegação nas principais instituições supranacionais, porém sempre estabelecendo um eixo 

contextual entre a concessão de poderes da esfera nacional para a supranacional e do 

próprio corpo institucional. 

 

A Comissão Executiva 

 

  A Comissão é considerada a instituição mais supranacional69 do sistema europeu e 

tem sido o principal objeto de pesquisa daqueles que utilizam o paradigma principal-agente 

no estudo da União Européia. Esse órgão é constituído por representantes indicados pelos 

                                                 
68 “Se considerarmos tratados internacionais como um contrato, nós podemos dizer que as partes do tratado 
(estados-membros) se comprometem no contrato a se comportar em certos moldes no futuro. (...) seria 
impossível (ou pelo menos com um alto custo) explicar em detalhes as obrigações precisas de todas as partes 
durante a existência do contrato”.  
69 Segundo o Tratado da União Européia, em seu artº 213, a Comissão tem um caráter de “total independência 
no interesse geral da Comunidade”. 
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governos nacionais, estando seus presidente e membros sujeitos à aprovação pela maioria 

absoluta do Parlamento e pela maioria qualificada do Conselho. Seus membros geralmente 

são oriundos de cargos públicos, em grande parte mandatos proporcionais, e têm alguma 

área de atuação em especial, como por exemplo, agricultura, comércio, meio ambiente, 

entre outros, e seus mandatos são de cinco anos. A Comissão tem como principais funções, 

com base nos indicativos do Conselho: elaborar as proposições a serem discutidas, bem 

como executar parte daquelas que forem adotadas e colaborar nos diversos processos 

decisórios existentes70.  

Dentro da abordagem de Pollack (1999), podemos então enquadrar a Comissão em 

três das quatro perspectivas de delegação: monitoramento; promover a credibilidade do 

sistema e o poder de agenda. Segundo ele, a primeira se daria pelo fato da Comissão ser 

considerada a “guardiã dos tratados” (p.7), no que tange a observação e suporte na 

aplicação das normas comunitárias, mesmo antes da interferência do Tribunal de Justiça. A 

segunda ocorre, idealmente, pela expertise e tecnicidade das matérias discutidas, sendo 

papel do órgão construir uma proposição concisa, mas com um conteúdo que ofereça 

vantagens a todos os membros, além disso, assessora o Conselho no processo decisório ao 

fornecer propostas alternativas à original. Em relação ao poder de agenda, este é relativo e 

depende do tipo de processo decisório adotado. Segundo Pollack (1999), o poder de agenda 

da Comissão aumentou de forma significativa com o Tratado de Amsterdã, ratificado em 

1997, ampliando sua área de atuação no primeiro e segundo pilares, a saber, o Comunitário 

e o de Política Externa e Segurança Comum. No entanto, ele faz algumas ressalvas: “the 

degree of agenda setting power delegated to the Commission varies sharply depending on 

the sensivity of the issue-area and the proliferation of new formulate reflect member-state 

concern to limit the Commission’s autonomy in these new sensitive areas”71. (p.8) 

 Em grande parte da literatura, é possível identificar um maior número de artigos 

preocupados em perceber em que momentos a Comissão detém maior poder de agenda e 

em quais esse poder é constrangido. Tsebelis & Garret (1996) se dedicaram a analisar em 
                                                 
70 São eles: decisão por consulta  o Conselho delibera sem a intervenção do Parlamento, apesar desse ser 
consultado sobre a matéria; decisão por cooperação  o Conselho para emitir uma decisão necessita primeiro 
analisar sugestões ali contidas; co-decisão  após um processo de leituras da proposição, tanto o Conselho 
como o Parlamento podem vetar a matéria final, tendo como conseqüência a manutenção do status quo.  
71 “Entretanto, o grau de poder de agenda delegado para a Comissão varia sua forma dependendo da 
sensibilidade do assunto, e a proliferação de novas fórmulas reflete o interesse em limitar a autonomia da 
Comissão nessas áreas sensíveis”. 
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quais matérias a Comissão tem maior poder de iniciativa e aquelas nas quais ela é mais 

autônoma para elaborar uma proposta a ser apreciada pelo Conselho. Para tanto, os autores 

fizeram algumas inferências sobre os tipos de decisões existentes no sistema institucional 

europeu a fim de constatar em qual deles a Comissão exerce mais poder de barganha. Eles 

afirmam que nas decisões onde a Comissão elabora a proposta e o Conselho delibera por 

unanimidade, aquela não tem qualquer poder de agenda, pois a matéria precisa ser o mais 

geral possível para que nenhum dos estados-membros a vete, diferentemente da maioria 

qualificada, em que a Comissão necessita apenas do apoio dos países centrais. Dentre as 

modalidades decisórias – consulta, cooperação e co-decisão -, é na cooperação que a 

Comissão detém maior poder de agenda, pois as modificações feitas pelo Parlamento 

precisam ser aprovadas por ela para que então o Conselho as analise. O que não acontece 

durante a co-decisão, pois a proposta só irá retornar numa terceira leitura, quando o Comitê 

de Conciliação é constituído pelas três instituições, Conselho, Comissão e Parlamento.  

Em um artigo mais recente, essa percepção fora corroborada por Franchino (2004), 

afirmando ainda que a regra da unanimidade em algumas matérias é mantida devido ao teor 

controverso de alguns assuntos, em que os governos membros tendem a limitar os poderes 

delegados à Comissão. O aumento do escopo de atos deliberados por maioria qualificada 

traduziria uma maior afinidade entre as preferências da Comissão e dos estados-membros, 

representados no Conselho.  

Isto nos leva a uma outra discussão recentemente levantada por alguns autores: a 

indicação dos membros da Comissão Executiva. Como foi visto anteriormente, na teoria da 

delegação, a escolha de um agente que tenha preferências próximas ao principal é um dos 

mecanismos de controle ex-ante para que a tarefa delegada seja executada. Um dos 

primeiros pesquisadores a se dedicar a essa temática desafiou a afirmação de que a 

Comissão é o ente mais integracionista da União Européia. Segundo Crombez (1997) apud 

Majone (2001), as preferências dos comissários europeus são diretamente constrangidas 

pelas preferências dos governos nacionais, tendo em vista que, apesar de os comissários 

não serem demitidos sem que haja um pedido do Conselho ou da própria Comissão, a sua 

escolha ainda é uma tarefa dos governos nacionais.  

Porém, essa percepção está longe de ser um consenso. Tsebelis & Garret (2000) 

afirmam que para um governo nacional é preferível indicar um comissário independente e 
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pró-integração, consequentemente com maior poder de barganha com outros países, do que 

um comissário notoriamente particularista no que tange ao interesse da comunidade, 

adquirindo menos prestígio e influência dentro da Comissão. Segundo Majone (2001), 

ambas as perspectivas trazem o seu mérito, porém, 

...they miss what is arguably the most important factor in the appointment of 
Commissioners: the desire of national governments to prove their commitment to 
European Integration. (...) if the preferences of the Commissioners simply reflected the 
preferences of the governments that appoint them, then there would be no significant 
functional distinction between Commission and Council72 (p.112).  
 

 Contudo, a posição de Majone (2001) está para além das preferências dos 

comissários e dos governantes que os indicam. Ele afirma que a relação existente entre os 

estados-membros e a Comissão não se restringe a uma relação entre principal e agente. 

Segundo ele, existe neste aspecto uma delegação total de competências por parte dos 

estados membros ao indicar um comissário, e mais, em proveito de uma terceira pessoa, a 

comunidade européia como um todo. Segundo pesquisa desenvolvida por Hug (2003), em 

que o autor averigua o posicionamento dos comissários na ratificação do Tratado de 

Amsterdã, em 1997, em apenas dois assuntos a Comissão desempenhou um papel mais 

próximo aos governos nacionais, a saber, meio ambiente e emprego. Nos demais 78 

assuntos, as propostas elaboradas não correspondiam a um Pareto definido pelos estados-

membros, apesar de não estarem muito afastadas dele (p. 59). Entretanto, o autor afirma ser 

difícil estabelecer as causas para essa ocorrência, faz-se necessário que as pesquisas se 

estendam nesse campo e acumulem mais material empírico, tendo em vista uma lógica 

temporal de acompanhamento e análise.  

Como é perceptível, a maior parte das pesquisas que envolvem o paradigma 

principal-agente concentram-se no desempenho da Comissão e da sua relação com o 

Conselho de Ministros. Porém, é válido despender um pouco de atenção a duas outras 

instituições recentemente citadas nos trabalhos sobre delegação e União Européia, a saber, 

o Parlamento e o Tribunal de Justiça.  

 

                                                 
72 “... elas perdem o que é discutivelmente mais importante fator para a indicação dos comissários: o desejo 
dos governos nacionais de provar seu comprometimento com a integração européia. (...) Se as preferências 
dos comissários simplesmente refletissem as preferências dos governos que o apontam, então no haveria 
distinção funcional significativa entre Comissão e Conselho”.  



62 
 

O Parlamento Europeu 
  

Dentre as instituições supranacionais discutidas neste trabalho, o Parlamento 

Europeu é o único composto por representantes eleitos diretamente pelos cidadãos 

europeus, ao contrário da Comissão Executiva e da Corte de Justiça, cujos membros são 

indicados pelos governos nacionais. Desde 1979, os cidadãos europeus podem eleger seus 

representantes por sufrágio universal, de acordo com o sistema eleitoral interno a cada país, 

sendo o mandato de cinco anos. Uma característica importante do Parlamento é a tendência 

de seus integrantes votarem de acordo com afinidades ideológicas extra-nacionais, em que 

um posicionamento entre esquerda e direita é muito mais evidente do que prol ou contra a 

integração, inclusive contrariando o direcionamento de suas bases nacionais (Follesdal & 

Hix, 2006). Para Pollack (1996), analisar o Parlamento na esfera supranacional é uma tarefa 

difícil, pois, segundo ele, não é possível apreender adequadamente os poderes do 

Parlamento dentro de uma perspectiva funcionalista da delegação, além da relação dos 

estados-membros com o Parlamento não se configurar exatamente como uma de principal-

agente.  

 As principais pesquisas têm concentrado suas análises na recente delegação de 

autoridade ao Parlamento no processo decisório europeu por parte do Conselho, através dos 

tratados constitucionais (Hug, 2003). Em outro importante artigo, Pollack (1999) afirma 

que o Parlamento fora um dos poucos vencedores do Tratado de Amsterdã (1997) 

principalmente no que diz respeito à extensão do procedimento de co-decisão, sendo 

expandida sua aplicabilidade para novas 23 matérias e outras já existentes, incluindo saúde 

pública, meio ambiente, mercado interno e outros. Além disso, o Conselho assumiu na 

ratificação do Tratado o compromisso de em cinco anos estender a co-decisão para áreas 

comunitárias, como alguns assuntos sobre asilo e imigração (Pollack, 1999:9). Outro ponto 

positivo do Tratado para o Parlamento foi a possibilidade deste participar da aprovação do 

presidente da Comissão, e não apenas o corpo da Comissão, como era antes com o Tratado 

de Maastricht, ratificado em 1992. Porém, Pollack (1999) aponta causas ideológicas para a 

delegação de poderes ao Parlamento por meio da co-decisão, tendo em vista que matérias 

sensíveis continuam sendo deliberadas por meio da consulta ou cooperação, em que o 

Parlamento não detém poder de agenda, como, por exemplo, novas cláusulas, proposições 
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sobre asilo e imigração, flexibilidade dos arranjos decisórios no primeiro pilar e em todo 

terceiro pilar, o qual trata da Cooperação Política e Judicial.  

...the member states were clearly motivated primarily by democratic ideology in their 
decision to delegate powers to Parliament at Amsterdam; yet even here members states 
were careful to calculate the likely consequences of delegation, and to withhold 
additional powers where the Parliament could be expected to be significantly more 
activist than the Council73 (Pollack, 1999:10).  

 Porém, Tsebelis & Garret (1996) tem uma posição ainda mais cética. Ao analisar o 

poder de agenda das instituições envolvidas no processo deliberativo por cada tipo de 

procedimento, ele discorda da afirmação de que durante a co-decisão, o Parlamento 

Europeu adquire paridade decisória junto ao Conselho. Segundo os autores, ao deter poder 

de veto sobre as propostas do Conselho, o Parlamento prejudica a sua habilidade de 

interferir na agenda do Conselho, pois o veto por si só não permite que a matéria seja 

emendada, mas simplesmente paralisada por completo. Isso só torna não apenas o ritmo 

integracionista mais lento, mas inibe o Parlamento a vetar a proposição em discussão, 

tornando inócuo esse mecanismo. Porém, o próprio autor reconhece que a ausência de 

pesquisas na área e de material empírico disponível sobre as barganhas políticas dentro do 

processo decisório europeu dificulta que tal perspectiva seja colocada a prova (p.357).   

 É possível perceber que a literatura dedicada a investigar a aplicação do modelo 

principal-agente ao Parlamento Europeu tem se detido mais a explicar de que forma essa 

instituição tem adquirido maior poder decisório, seja a partir do Conselho ou dos tratados 

constitucionais. No entanto, é ainda um dos organismos menos abordados pelo foco da 

teoria da delegação, principalmente pela dificuldade em aplicar o modelo principal-agente 

neste caso específico. 

 
O Tribunal de Justiça 

 
 O Tribunal de Justiça é formado por juízes e advogados gerais nomeados em 

comum acordo pelos estados-membros, cumprindo um mandato de seis anos, sendo que a 

                                                 
73 “... os estados-membros estavam claramente motivados primeiramente pela ideologia democrática na sua 
decisão de delegar poderes para o Parlamento em Amsterdã; porém, mesmo aqui estados-membros são 
cautelosos em calcular as prováveis conseqüências da delegação, e de reter poderes adicionais onde é 
esperado do Parlamento que seja significativamente mais ativista do que o Conselho”.  



64 
 

cada três pode-se substituir parcialmente seus membros ou terem a permanência renovada 

para os três anos restantes. Dentre suas funções, as principais são de solução de 

controvérsias, interpretando cláusulas incompletas das leis comunitárias primárias e 

secundárias, bem como arbitrando disputas entre estados-membros, organizações 

supranacionais e cidadãos privados que se sintam lesados em alguma medida pela lei 

comunitária. Segundo Pollack (1999), a delegação de poderes para o Tribunal de Justiça é 

mais intensa em assuntos relacionados ao pilar comunitário. Sua participação no terceiro 

pilar, o de Cooperação Policial e Judicial, ainda é tímida, tendo sua jurisprudência limitada 

a interpretar cláusulas dos tratados, enquanto os demais atos jurídicos são de competência 

das cortes nacionais. Assim como acontece com a Comissão em determinadas matérias, o 

alcance do Tribunal de Justiça no terceiro pilar depende da sensibilidade do assunto em 

questão. 

 A tranferência de poderes para o Tribunal de Justiça se explica pelo seu papel na 

solução de controvérsias e também com o objetivo de inferir credibilidade ao sistema 

europeu. Como consequência de suas funções, delegadas pelos tratados, sua importância no 

sistema europeu é crescente, assim como o grau de discrição que o Tribunal tem adquirido 

ao longo do tempo. Quanto maior for o problema do compromisso entre os membros e a 

necessidade de credibilidade institucional, maior será o grau de discriçao conferido ao 

Tribunal, o que implica diretamente no poder decisório que o órgão possui e sua capacidade 

de ter a decisão final, além de apresentar um fraco arranjo de mecanismos de controle ex-

post (Stone Sweet, 2003). 

 Alguns dos estudos que se dedicaram a aplicar o paradigma principal-agente à 

relação entre o Tribunal de Justiça e os estados-membros da União Européia tiveram em 

suas primeiras conclusões que o primeiro não seria tão imparcial quanto deveria ser, e que 

por vezes em suas decisões favorece determinados governos nacionais com maior poder de 

influência (Garret, 1992 apud Pollack, 2006). Meunier & Nicolaïdis (1999) são incisivos ao 

afirmarem que o comportamento do Tribunal de Justiça busca a aceitação política, pois 

haveria uma linha muito tênue na interpretação da lei entre uma posição integracionista 

baseada na teologia natural do tratado e uma posição mais cautelosa em “respeito aos 

clamores legítimos de alguns estados-membros por jurisdição soberana” (p. 492).  
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 Dentro de outra perspectiva, o caso do Tribunal de Justiça Europeu nos fornece uma 

série de questionamentos e põe em dúvida o próprio poder de explicação da atuação deste 

órgão por meio do modelo principal-agente. Como podemos observar, o Tribunal Europeu 

possui atribuições que requerem uma grande transferência de poderes por parte dos estados-

membros e um maior grau de discrição a ele delegado. Em uma relação estrita de principal-

agente, na qual, por exemplo, juízes tenham aplicado algum ato de forma a contrariar os 

interesses de parlamentares e ministros, estes poderiam punir o judiciário revertendo suas 

ações ou modificando a legislação. Segundo Stone Sweet (2003), o princípio da 

possibilidade de punição seria praticamente inexistente no contexto europeu: 
As I have argued here and with respect to the Treaty of Rome and European Court of 
Justice: new European constitutions are relational contracts, par excellance; 
constitutional courts have been delegated broad powers to govern by those, who, at the 
same time, have largely relinquished the powers usually held by principals; and 
mechanisms of control that do remain to control the court are relatively weak. Put 
differently, the move from the old to the new constitutionalism replaced a system of 
legislative sovereignty, in which governments and parliaments (that is, political parties) 
governed, with a system of trusteeship in which governments and parliaments are being 
governed by rules and processes largely outside of their control74 (p.88).  

 Stone Sweet (2003) também descarta que o caso das cortes nacionais e do próprio 

Tribunal de Justiça seja o que ele denomina de uma reação antecipada, ou seja, uma forma 

de controle indireto exercido sobre o agente no qual ele evita a punição por parte do 

principal atuando previamente em benefício deste. No entanto, em uma situação de reação 

antecipada, “the more credible the threat of punishment, the more the agent will constrain 

itself by behaving as if the principal’s interests were its own75” (p. 92), o que, segundo o 

autor, não ocorre no contexto europeu em relação às suas cortes nacionais e ao Tribunal de 

Justiça.  

 De fato, são afirmações fortes e que necessitam de mais pesquisa e dados que 

possam corroborar tais conclusões ou não. Segundo Pollack (2006), aos poucos têm surgido 

                                                 
74 “Como tenho argumentado aqui e em relação ao Tratado de Roma e à Corte Européia de Justiça: novas 
constituições européias são contratos de relações, par excellance: cortes constitucionais têm sido delegadas de 
amplos poderes para governar por aqueles que, ao mesmo tempo, têm amplamento aberto mão de poderes 
geralmente mantidos pelos principais; e mecanismos de controle que ainda permanencem para controlar a 
Corte são relativamente fracos. Dito de outra forma, o movimento do constitucionalismo antigo para o novo 
constitucionalismo substituiu um sistema de soberania legislativa soberano, no qual governos e parlamentos 
(ou seja, partidos políticos) governavam, por um sistema de confiança em que governos e parlamentos vêm 
sendo governados por regras e processos que estão bastante fora de seu controle.”.  
75 “Quanto maior a credibilidade da ameaça de punição, mais o agente irá constragir a si mesmo, se 
comportando como se os interesses do principal fossem dele”.  



66 
 

estudos baseados em modelos da escolha racional que têm enfatizado a complexidade 

existente nas relações entre Tribunal de Justiça, cortes nacionais e a própria natureza das 

leis comunitárias. No entanto, como percebemos aqui, alguns problemas no emprego do 

modelo principal-agente no estudo da delegação de poderes para a esfera supranacional 

merecem uma discussão mais aprofundada.  

 
O Banco Central Europeu 

 
 O Banco Central Europeu (BCE) é uma instituição financeira fundada em 1998 e a 

ela compete manter a estabilidade monetária da conhecida “zona euro”, espaço composto 

pelos países que adotaram o euro como moeda76. Acerca da estrutura interna do Banco 

Central, podemos identificar três organismos principais, a saber: A Comissão Executiva, 

cujos membros são indicados em comum acordo pelos chefes de Estado dos países que 

compõem a zona euro e permanecem no cargo por um período de oito anos, não-

renováveis; o Conselho, o órgão mais importante dentro do Banco é formado pelos 

membros da Comissão do BCE e pelos governadores dos bancos centrais nacionais dos 

países integrantes da zona euro; o Conselho Geral, no qual, além do vice-presidente e do 

presidente, fazem parte todos os 27 governadores dos bancos centrais nacionais que 

auxiliam na preparação para a entrada de novos membros na zora euro77. 

 A partir da última década, é notório um crescimento vertiginoso na criação de 

bancos centrais nacionais independentes como aponta a tabela abaixo. Podemos perceber a 

delegação de poderes para os bancos centrais como um dos grandes exemplos de delegação 

para instituições não-majoritárias. No entanto, as pesquisas acerca da instituição européia 

são incipientes ou predominam entre teóricos da economia, sem que haja uma discussão 

mais direcionada para o problema da accountability democrática e do próprio papel da 

instituição dentro de um modelo de integração político-econômica. Essa característica 

particular no estudo dos bancos centrais pode ser explicada pela centralidade teórica na 

                                                 
76 Atualmente totalizam 16 membros e são eles: Alemanha, Aústria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, 
Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Estão fora 
da zona euro os seguintes países: Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Polônia, República Tcheca, 
Romênia, Suécia, Dinamarca e Reino Unido, sendo os dois últimos por opção e os demais por ainda não 
terem atingido as metas necessárias para tal.  
77 Fonte: http://europa.eu/institutions/financial/ecb/index_pt.htm.  
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análise da política ecômica, principalmente na interação entre a influência política e os 

resultados econômicos (Mcnamara, 2003). 

 
      Gráfico 1. Desenvolvimento dos Bancos Centrais Independentes 

 

 
Fonte: Mcnamara, 2003.  

 
A constituição dos bancos centrais independentes explica-se convencionalmente 

pela necessidade de solucionar um problema econômico por meio da eficiência e 

imparcialidade obtida a partir de instituições financeiras independentes dos governos 

(Thacher & Stone Sweet, 2003). Existem duas lógicas principais que explicam como a 

política pode interferir negativamente no funcionamento dos bancos centrais, provocando 

justamente o problema para o qual os bancos centrais independentes foram criados para 

evitar: a inflação. A primeira delas se refere à atuação dos governantes no período eleitoral, 

considerando que estes ao empregarem determinadas políticas econômicas buscam 

influenciar o voto dos eleitores a partir de resultados imediatos, porém sem qualquer 

perspectiva de estabilidade em longo prazo ou de um projeto político-econômico que se 

mantenha mesmo que a gestão não tenha seu mandato renovado.  

A segunda lógica defendida pelos teóricos para a não-interferência política nos 

bancos centrais diz respeito à tendência a uma separação ideológica entre os partidos 

políticos presentes, os quais tentam se mostrar antagônicos entre si aos olhos dos eleitores. 
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Ou seja, constitui-se em uma dicotomia de projetos econômicos, por vezes, apenas pela 

necessidade de se posicionar diferentemente do seu oponente político, pouco considerando 

o contexto em que o projeto está inserido, o que, por conseguinte, finda também no 

problema da continuidade da governabilidade. Dessa forma, a delegação para uma 

instituição não-majoritária como os bancos centrais cumpre a função de estabelecer o 

compromisso com as medidas que melhor possam gerir a estabilidade político-econômica, 

e, portanto, claro está a importância de sua autonomia, pois: 

 
By removing the bank from democratic pressures and establishing that it is free from 
political influence, the central bank may be able to convince actors in the economy that 
it has no incentive to manipulate the money supply for political gain. The most positive 
scenario, in this line of reasoning, is that once credibility is established the independent 
central bank can undertake surprise reflations of the economy, sparingly and at 
unpredictable times, ultimately producing more effective monetary expansions without 
inflationary side effects78 (Mcnamara, 2003:52).  

 
 No entanto, esta lógica tecnocrática tem sido questionada na sua prática. Stiglitz 

apud Mcnamara (2003), afirma que até mesmo as decisões tomadas pelos bancos centrais 

não são puramente técnicas e envolvem algum tipo de julgamento e escolhas que enfrentam 

trade-offs importantes. Segundo ele, é evidente que mesmo nas ações mais simples, há 

valores inseridos, o que torna irreal a noção de que os bancos centrais independentes são 

guiados sempre por um ideal de neutralidade. Ao mesmo tempo, Mcnamara (2003) aponta 

que o modelo principal-agente apresenta como solução que a delegação às instuições não-

majoritárias seja feita de forma que represente os desejos do eleitor mediano, no entanto, 

como explanado anteriormente, busca-se justamente o contrário: o total afastamento do 

banco central das demandas eleitorais.  

 A principal crítica ao argumento da neutralidade política se origina na perspectiva 

institucional sociológica, a qual afirma que é impossível a atuação de uma instituição como 

o banco central sem a presença de valores construídos socialmente. Ainda segundo 

Mcnamara (2003), esta percepção se apresenta de forma sólida ao alegar que a 

                                                 
78 “Ao remover o banco [central] das pressões democráticas e ao estabelecer que ele é livre da influência 
política, o banco central pode ser capaz de convencer atores na economia de que não tem incentivos para 
manipular a fonte de dinheiro para algum ganho político. O melhor dos cenários, nessa linha de raciocínio, é 
que uma vez que a credibilidade esteja estabelecida, o banco central independente pode empreender reflations 
[medida econômica que visa abandonar temporariamente os princípios do mercado livre para fazê-lo voltar a 
funcionar normalmente] surpresa da economia, com parcimônia e em momentos imprevisíveis, mas que em 
última instância produzam expansões monetárias mais eficientes sem efeitos colaterais inflacionários”.  



69 
 

independência do banco central é muito mais um fruto de relações sociais, envolvendo 

diversas variáveis que não apenas regras e desenhos institucionais. Para tanto, o autor 

credita essa força de análise ao fato de que  “delegation does not occur in a political 

vacuum, and to what degree the effectiveness of the institutional form is actually 

endogenous to prior political relationships is a key question not adequately addressed in 

much of the debate79 (p.55)”.  No entanto, Mcnamara (2003) conclui que no caso específico 

do Banco Central Europeu, este se apresenta como o banco central mais independente do 

mundo, mais do que qualquer banco central nacional, pois o BCE não recebe instruções 

isoladamente de qualquer um dos seus membros, e por fim, qualquer modificação em seu 

estatuto precisa ser aprovada por unanimidade e por meio de uma alteração do tratado 

constititucional.  

 Como podemos perceber, a delegação para instituições supranacionais está longe de 

um consenso teórico, fato que não se restringe apenas à Comissão Européia, órgão que 

detém um maior número de pesquisas dedicadas a seu estudo. Nas seções posteriores, 

perceberemos como se desenvolvem as principais correntes teóricas da delegação de 

poderes em espaços supranacionais, com especial atenção a possivel autonomia da 

Comissão. 

 
3.2 Abordagem Institucionalista 

 

De uma forma geral, a corrente institucionalista centraliza sua análise na 

importância dos órgãos supranacionais responsáveis pelo funcionamento do sistema 

político europeu, percebendo-os como atores fundamentais para a governabilidade do 

bloco. Segundo essa percepção, sistemas complexos como a União Européia dificultam que 

decisões políticas, uma vez estabelecidas, sejam revertidas. Também conhecida como 

Supranacionalista, essa abordagem defende uma perspectiva segundo a qual a Comissão 

Européia detém prerrogativas importantes e que, portanto, permitem que a instituição se 

fortaleça no cotidiano da União. Dessa forma, sendo a Comissão responsável pela 

                                                 
79 “Delegação não acontece num vácuo político, e qual o grau de efetividade do formato institucional é 
endógeno ao relacionamento político é uma questão-chave não adequadamente discutida dentro do debate 
atual”.  
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proposição a ser discutida dentro das outras instâncias decisórias, essa principal 

característica faria dela um importante ator político dentro do processo decisório.  

Hooghe e Nugent (2006) apontam algumas características importantes da Comissão 

Européia e que segundo eles fortalecem o papel que ela desempenha na Comunidade. São 

elas: 

• Poder de iniciativa: segundo os autores, esse é o poder mais importante da 

Comissão, principalmente por ser uma tarefa exclusiva da instituição.  

• Facilitador legislativo: a Comissão está presente em todas as etapas do processo 

decisório europeu, mesmo quando não tem o poder de influenciar na decisão final80, 

segundo os autores, essa presença constante junto ao Conselho de Ministros e ao 

Parlamento dota a Comissão de maior conhecimento sobre as preferências de cada 

um desses atores. 

• Execução da política pública: esta é a função menos exercida pela Comissão. De 

fato, na maioria das áreas, ela depende dos governos nacionais ou de agências 

externas para implementar a política comunitária ou, por vezes, a Comissão apenas 

acompanha a adoção dessas políticas no estados-membros.  

• Mediador: por ser o processo decisório europeu extremamente complexo com 

diversos atores importantes interagindo em múltiplos níveis, a Comissão utiliza sua 

inserção em quase todas as etapas da tomada de decisão para atuar como mediadora. 

Segundo os autores, a Comissão exerce esse papel de forma mais imparcial, se 

comparada com o Conselho de Ministros e o Parlamento Europeu. 

 
Outro pesquisador que podemos de certa forma enquadrar nessa corrente é 

Giadomenico Majone, o qual afirma que a relação existente entre os estados-membros e a 

Comissão não se restringe a uma relação entre principal e agente. Dentro dessa percepção, 

Majone (2001) estabelece a relação entre os estados-membros e os comissários como uma 

relação de confiança, e que, portanto, esses não seriam agentes, mas fiduciários (trustees) 

dos governos nacionais. No entanto, no que diz respeito à relação entre Conselho e 

Comissão, ele afirma que os estados-membros atuando individualmente no Conselho de 

                                                 
80 Segundo os autores, apenas no sistema de co-decisão a Comissão não tem condições de interferir no 
processo decisório, pois ela perde o poder de reelaborar a proposição em discussão quando esta não é 
aprovada ou pelo Parlamento ou pelo Conselho.  
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Ministros determinam as condições pelas quais a Comissão Executiva executa os atos que o 

próprio Conselho delibera: “In sum, the Commission is an agent when it exercises 

implementing powers delegated to it by the Council, but it is a trustee or fiduciary of the 

member states when it exercises the other powers mentioned above” (p.114-115).  

Para o autor, a delegação de poderes no contexto europeu produz dois resultados 

diferentes: primeiro, quando a delegação se estabelece entre estados-membros e Comissão, 

apresenta-se uma delegação total e, portanto, não deveriamos considerar a Comissão um 

agente dos Estados-membros; segundo, quando a delegação se estabelece do Conselho para 

a Comissão, a relação principal – agente é clara.  

Em uma pesquisa sobre os altos funcionários da Comissão Européia, Hooghe 

(1999) buscou identificar se esses comissários de segundo escalão se comportam de uma 

forma mais integracionista ou intergovernamental, ou seja, se eles trabalham em benefício 

da comunidade européia ou em prol do seu país de origem. O objetivo de Hooghe (1999) 

era identificar de que forma a socialização colabora para o aprendizado institucional a que 

esses comissários são expostos e, por conseguinte, como molda as orientações políticas 

dentro da própria Comissão. A autora adota a seguinte análise, 

On one hand, individuals are socialized in particular institutional environments, and I 
draw insights from a rich literature on socialization and institutional learning to specify 
which experiences influence commission officials. On the other hand, individuals often 
seek to shape institutions consciously and purposively, and I use a principal-agent 
reasoning to explore this political logic81 (139p.) 

 

Dessa forma, ela foca sua pesquisa no aprendizado institucional a que esses 

funcionários são expostos ao mesmo tempo em que trazem consigo um arcabouço de 

informações e valores socializados dentro do país de origem. Ao tentar demonstrar como a 

instituição molda as preferências desses funcionários (e, por conseguinte, influencia 

diretamente nas escolhas políticas), retorna ao Estado, adotando como estratégia de análise 

identificar o modelo político presente no país de origem dos comissários de segundo 

escalão, como por exemplo, se era um sistema federal, unitário ou não-unitário.  

                                                 
81 “De um lado, indivíduos são socializados em ambientes institucionais particulares e eu retiro idéias da rica 
literatura sobre socialização e aprendizado institucional para especificar que experiências influenciam os 
funcionários da Comissão. Por outro lado, indivíduos frequentemente buscam moldar as instituições de forma 
consciente e propositiva e eu utilizo o principal-agente para explorar essa lógica política”.  
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Para Pollack (1996), apesar de se distanciar do intergovernamentalismo, a 

abordagem institucionalista apresenta um componente presente que foi possível perceber 

em Hooghe (1999),  

 
It accepts the fundamental intergovernmentalist insight about the initial primacy and 
continuing centrality of member governments in the creation and amendment of EC 
institutions, and then works directly from this assumption to determine how, and under 
what conditions, EC institutions, once created, serve to structure the individual and 
collective choices faced by member governments, and thereby influence policy choices 
in ways that cannot be predicted from the preferences and relative power of the member 
states alone82 (430p.) 

 É perceptível que mesmo focalizando sua discussão no grau de autonomia das 

instituições supranacionais, o institucionalimo não nega a importância dos estados-

membros na criação dessas instituições e nas modificações constitucionais que permitiram 

o desenho instituicional que hoje elas possuem. Por fim, Pollack (1996) advoga contra a 

máxima de que a mudança no status quo é praticamente impossível, principalmente em 

decisões que requerem unanimidade consensual. Segundo o autor, “...other changes may 

occasionally lead to the necessary convergence of the preferences of all the member states 

around a given institutional reform, or set of reforms”83 (439p.). Em outras palavras, uma 

vez que a instituição supranacional se consolida e mesmo que ela se torne preponderante à 

vontade individual dos estados-membros, como defende o institucionalismo, isto não se 

traduz em uma total inviablidade da mudança. Na próxima seção, discutiremos a outra 

corrente teórica que se contrapõe totalmente à institucionalista e na qual, em certa medida, 

Pollack também se enquadra. 

3.3 Abordagem Intergovernamentalista 

 

Diferentemente da corrente anterior, a percepção intergovernamentalista da teoria da 

delegação afirma que a Comissão tem tido pouca influência na história do processo 

                                                 
82 “Ela aceita a idéia fundamental do intergovernamentalismo sobre a primazia e a centralidade dos estados-
membros na criação e modificação das instituições da CE (Comunidade Européia) e, então, trabalha 
diretamente a partir dessa afirmação para determinar como e sob que condições as instituções européias, uma 
vez criadas, servem para estruturar as escolhas individuais e coletivas enfrentadas pelos estados-membros e, 
desta forma, influenciam escolhas políticas de forma que não pode ser previstas unicamente a partir das 
preferências e poder relativo dos membros”.  
83 “... outras mudanças podem ocasionalmente guiar para uma necessária convergência de preferências de 
todos os estados-membros em torno de uma dada reforma institucional ou conjunto de reformas”. 
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decisório europeu. Segundo essa percepção, a única razão que impele os estados-membros 

a delegarem poderes à Comissão seria a busca por credibilidade do sistema, garantindo 

assim que todos cumpram seus compromissos com a União (Moravcsik, 1998). Segundo 

Pollack (1999), o poder de agenda da Comissão aumentou de forma significativa com o 

Tratado de Amsterdã, ratificado em 1997, ampliando sua área de atuação no primeiro e 

segundo pilares, a saber, o Comunitário e o de Política Externa e Segurança Comum. No 

entanto, ele faz uma importante ressalva: “However, the degree of agenda setting power 

delegated to the Commission varies sharply depending on the sensitivity of the issue-area, 

and the proliferation of new formulate reflect member-state concern to limit the 

Commission’s autonomy in these new sensitive areas” (p.8)84.  Em suma, quanto mais 

recentes forem as esferas temáticas (a exemplo da segurança comunitária), em que ainda 

não há um histórico de consenso nas instâncias de barganha, menor será o poder de agenda 

delegado à Comissão. Como dito anteriormente, é na cooperação que a Comissão detém 

maior poder de agenda, pois as modificações feitas pelo Parlamento precisam ser aprovadas 

por ela para que então o Conselho as analise. O que não acontece durante a co-decisão, pois 

a proposta só irá retornar numa terceira leitura, quando o Comitê de Conciliação é 

constituído pelas três instituições, Conselho, Comissão e Parlamento.  

Ao contrário de Hooghe (1999), que preconiza a socialização sobre o modelo 

principal-agente para explicar a preponderância das instituições supranacionais, Tallberg 

(2000) emprega a perspectiva do principal-agente para demonstrar de que forma uma 

instituição supranacional pode fortalecer sua autonomia dentro do sistema institucional 

europeu. Porém, o autor não nega a possibilidade de instituições supranacionais adquirirem 

tamanho poder político-decisório a ponto de não serem devidamente observadas pelos 

estados-membros. No entanto, Tallberg (2000) faz uma importante ressalva: 

Not all agents are delegated the same functions, and when designing control 
mechanisms, principals must take these diverging tasks into account. Within the domain 
of political delegation it is evident that supranational bureaucracies, regulatory agencies, 
courts and central banks cannot be monitored and sanctioned in the same way, since the 
form of control that might be possible in relation to bureaucracies and agencies in fact 
would undermine the functions of courts and central banks. This is why bureaucracies 
commonly are controlled through constraining administrative procedures, intrusive 

                                                 
84 “Contudo, o grau de poder de agenda delegado para a Comissão varia sua forma dependendo da 
sensibilidade do assunto e a proliferação de novos atos reflete a preocupação dos estados-membros com o 
limite da autonomia da Comissão nessas novas áreas mais sensíveis”.  
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review arrangements, and the threat of budgetary cuts or reorganization, while courts 
generally are relieved of such direct control85. (846p.) 

 
 

 Dessa forma, Tallberg (2000) sinaliza para a necessidade de se analisar 

isoladamente as instituições supranacionais européias, pois devido a determinadas 

especificidades sempre haverá um grau diferenciado de discrição a ser delegado pelos 

estados-membros. O autor concorda que instituições como o Tribunal de Justiça e o Banco 

Central alcançam um maior grau de autonomia, porém ele credita essa característica a 

própria estrutura interna desses órgãos e, portanto, ao realizar uma comparação entre o 

Tribunal de Justiça Europeu e a Comissão Executiva Européia, Tallberg (2000) identifica 

que determinados procedimentos adotados na tomada de decisão interfere diretamente no 

funcionamento interno da Comissão, o que não lhe permite deter total poder de agenda, ao 

contrário do que advoga os institucionalistas.  

 Embora se considere um intergovernamentalista, Pollack (1996) não ignora a 

importância das instituições européias, porém enfatiza que é necessário identificar certas 

características que as favorecem a ponto de terem a autonomia defendida pelos 

institucionalistas. Dentre elas, podemos citar: conferir estabilidade à estrutura institucional 

do sistema; ter o poder de propor qualquer alteração em emendas aprovadas pelas demais 

instituições decisórias; ocasionar que estados-membros percam controle sobre 

determinados acontecimentos; e, por fim, sujeitar os governos às ações de agentes 

supranacionais, os quais eles podem controlar apenas de forma imperfeita. Dessa forma, 

Pollack (1996) desafia a corrente institucionalista ao afirmar que a grande dificuldade dessa 

abordagem “consists in constructing a precise analytical tool-box that will allow us to make 

                                                 
85 “Nem a todos os agentes são delegadas as mesmas funções e quando se constrói mecanismos de controle, 
os principais levam essas tarefas divergentes em consideração. Dentro do dominío da delegação política é 
evidente que burocracias supranacionais, agências reguladoras, cortes e bancos centrais não podem ser 
monitorados e sancionados de uma única forma, já que a forma de controle poderia ser possível em relação a 
burocracias e agências, na verdade iria enfraquecer as funções das cortes e dos bancos centrais. Por essa 
razão, burocracias são comumente controladas por meio de procedimentos administrativos restrititvos, 
arranjos de revisão intrusivos e pela ameaça de cortes no orçamento ou reorganização, enquanto que as cortes 
estão geralmente livres desse tipo de controle direto”.  
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specific predictions about the ways in which, and the conditions under which, EC 

institutions may exert such an independent causal influence86” (432p.). 

 Para Pollack (1996), o fenômeno do path-dependency presente no bloco europeu 

se deve principalmente às escolhas institucionais que são moldadas como um jogo 

institucional entre os atores políticos87, cujas preferências surgem a partir de suas 

expectativas racionais sobre os custos e benefícios originados pelas consequências da 

política delegativa adotada em virtude da incerteza. Ou seja, se hoje existe na União 

Européia uma estabilidade institucional e uma atuação marcante das instituições 

supranacionais isso ocorre principalmente devido às escolhas dos estados-membros 

manifestadas em barganhas intergovernamentais. Além disso, essas preferências não são 

imutáveis e as instituições supranacionais, a exemplo da Comissão Executiva, detém poder 

decisório em determinadas áreas, porém nos assuntos em que há um maior conflito e uma 

clareza maior das consequências dos atos adotados, os estados-membros manterão suas 

prerrogativas decisórias. Do contrário, nas matérias em que há uma maior incerteza sobre o 

futuro e onde há uma assimetria de informação, maior será a probabilidade que a Comissão 

tenha suas proposições aprovadas (Kingdon apud Pollack 1996).  

 Andrew Moravcsik é outro importante teórico que faz parte da escola 

intergovernamentalista. Em uma discussão sobre o déficit democrático europeu, Moravcsik 

(2002) reforça a percepção de que a política européia é feita a partir da barganha de 

interesses entre os estados-membros, onde as instituições supranacionais podem influenciar 

nas escolhas, porém não são decisivas, principalmente no que diz respeito às modificações 

constitucionais. Segundo ele, o modelo institucional europeu se caracteriza pela tecnicidade 

e pela busca da eficiência na redistribuição dos benefícios adquiridos pela união político-

econômica, no entanto, é preciso ter em mente que os rumos da integração sempre estarão 

nas mãos dos governos nacionais. Segundo o autor, não se deve entender como déficit 

democrático a natureza não-participativa das instituições européias. Ele afirma que 

“constitutional checks and balances, indirect democratic control via national governments, 

and the increasing powers of the European Parliament are sufficient to ensure that EU 

                                                 
86 “Consiste na construção de uma caixa de ferramentas analiticamente precisa que nos permitirá fazer 
predições específicas sobre de que mode e sob que condições as instituições da comunidade européia podem 
exercer tal influência causal independente”.  
87 “Atores” referem-se exclusivamente aos estados-membros.  



76 
 

policy-making is, in nearly all cases, clean, transparent, effective and politically responsive 

to the demands of European citizens88” (Moravcsik, 2002 : 605). 

 Em suma, as duas correntes indicam que ambas as formas de delegação 

identificadas na União Européia89 devem ser consideradas como elementos de um mesmo 

sistema. Peterson (2001) ao analisar uma das principais obras de Moravcsik90 e o próprio 

intergovernamentalismo, atenta para que os estudos sobre as duas abordagens discutidas 

neste capítulo considerem primeiramente a qual nível da governança européia se refere. 

Segundo ele, no mais alto nível de integração, no âmbito dos tratados constitucionais, a 

abordagem intergovernamentalista oferece a melhor explicação, enquanto que o mesmo 

pode não acontecer para as outras esferas, principalmente no que se refere ao cotidiano da 

comunidade. Dessa forma, “the first step in theorising about EU governance is to choose 

precisely what it is that is so be explained. Otherwise, it becomes easy to over-stretch the 

explanatory potential of middle-range theories91” (310p.).  

 Apesar de todas as ressalvas discutidas neste capítulo, precisamos considerar que o 

estudo da delegação no espaço europeu é recente e enfrenta diversos desafios teóricos e, 

principalmente, metodológicos. A transposição da literatura americana para um fenômeno 

presente em um contexto totalmente diferente daquele vivenciado pelos norte-americanos 

não é uma tarefa fácil e exige dos pesquisadores uma grande capacidade de análise 

comparativa. Porém, preferimos acreditar nas palavras mais otimistas de Pollack (2003),  

...these studies represent the beginning of a promising comparative research programme, 
which decreases the parochialism of the American literature on delegation while at the 
same time generating hypotheses about delegation that can be tested rigorously and 
comparatively both within and across national boundaries92 (215p.).  

 

 

                                                 
88 “Check and balances constitucionais, controle democrático indireto via governos nacionais e o incremento 
dos poderes do Parlamento Europeu são suficientes para assegurar que a política européia é, em quase todos 
os casos, limpa, transparente, efetiva e politicamente responsiva às demandas dos cidadãos europeus”.  
89 Entre os estados-membros e a União ao indicarem os comisstários; e entre Conselho e Comissão. 
90 The Choice for Europe, 1998. 
91 “O primeiro passo ao teorizar sobre a governança européia é escolher precisamente o que é que deve ser 
explicado. Do contrário, se torna fácil alongar o pontencial explicativo de teorias medianas”.  
92 “... esses estudos representam o começo de um promissor programa de pesquisa comparativa, que diminui o 
paroquialismo da literatura americana sobre delegação enquanto, ao mesmo tempo, gera hipotéses sobre 
delegação que podem ser rigorosamente testadas e comparadas tanto dentro quanto fora das fronteiras 
nacionais”.  
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Uma Comissão Européia Autonôma? 
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 Nos capítulos anteriores, uma extensa discussão teórica esteve presente com o 

intuito principal de refletir sobre a Teoria da Delegação, perbecendo as ressalvas 

necessárias para a sua aplicabilidade dentro do contexto de integração político-econômica 

na União Européia. É perceptível certa dificuldade em se extender os preceitos do modelo 

principal – agente (notadamente empregado no estudo das relações político-institucionais 

dentro de uma configuração de um Estado nacional), para um espaço caracterizado pela 

delegação de funções a instituições que não se enquandram perfeitamente nos moldes 

tradicionais vivenciados pela tradição norte-americana, onde surgiu mais intensamente a 

referida escola teórica.  

 Neste último capítulo, apresenta-se uma tentativa de visualizar empiricamente as 

noções discutidas ao longo deste trabalho e, para tanto, realizar-se-á uma análise da atuação 

de uma das principais instituições supranacionais da União Européia, a saber, a Comissão 

Executiva. No capítulo precedente, alguns insights já se encontram presentes a respeito das 

razões para delegar e sobre as funções a ela transferidas, no entanto faz-se necessário não 

apenas enfatizar e detalhar essas informações como também identificar se há - e, portanto, 

quais são -, mecanismos de controle e responsabilização exercidos sobre a Comissão, seja 

pelo Conselho Europeu, Estados-membros ou pelas demais instituições européias. Na 

primeira parte do capítulo, tratar-se-á breviamente de como se compõe a Comissão 

Executiva, suas funções e as relações que estabelece com as demais instituições européias. 

Na parte seguinte, identificar-se-á de que forma determinados instrumentos legislativos 

interferem na atuação da Comissão e como podem ser classificados como mecanismos de 

controle à luz da Teoria da Delegação. Por fim, algumas questões são tratadas no sentido de 

fomentar o debate acerca da responsabilização de instituições não-majoritárias e da própria 

noção contemporânea de democracia. 
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4.1 O Desenho Institucional da Comissão Executiva 

 

 Como foi apresentado suscintamente no capítulo anterior, a Comissão Executiva 

desempenha diversas funções no sentido de gerir o sistema de integração regional e 

promover o compromisso dos estados-membros com o bloco. A Comissão foi criada com o 

propósito de fornecer um suporte técnico-administrativo à União Européia, constituido-se 

em um organismo fulcral para a construção do marco legal europeu, bem como auxiliando 

na implementação das políticas comuns. O Tratado de Roma (1957) estabeleceu as 

seguintes funções básicas da Comissão: monitorar a aplicação das políticas dentro dos 

estados-membros; representar a Comunidade em negociações comerciais externas; e por 

fim e mais importante, propor novas políticas comuns. Mais recentemente, o Tratado da 

União Européia (2002) a considera, ao lado da Corte de Justiça, uma guardiã da 

comunidade. Segundo o Tratado em seu artº 211, a instituição, 
• “Vela pela aplicação das disposições do presente Tratado bem como das medidas tomadas pelas 

instituições, por força deste,  
• Formula recomendações ou pareceres sobre as matérias que são objecto do presente Tratado, quando 

este o preveja expressamente ou quando tal seja por ela considerado necessário, 
• Dispõe de poder de decisão próprio, participando na formação dos actos do Conselho e do 

Parlamento Europeu, nas condições previstas no presente Tratado, 
• Exerce a competência que o Conselho lhe atribua para a execução das regras por ele estabelecidas”. 

 
Diante do exposto, percebemos que à Comissão são imputadas diversas 

responsabilidades – tanto de cunho legislativas quanto executivas -, e ao mesmo tempo 

exerce suas funções de acordo com as regras estabelecidas pelo Tratado e pelo próprio 

Conselho, órgão responsável pela decisão final em diversas matérias. A Comissão é 

atualmente constituída por 27 comissários, cada um indicado por um dos países membros a 

um mandato de cinco anos. Dentre os comissários existe ainda a figura do presidente da 

Comissão, responsável pelo funcionamento administrativo da instituição, mas que 

frequentemente tem uma carreira política em seu país de origem. Por fim, tanto o presidente 

quanto os demais comissários têm sua indicação atrelada à aprovação tanto do Parlamento, 

por maioria simples, quanto do Conselho de Ministros, por maioria qualificada. Apesar de 

serem indicados pelos governos nacionais, estes não podem ser destituídos de seus cargos 

por eles diretamente, o que apenas pode ser feito por solicitação do Parlamento, do 

Conselho ou dos demais membros da própria Comissão. Além do presidente e dos 
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comissários, a Comissão ainda é estruturada internamente em forma de subsecretarias, em 

que diretores gerais e consultores auxiliam no gerenciamento das atividades da instituição, 

por meio de grupos temáticos. Existe ainda uma importância concentrada na figura do 

presidente da Comissão e, talvez por isso, é possível perceber que grande parte deles são 

figuras conhecidas da política européia. Abaixo temos a relação de todos os presidentes da 

história da Comissão. 

Tabela 5. Presidentes da Comissão Executiva Européia 

Presidentes (Pais) Tempo de Permanência 

Walter Hallstein (Alemanha) 1958-1967 

Jean Rey (Bélgica) 1967-1970 

Franco Malfatti (Itália) 1970-1972 

Sicco Mansholt (Países Baixos) 1972-1973 

François Xavier – Ortoli (França) 1973-1977 

Roy Jenkins (Reino Unido) 1977-1981 

Gaston Thorn (Luxemburgo) 1981-1985 

Jacques Delors (França) 1985-1995 

Jacques Santer (Luxemburgo) 1995-1999 

Romano Prodi (Itália) 1999-2004 

José Manuel Barroso (Portugal) 2004-2009 

              Fonte:http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/history/index_pt.htm 

 

Como foi discutido no capítulo anterior, a lógica da delegação de poderes para a 

Comissão tem por objetivo solucionar a seguinte ordem de problemas: credibilidade, pois 

na medida em que existe a necessidade de se elaborar propostas que considerem uma 

política pública a longo prazo, torna-se necessário um órgão que esteja desprendido de 

compromissos eleitorais e que ao mesmo tempo seja capaz de considerar a política a ser 

adotada estritamente pela sua eficiência; comprometimento, em que ao monitorar o 

cumprimento dos acordos pelos estados-membros, a Comissão exerce sua função de 

guardiã da lei comunitária permitindo então uma estabilidade institucional; e por fim, o 

problema da iniciativa, relativo à necessidade de se iniciar a legislação percebendo as 

diversas observações feitas pelos estados-membros privilegiando a efetividade dos 

conteúdos sugeridos (Pollack, 1999).  
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A delegação de poderes para a Comissão não se encerra nela, pois a burocracia que 

a caracteriza é extensa. Além dos comissários, diretores-gerais e secretários técnicos, a 

instituição transfere algumas funções de monitoramento para agências reguladoras 

especializadas que cumprem o papel de observar a aplicação da lei comunitária dentro dos 

estados-membros em determinadas áreas mais sensíveis. São elas: 

 

Tabela 6. As Agências Reguladoras e suas respectivas funções 

Agências93 Funções 

Agência Executiva da Rede Transeuropa de 
Transportes (TEN-T EA) 

Criada em 2006 com data para ser encerrada em 
2013, garante a execução financeira e técnica do 
programa da Rede Transeuropa de Transportes.  

Agência Executiva para a Competitividade e a 
Inovação (EACI) 

Auxilia as Direções-gerais nos assuntos de 
Energia e Transportes; Empresas e Indústria; 
Ambiente. 

Agência Executiva para a Pesquisa (REA) 
Avalia propostas e projetos nas áreas de Pesquisa, 
Empresas, Sociedade da Informação e Mídia, 
Energia e Transportes. 

Agência Executiva para a Saúde e os 
Consumidores (EAHC) 

Criada em 2005 e com mandato extendido até 
2015, auxilia a execução do programa de saúde 
pública da UE e recentemente teve suas tarefas 
foram ampliadas para as áreas de proteção do 
consumidor e segurança alimentar. 

Agência Executiva do Conselho Europeu de 
Pesquisa (ERC) 

Tem como objectivo principal estimular a 
excelência científica na Europa, através do apoio e 
incentivo aos cientistas, investigadores e 
engenheiros mais genuinamente criativos, que são 
convidados a apresentar propostas em todos os 
domínios da investigação. 

Agência Executiva de Educação, Audiovisual e 

Cultura (EACEA) 

Criada em 2006, é responsável pela gestão de 
projetos nas áreas de educação, cultura, juventude, 
e cidadania. 

Fonte: http://europa.eu/agencies/executive_agencies/index_pt.htm 

 
 

 

 

 

 

                                                 
93 Siglas refletem o original do inglês.  
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Quadro 3.  Corrente Delegativa da Burocracia Européia  

 
 

Conselho Europeu        Comissão Executiva          Agências Reguladoras 
       (Estados – membros)                                                                                               
                                                                                             Diretorias - Gerais 

Fonte: quadro elaborado pela autora. 
 
Para tanto, a independência da Comissão, bem como de seus integrantes é a todo 

momento enfatizada dentro dos marcos legais europeus. O Tratado da União Européia 

considera essa característica como essencial para a eficiência do sistema como afirma no 

artº 213, inciso II, 
 “Os membros da Comissão exercerão as suas funções com total independência, no interesse 
geral da Comunidade. No cumprimento dos seus deveres, não solicitarão nem aceitarão 
instruções de nenhum Governo ou qualquer outra entidade. Os membros da Comissão abster-se-
ão de praticar qualquer acto incompatível com a natureza das suas funções. Os Estados-
Membros comprometem-se a respeitar este princípio e a não procurar influenciar os membros 
da Comissão no exercício das suas funções.”.  

 

No entanto, várias questões sobre a capacidade da Comissão em realizar as tarefas 

que lhe são delegadas e o grau de discrição a ela transferido têm estimulado a literatura 

recente a questionar a efetividade de sua autonomia. Diversos são os mecanismos legais 

discutidos e apresentados como forma de controle das ações da Comissão, dentre eles a 

indicação dos comissários, a inserção do Parlamento na confirmação dos indicados, a 

responsabilização de suas decisões por meio de relatórios e, por fim, os processos de 

tomada de decisão influenciando em seu poder de agenda. Esses instrumentos de controle 

serão devidamente explorados na seção posterior.  

 

4.2 Os Mecanismos de Controle sobre a Comissão Identificados na Legislação 

Comunitária Européia 

 

A Indicação dos Comissários 

 

 A partir do modelo principal-agente, pudemos perceber que uma das formas de 

prever as ações pós-contrato do agente e evitar a perda da agência (agency loss) é alinhar os 

interesses entre os dois atores no momento da formação do corpo de funcionários, ou seja, 
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indicando um agente que possua objetivos semelhantes ao do principal. No contexto da 

União Européia, um dos primeiros teóricos a questionar a relação entre comissários e 

governos nacionais foi Crombez (1997) apud Majone (2001), afirmando que por meio da 

indicação dos comissários, os governos nacionais antecipam o direcionamento das 

propostas a serem apresentadas pela Comissão, as quais encontrariam maior apoio no 

Conselho. O mandato dos comissários não coincide com as eleições nacionais dos Estados-

membros, porém eles podem ser demitidos individualmente, caso o Conselho ou os demais 

membros da Comissão solicite ao Tribunal de Justiça.  

Muitos pesquisadores têm se preocupado em identificar como a indicação dos 

comissários se configura como um mecanismo de controle. Döring (2007) elenca três 

hipóteses principais comumente exploradas pela literatura, são elas: os comissários são 

filiados dos partidos que integram os governos nacionais; a importância do cargo público 

ocupado anteriormente seria um critério fulcral para a escolha do comissário; e, por fim, os 

países considerados menores94 tendem a indicar um comissário que defenda os interesses 

nacionais dentro da Comissão, em virtude da própria fragilidade do seu poder de barganha 

dentro das demais instituições supranacionais. Quanto a esta última hipótese, o autor 

apresenta alguns dados que demonstram a preferência dos Estados-membros menores de 

escolherem os comissários que tenham alguma filiação com o governo nacional, o que 

segundo ele se deve principalmente à diminuição de dois para um comissário por país, em 

virtude do último alargamento.  

Tabela 7. Afiliação Partidária dos Comissários 

 
          Fonte: Döring (2007). 

 
                                                 
94 Nesse sentido, são aqueles que detêm menor poder político-econômico e população reduzida em 
comparação aos demais, consequentemente são também os países com menos votos no Conselho e menos 
cadeiras no Parlamento. Ver tabela 2, pág. 12 do primeiro capítulo.   
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No entanto, o autor aponta algumas ressalvas na análise dos casos em particular: 
...several small states have sent Commissioners with no party affiliation. For example, 
Luxembourg and Denmark have always sent either members of the governing parties or persons 
with no party connection. Greece and Portugal have sent only Commissioners with an 
affiliation to the governing party. In general it seems as if the pattern has changed over time. In 
the latest Commissions, almost no Commissioner of a small state had an affiliation with an 
opposition party95 (219p.) 

  

 A provável falsa percepção de que nem todos os países pequenos enviam apenas 

comissários alinhados com os interesses dos governos nacionais talvez advenha de questões 

muito particulares, a exemplo dos países citados por Döring (2007), pois apesar de 

Dinamarca e Luxemburgo terem poucos votos tanto no Conselho quanto no Parlamento, 

estes países não enfrentaram as mesmas dificuldades que Grécia e Portugal em seus 

respectivos processos de adesão ao bloco, quando dependiam de projetos que os 

auxiliassem na sua restruturação econômica.   

 Partindo para uma outra possibilidade de influenciar os trabalhos da Comissão por 

meio da indicação de seus membros, recorremos mais uma vez à avaliação de Döring 

(2007) agora em relação aos cargos ocupados anteriormente. Concentrando-se nas funções 

públicas exercidas anteriormente pelos antigos presidentes da Comissão, o autor identifica 

um crescimento na polítização de suas origens, percebendo nas Comissões mais recentes 

uma padronização de presidentes que cumpriram funções em cargos públicos de alta 

importância.  

Além de praticamente todos os presidentes terem sido ministros em seus países, 

sendo os três últimos ex-primeiros-ministros, Döring (2007) aponta ainda que todos foram 

membros dos partidos que estavam no governo, em seus respectivos países. Porém, ele 

conclui que existe uma grande dificuldade metólogica em se afirmar precisamente se a 

variável afiliação partidária exece uma maior influência na escolha dos comissários, pois 

“these differences can hardly be explained in the light of principal–agent theory without 

including domestic factors96” (255p.). O que se pode de fato ser dito é que o passado 

                                                 
95 “... vários Estados pequenos têm enviado Comissários com nenhuma afiliação partidária. Por exemplo, 
Luxemburgo e Dinamarca têm sempre enviado tanto membros dos partidos do governo ou perssoas sem 
qualquer conexão partidária. Grécia e Portugal têm enviado apenas Comissários com uma afiliação ao partido 
do governo. Em geral, o padrão (de indicação) parece ter mudado ao longo do tempo. Nas últimas Comissões, 
quase nenhum comissário de um Estado pequeno tinha uma afiliação com um partido de oposição (ao 
governo nacional)”.  
96 “Essas diferenças dificilmente podem ser explicadas à luz da teoria principal-agente sem incluir fatores 
domésticos”.  
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político tem sido uma característica recorrente a grande parte dos comissários. Os 

impecilhos estátisticos em se confirmar precisamente de que forma essa variável intefere no 

funcionamento e nos resultados trazidos pela Comissão não excluem o fato de percebermos 

o grau de importância do cargo anterior como um pré-requisto no recrutamento de seus 

membros. 

 

Tabela 8. Posições Anteriores dos Presidentes da Comissão 

 
                  Fonte: Döring (2007) 

 

 A Comissão tem se tornado cada vez mais uma estrutura presidencialista, 

estimulando uma atuação política dos comissários, ao invés de priorizar apenas a expertise 

e a eficiência, que são dois princípios fundadores do órgão. Segundo Peterson (2006), no 

momento em que cada governo nacional pode indicar um comissário, a tendência para a 

politização é alta. O autor considera ainda que, 
Successive Treaty revisions have given the Commission President – considered only 
‘first among equals’ during Delors’s time – a progressively stronger grip over the 
college. Prodi tried to focus on broad political themes, giving himself no specific policy 
portfolio (unlike Santer, who retained overall responsibility for EMU and external 
policy) while also seeking to expand his own influence by inserting many of his ‘own 
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people’ into key positions of authority within the Commission’s services. The collective 
identity of the college seemed a secondary consideration, with Prodi declaring ‘I want 
each commissioner to be a star, a big star, in his or her own policy area’97. (p.92) 

 De fato, a legislação européia prevê uma Comissão Executiva independente e 

estritamente administrativa, como afirma o já citado artº 213, inciso II do Tratado da União 

Européia. No entanto, a estrutura institucional e determinados mecanismos politicos não 

eliminam a possibilidade de captura, e por consequência um gerenciamento ineficiente, de 

suas atribuições. Kassim (2003) afirma que os estados-membros buscam preservar 

determinadas prerrogativas com o intuito de manter certo controle sobre o processo 

decisório e sobre o conteúdo das políticas adotadas. Para tanto, grande parte dos atos 

adotados pela Comunidade são implementados pelos próprios governos nacionais98. 

Segundo ele, os estados-membros ao longo da história do bloco têm buscado interferir de 

diversas formas na atuação da Comissão, em que ele aponta como sistema de cotas a 

indicação dos comissários; 

This ‘geographical balance’ has been jealously protected by the members states, 
typically by their commissioner and his or her cabinet, who have actively sought to 
ensure the right number of national flags are placed in senior positions...national 
administrations have traditionally laid claim to key positions in areas that are salient 
domestically99 (p. 143). 

  
Outra questão importante no processo de formação da Comissão é a recente 

participação do Parlamento na ratificação dos nomes indicados. O Conselho de Ministros 

delibera por maioria qualificada primeiramente o nome do presidente que prentende 

indicar, que será aprovado pelo Parlamento. Em seguida, em comum acordo do o 

                                                 
97 “Sucessivas revisões nos Tratados têm dado ao Presidente da Comissão - considerado apenas o ‘primeiro 
entre iguais’ durante a era Delors - uma influência progressivamente mais forte sobre o colegiado. Prodi 
tentou focar em temas políticos amplos, sem caracterizar nenhum portfólio político específico (ao contrário de 
Santer, que reteve toda a responsabilidade pela União Monetária e pela política externa), enquanto também 
buscava expandir sua própria influência inserindo muitos do seu 'próprio povo' em posições-chave de 
autoridade dentro dos serviços da Comissão (Diretórios-gerais). A identidade coletiva do colegiado parecia 
uma consideração secundária, com Prodi declarando ‘Eu quero que cada comissário seja uma estrela, uma 
grande estrela, em sua área temática’.”  
98Além disso, o autor afirma ainda que o design do processo decisorio favorece a manuntenção dessas 
prerrogativas, tendo em vista que o Conselho de Ministros ainda decide sobre as maiorias das matérias em 
discussão, principalmente no que se referem aos segundo e terceiros pilares do bloco, que remanescem 
extremamente intergovernamentais.  
99 “Esse ‘equilíbrio geográfico’ tem sido cuidadosamente protegido pelos Estados-membros, tipicamente por 
meio de seus comissários e seu gabinete, que tem ativamente buscado garantir que o número certo de 
bandeiras nacionais tenham lugar nas posições mais importantes....administrações nacionais têm 
tradicionalmente clamado posições-chaves em áreas que são salientes domesticamente.”  



87 
 

presidente, o Conselho seleciona os nomes dos demais comissários e, por fim, envia a lista 

completa para que o Parlamento aprove em definitivo tanto o presidente quanto os demais 

comissários.  

Magnette (2001) afirma que com a participação do Parlamento Europeu na 

aprovação dos comissionários indicados pelos governos nacionais existe um 

direcionamento parlamentarista com a intenção de legitimar a atuação da Comissão. Por ser 

o Parlamento a única instituição européia composta pelo voto direto do povo a participar do 

processo de constituição da Comissão, legitimando e conferindo credibilidade à mesma. 

Apesar dos comissários terem como obrigação atuarem de forma neutra e imparcial, suas 

preferências inevitavelmente influenciam na política européia (Hooghe, 1997), assim como 

os cargos e as funções que desempenhavam antes de serem indicados por seus governos 

para se integrarem à Comissão. A exemplo disso, Peterson (2006) apresenta uma tabela 

sobre a Comissão Barroso (2004-2009) em que ele relaciona a área temática, o principal 

cargo anteriormente ocupado e a filiação partidária de cada comissário. E mais uma vez, é 

possível perceber que praticamente todos os comissários da atual gestão têm uma carreira 

política consolidada antes de sua indicação pelos governos nacionais: 

 

Tabela 9. A Configuração Atual da Comissão Barroso (2004 – 2009) 

Comissário 
(nacionalidade) Cargo/ Área Temática Cargo(s)  Anterior(es)  Afiliação Partidária* 

 
José Manuel Barroso 

(Portugal) 
Presidente Primeiro-ministro Partido Social Democrata 

Margo Wallstrom 
(Suécia) 

Vice-Presidente/ Relações 
Institucionais e 

Comunicação Estratégica 

Ministra de Assuntos 
Sociais/ Comissária 

Européia do Meio Ambiente 
Partido Social Democrata 

Günter Verheugen 
(Alemanha) 

Vice-Presidente/ Empresas 
e Indústria 

Ministro 
Europeu/Comissário do 

Alargamento na UE 
Partido Social Democrata 

Jaques Barrot 
(França) 

Vice-Presidente/ Justiça, 
Liberdade e Segurança 

Ministro do Trabalho e 
Assuntos Sociais 

União para um Movimento 
Popular 

Siim Kallas 
(Estônia) 

Vice-Presidente/Assuntos 
Administrativos e Anti-

fraude 
Primeiro-ministro Partido Reformista 

Estoniano 

Antonio Tajani 
(Itália) 

Vice-Presidente/ 
Transportes 

Membro do Parlamento 
Europeu Forza Italia 
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Viviane Reding  
(Luxemburgo) 

Sociedade da Informação e 
Meios de Comunicação 

Membro do Parlamento 
Europeu 

Partido Social Cristão do 
Povo 

Stravos Dimas 
(Grécia) Meio Ambiente Ministro da Indústria, 

Energia e Tecnologia Nova Democracia 

Joaquín Almunia 
(Espanha) 

Assuntos Econômicos e 
Monetários 

Ministro do Emprego e da 
Segurança Social 

Partidos Socialista dos 
Trabalhadores 

Danuta Hübner 
(Polônia) Política Regional Ministra de Assuntos 

Europeus Nenhuma 

Joe Borg 
(Malta) Assuntos Maritimos e Pesca Ministro das Relações 

Exteriores Partido Nacionalista 

Dalia GryBauskaite 
(Lituânia) Finanças e Orçamento Ministra das Finanças Nenhuma 

Janez Potocnik 
(Eslovênia) Ciência e Pesquisa Ministro das Relações 

Exteriores Nenhuma 

Ján Figel  
(Slovákia) 

Educação, Cultura e 
Juventude Cientista e acessor da UE Movimento Democrático 

Cristão 

Androulla Vassilou 
(Chipre) Saúde  Membro da Câmara dos 

Representantes do Chipre 

Partido Europeu dos 
Liberais, Democratas e 
Reformadores (ELDR) 

Olli Rehn  
(Finlândia) Alargamento 

Membro do Parlamento 
Europeu e Conselheiro do 

Primeiro Ministro 
Partido de Centro 

Louis Michel 
(Bélgica) 

Deseolvimento e Ajuda 
Humanitária 

Ministro de Assuntos 
Externos Movimento Reformista 

László Kovács 
(Hungria) 

Fiscalidade e União 
Aduaneira 

Ministro de Assuntos 
Externos Partido Socialista 

Neelie Kroes 
(Países Baixos) Concorrência Ministro do Transporte e 

das Comunicações 
Partido do Povo para  

Liberdade e Democracia 

Mariann Fischer Boel 
(Dinamarca) 

Agricultura e 
Desenvolvimento Rural Ministra da Agricultura Partido Liberal 

Benita Ferrero – Waldner 
(Aústria) 

Relações Externas e Política 
Européia deVizinhança 

Ministra das Relações 
Exteriores Partido do Povo 

Charlie McCreevy 
(Irlanda) Mercado Interno e Serviços Minitro das Finanças Fiana Fáil 

Vladimír Spidla 
(República Tcheca) 

Emprego, Assuntos Sociais 
e Equidade de 
Oportunidades 

Primeiro Ministro Partido Social Democrata 
Tcheco 

Catherine Ashton 
(Reino Unido) Comércio Ministra da Justiça Partido dos Trabalhadores 
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Andris Piebalgs 
(Letônia) Energia Ministro das Finanças Latvian Way 

Megleva Kuneva 
(Bulgária) Proteção dos Consumidores Ministra de Assuntos 

Europeus Nenhuma 

Leonard Orban 
(Romênia) Multilinguismo 

Secretario de Estado – 
Ministério da Integração 

Européia 
Nenhuma 

  Elaborada com base em Peterson (2006) e atualizada pela autora. A Tabela mostra a afiliação dos partidos           
nacionais com os grupos partidários no PE.  

  

 

As Dinâmicas entre as Instituições: censura, responsabilização legal e poder de 

agenda. 

 

Atualmente, a possibilidade de punição individual dos membros da Comissão está 

expressa no Tratado da União Européia em seu artº 216: “Qualquer membro da Comissão 

que deixe de preencher os requisitos necessários ao exercício das suas funções ou tenha 

cometido falta grave pode ser demitido pelo Tribunal de Justiça, a pedido do Conselho ou 

da Comissão”. No entanto, é um mecanismo controverso e desde a assinatura do Tratado 

em 2002 não foi aplicado. Esse mecanismo foi utilizado apenas pelo Parlamento Europeu 

que elaborou uma moção de repúdio resultando na resignação da Comissão presidida por 

Jacques Santer, em 1999, após a publicação de um dossiê do Committee of Independent 

Experts, a pedido do Parlamento Europeu, em que continha uma série de denúncias de 

corrupção, favorecimento de interesses privados e uso indevido do cargo público por parte 

não apenas do presidente Santer, como também dos demais comissários.  
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Tabela 10. Resultado do Voto de Censura da Comissão Santer (1999) 

 
          Fonte: Magnette (2003). 
 

Segundo Magnette (2003), a censura100 à Comissão Santer se configura como um 

exemplo ideal da influência do Parlamento dentro da Comissão. Segundo o autor, “la 

Commission a toujours reflété la majorité des deux tiers du Parlement101” (42p.). Além 

disso, ele afirma que a própria diversidade de competências atribuídas à Comissão permite 

que naqueles assuntos onde haja uma polarização política entre direita e esquerda, os 

debates nas instituições decisórias também serão dividos. Para ele, existe uma noção 

nebulosa entre os parlamentares sobre a natureza da Comissão: “D’un côté ils prêtent plus 

d’attention à la compétence, l’indépendance et l’intégrité de ses membres qu’à leurs projets. 

Mais, d’un autre côté, on peut observer quelques timides signes de politisation, qui 

rappellent les relations que les assembles entretiennent avec leur gouvernement102” (42p.). 

Na tabela 6, é possível perceber que a diferença de votos entre a favor e contra é bem 

reduzida, o que denota que não houve um consenso tácito entre os partidos. Por ser um 

mecanismo drástico de controle ex-post e a própria tradição de favorecer o consenso dentro 

do bloco, não incentiva a sua aplicabilidade nos mesmos termos do modelo principal-

agente. No entanto, isso não exclui outras formas de controle.  

                                                 
100 Dentro dos termos do artº 201 do Tratado da União Européia, o Parlamento pode emitir uma moção de 
censura à Comissão, que consequentemente deve apresentar sua demissão coletiva.  
101 “A Comissão sempre refletiu majoritariamente dois terços do Parlamento”.  
102 “De um lado, eles prestam mais atenção à competência, independência e integridade de seus membros do 
que aos projetos. Mas, por outro lado, podemos observar tímidos sinais de politização, que rementem às 
relações que as assembléias mantêm com seu governo”.  
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A Comissão Barroso declarou em um documento lançado no início de 2005, 

intitulado de “Objetivos Estratégicos para 2005-2009”, que uma das principais metas de sua 

gestão seria promover a transparência do sistema decisório e da própria instituição, 

priorizando a participação da sociedade civil e identificando na Comissão o instrumento de 

conexão entre os europeus e a União. Mais especificamente, se propõe o estímulo a uma 

identidade européia, conforme abaixo: 

A consulta e a participação são inerentes ao conceito de parceria. As iniciativas devem 
beneficiar a plena participação dos parlamentos nacionais, das autoridades públicas a todos os 
níveis, dos parceiros sociais, da sociedade civil e dos representantes da partes interessadas em 
toda a Comunidade. O diálogo não se deve limitar a um debate político em Bruxelas, mas 
transbordar para um espaço público europeu mais vasto, contribuindo para a compreensão das 
diferentes culturas, identidades e conceitos políticos. Desse diálogo resultará a criação de uma 
identidade europeia, sobretudo entre os jovens (6p.) 

 Dentro desta perspectiva, alguns mecanismos legais foram criados com o intuito de 

tornar os procedimentos decisórios das instituições européias mais acessíveis ao público. 

Podemos então citar três regulações principais: o Código de Conduta dos Comissários 

(2004); a Iniciativa Européia pela Transparência (2006) e a Declaração de Governança da 

Comissão Executiva Européia (2007). Ainda podemos citar o Regulamento de Acesso do 

Público aos Documentos do Parlamento, Conselho e Comissão, porém o que é importante 

frisar desse regulamento em especial é o extenso artº. 4 referente às exceções quanto à 

publicação de decisões acerca de determinadas matérias. Além de selecionar por temática 

os assuntos que deveriam ser preservados em atenção à “proteção do interesse público” – 

segurança pública, defesa e assuntos militares, relações internacionais e política financeira -

, qualquer Estado-membro tem a opção de impedir a divulgação de documentos oriundos 

dele e, por fim, aqueles documentos retidos podem assim permanecer por até 30 anos. Em 

suma, apesar de ter o propósito de tornar público os atos institucionais, percebe-se que é um 

processo gradativo.  

 O Código de Conduta dos Comissários estabelece que os membros da Comissão 

tenham um comportamento que priorize sua atuação independente dos governos nacionais 

e, para tanto, determina que: 

• Os comissários não possam ter outras atividades, remuneradas ou não; 

• Comissários devem notificar o presidente caso queiram lançar publicações 

acadêmicas enquanto estejam no cargo; 
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• Comissários não devem aceitar nenhum tipo de pagamento por fazerem discursos 

ou participarem de conferências; 

• Porém, “Commissioners may be active members of political parties or trade unions, 

provided that this does not compromise their availability for service in the 

Commission103” p.3; 

• Os comissários podem apoiar e/ou participar de campanhas eleitorais, contanto que 

informem ao Presidente e este julgará o fato; 

• Não podem permanecer em cargos públicos durante sua permanência na Comissão; 

• Eles também devem declarar as ocupações das esposas; 

• Um membro deve ainda se retirar da Comissão, caso o presidente da mesma o 

solicite; 

• Os comissários devem também manter sigilo sobre as discussões realizadas dentro 

do colegiado;  

• Eles também estão proibidos de receberem presentes que ultrapassem o valor de 150 

euros. 

 
A partir do Código de Conduta (2004), podemos extrair algumas conclusões 

importantes. A principal delas é a importância do presidente perante seus parceiros, 

característica já presente no Regimento Interno da Comissão104 publicado anos antes, 

reforçando então a idéia de que a figura do presidente não é a de um mero coadjuvante ou 

guia dos trabalhos realizados pela Comissão. De fato, ele exerce uma função importante de 

monitoramento das atividades dos demais comissários. Outra observação importante a ser 

feita diz respeito ao envolvimento dos comissários com tarefas extras.  Os membros da 

Comissão não podem permanecer em cargos públicos e nem receber qualquer remuneração 

por atividades desempenhadas fora do âmbito da instituição, no entanto, eles podem ser 

membros ativos de partidos políticos e, com o aval do presidente, podem ainda participar de 

campanhas eleitorais em seus respectivos países. O Código de Conduta dos Comissários 

                                                 
103 “Comissários podem ser membros ativos de partidos políticos ou uniões comerciais, contanto que não 
comprometa sua disponibilidade na Comissão”.  
104 O Regimento Interno da Comissão Executiva não será aqui tratado por entendermos que ele na verdade 
apenas estabelece de uma forma geral os procedimentos já elencados ao longo de todo o texto, a respeito 
especialmente das funções dos comissários e as obrigações conferidas a eles por meio dos tratados 
constitucionais.  
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não exprime mecanismos diretos de controle, porém incentiva que o presidente tenha um 

papel de destaque e permite que haja conexões políticas entre os comissários e seus 

governos nacionais, na medida em que há incentivos para uma atuação eleitoral.  

O documento “Iniciativa Européia pela a Transparência”, proposta da Comissão e 

também conhecida como Livro Verde, busca consolidar algumas medidas adotas em 1999 

pelo Livro Branco – governança européia105. O Livro Verde tem por finalizar solucionar 

três ordens de problemas: viabilizar a disponibilidade de documentos; fomentar o debate 

com outras instituições sobre o reexame da regulação do acesso aos documentos e 

modificações no Organismo de Luta Antifraude (OLAF); e reavaliação das medidas 

tomadas para garantir efiência na consulta aos grupos de interesses. Este último ponto 

recebe especial atenção ao perceber a consulta aos grupos de interesses como um fenômeno 

intríseco a um sistema democrático. Abaixo, temos uma citação literal de algumas 

considerações feitas pela Comissão para participação dos grupos de interesses: 

1. “As atividades dos grupos de interesse são uma vertente legítima do sistema 

democrático, independentemente de serem realizadas por cidadãos individuais ou por 

empresas, organizações da sociedade civil e outros grupos de interesse ou empresas que 

trabalham por conta de terceiros (profissionais de relações públicas, grupos de reflexão e 

advogados). 

2. Os membros de grupos de interesse podem contribuir para chamar a atenção das 

instituições europeias para questões importantes. Nalguns casos, a Comunidade propicia 

apoio financeiro a fim de assegurar que as opiniões de certos grupos de interesse sejam 

veiculadas de forma eficaz a nível europeu (p.ex. os interesses dos consumidores, de 

pessoas com deficiência, os interesses ambientais, etc.). 

3. Simultaneamente, as instituições europeias não devem ser objecto de pressões indevidas 

devido a actividades realizadas de modo inadequado pelos grupos de interesse. 

4. Quando os grupos de interesse procuram contribuir para o desenvolvimento das políticas 

da UE, o público em geral deve ser claramente informado do contributo que fornecem às 

                                                 
105 O Livro Branco tinha como principais propostas: cria uma regulamentação de acesso aos documentos; 
estabelecer critérios de consulta aos grupos de interesses da sociedade civil; criar mecanismos de divulgação 
de uma base de dados sobre os organismos consultivos e o grupo de peritos que dão assessoria à Comissão; e, 
por fim, adotar um Código de Conduta dos Comissários.  



94 
 

instituições europeias. Deve também ser claramente informado sobre os interesses que 

representam, a função que desempenham e as respectivas modalidades de financiamento. 

5. A obrigação imposta às instituições européias no sentido de identificar e salvaguardar “o 

interesse geral da Comunidade” implica de forma inerente o seu direito de proceder a 

deliberações internas sem a ingerência de interesses externos. 

6. As medidas no domínio da transparência devem ser eficazes e proporcionadas” (6p.). 

 
 A principal análise que podemos fazer desse documento é a importância dada à 

consulta e participação dos grupos de interesses, apesar de algumas ressalvas propostas pela 

Comissão a fim de preservar o contéudo de alguns trabalhos desenvolvidos nas instituições. 

No capítulo 2, ao discutirmos dois mecanismos de controle específicos, a saber, a “patrulha 

de polícia” (police-patrol) e o “alarme de incêndio” (fire-alarm)106, percebemos que este 

último se caracteriza pela interferência de grupos da sociedade civil no trabalho 

desenvolvido pelas agências reguladoras com o objetivo que esses grupos exerçam um 

controle indireto sobre as agências, além de tentar promover uma legitimadade ao 

sistema107.  

Mazey & Richardson (2003) apontam para a influência dos grupos de interesses na 

elaboração da política européia como uma forma de legitimar a ação da Comissão 

Executiva diante dos demais atores políticos. Dentro desta perspectiva, os autores afirmam 

que a Comissão em certa medida depende do suporte desses grupos, principalmente no 

momento da construção de propostas a serem encaminhadas ao Conselho e ao Parlamento. 

A partir do momento que os grupos de cada país representam seus próprios interesses ou 

uma coalisão transnacional, torna-se de fundamental importância para a Comissão inserir 

essas sugestões como forma de prever qual avaliação a proposta terá entre os estados-

membros dentro do Conselho e entre os partidos do Parlamento. Por outro lado, a inserção 

dos grupos de interesse na atuação da Comissão pode também traduzir-se em uma 

oportunidade para que a mesma adquira mais poderes. Mazey & Richardson (2003) 

lembram que “the process of European integration has created winners as well losers 

                                                 
106 Ver McCubbins & Schwartz (1984). 
107 No artº. 230 do Tratado da União Européia há uma passagem sobre o papel do Tribunal de Justiça que 
reforça a presença desse mecanismo: “Qualquer pessoa singular ou colectiva pode interpor, nas mesmas 
condições, recurso das decisões de que seja destinatária e das decisões que, embora tomadas sob a forma de 
regulamento ou de decisão dirigida a outra pessoa, lhe digam directa e individualmente respeito”. 
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amongst interest groups. Unsurprisingly, those who have gained from this process tend to 

defend futher expansion of the Commission’s powers108” (215p.). Devido às limitações 

desse trabalho e à própria jovialidade da regulação, não é possível avaliar de que forma a 

participação desses grupos de interesses na Comunidade Européia tem sido concretizada, 

porém configura-se como um importante problema de pesquisa pouco explorado pela 

literatura recente.  

 Por fim, temos o regulamento mais importante e que define as responsabilidades da 

Comissão Executiva, bem como as formas de garantir que elas sejam respeitadas. Publicada 

em maio de 2007, a “Declaração de Governaça da Comissão Européia” tem por objetivo, 

em suas curtas 11 páginas, tratar de questões inerentes à dinâmica interna da Comissão, 

dentre elas: “o planeamento estratégico, os mecanismos de responsabilidade e 

responsabilização, o quadro de abertura e transparência, o mecanismo destinado a 

proporcionar um quadro normativo de qualidade na UE e, por último, as medidas tendentes 

a promover a ética dentro da Comissão” (2p.). Neste documento, identificam-se três formas 

expressas de controle externo, são elas: 

1 – Por meio de relatórios anuais da gestão: “a Comissão adopta anualmente uma Síntese 

dos resultados da gestão, através da qual assume as suas responsabilidades políticas 

relativamente à gestão dos Directores-Gerais e Chefes de Serviço, com base nos relatórios 

anuais de actividades apresentados por estes. Nos casos em que os Directores-Gerais e os 

Chefes de Serviço exprimiram reservas nas suas declarações de fiabilidade, a síntese anual 

apresenta uma primeira análise sobre a forma de tratar esses problemas. Examina também 

os pareceres fora do âmbito dos relatórios anuais de actividades e aborda uma série de 

questões transversais importantes suscitadas pelo Auditor Interno, Tribunal de Contas 

Europeu, Parlamento Europeu e Conselho de Ministros”. 

2 – Controle pelo Parlamento: “O Parlamento Europeu exerce um controle político sobre 

a Comissão, nomeadamente através da aprovação da nomeação do Presidente da Comissão, 

bem como do Colégio, do poder de adoptar uma moção de censura contra a Comissão, 

devendo nesse caso a Comissão demitir-se enquanto órgão, e da faculdade de colocar 

                                                 
108 “O processo de integração europeu tem criado vencedores assim como perdedores dentre os grupos de 
interesses. Dessa forma, aqueles que ganharam por meio deste processo tendem a defender uma maior 
expansão dos poderes da Comissão”.  
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perguntas escritas e orais às quais a Comissão é obrigada a responder. Além disso, o 

Parlamento Europeu aprova, uma vez por ano, sob recomendação do Conselho, a execução 

do orçamento comunitário pela Comissão, bem como as suas contas, encerrando assim o 

ciclo contabilístico do exercício em questão”. 

3 – Tribunal de Contas atuando como auditor externo: “A sua missão consiste em 

proceder  uma auditoria independente das cobranças e despesas dos fundos da União 

Europeia e, desta forma, avaliar a forma como as instituições europeias desempenham estas 

funções. O Tribunal de Contas examina se as operações financeiras foram devidamente 

registadas, executadas de forma legal e regular e geridas em conformidade com os 

princípios da economia, da eficiência e da eficácia”. 

 Temos mais uma vez a reafirmação do Parlamento como um dos atores principais 

na responsabilização dos resultados trazidos pela Comissão, inclusive no que diz respeito à 

aprovação do orçamento anual, em que ao lado do Conselho, aprova o orçamento 

comunitário a ser executado pela Comissão. O Parlamento, ao lado do Conselho e do 

Tribunal de Contas, também está presente na análise dos relatórios anuais elaborados pela 

Comissão. No entanto, nenhuma informação foi encontrada a respeito da aprovação desses 

relatórios e qual instituição é responsável diretamente por referendá-los. Por fim, temos a 

figura do Tribunal de Constas fiscalizando e avaliando a prestação de contas da Comissão.  

 Por outro lado, uma das questões mais debatidas diz respeito ao poder de agenda da 

Comissão e até que ponto ela consegue, de acordo com os procedimentos decisórios da 

comunidade, ter suas propostas aprovadas com o mínimo de alterações possíveis por parte 

do Conselho e Parlamento. Apesar de ter o poder de iniciar a legislação, ao Conselho 

compete definir em que termos a Comissão exerce suas funções e sob quais modalidades 

decisórias as propostas devem ser avaliadas, como afirma o artº. 202 do Tratado da União 

Européia: 

“... (o Conselho) atribui à Comissão, nos actos que adopta, as competências de execução das 
normas que estabelece. O Conselho pode submeter o exercício dessas competências a certas 
modalidades. O Conselho pode igualmente reservar-se, em casos específicos, o direito de 
exercer directamente competências de execução. As modalidades acima referidas devem 
corresponder aos princípios e normas que o Conselho, deliberando por unanimidade, sob 
proposta da Comissão e após parecer do Parlamento Europeu, tenha estabelecido previamente”. 

 Entre os mecanismos de decisão temos três tipos principais e já citados nos 

capítulos anteriores: consulta, cooperação e co-decisão. Tsebelis & Garret (1996) 
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investigam em quais desses procedimentos a Comissão teria mais poder de agenda, em que 

o autor conclui ser na cooperação a modalidade mais propícia para a Comissão exercer seu 

poder de agenda, pois após o parecer do Parlamento, a proposta retorna para a instituição 

para só então ser encaminhada ao Conselho. Ou seja, neste mecanismo decisório, a 

Comissão tem a oportunidade de reelaborar a matéria após o parecer do Parlamento, para só 

então enviar para a análise Conselho, que dará a decisão final. Na co-decisão, a Comissão 

deve elaborar a proposta e enviar ao Parlamento e ao Conselho concomitantemente e as 

alterações futuras, as quais se não houver consenso entre as instituições, serão feitas dentro 

do Comitê de Conciliação, em que a Comissão auxilia as demais instituições, a atingirem 

um acordo. Após o envio da proposta para o Parlamento e o Conselho, a Comissão não 

exerce mais o mesmo poder de iniciativa que anteriormente (Rasmussen, 2008), pois perde 

a capacidade de reformular a matéria antes de uma decisão final.  

 Essa dinâmica decisória influi diretamente na capacidade da Comissão de iniciar a 

legislação e, principalmente, reduz sua vantagem informacional. Para garantir que sua 

proposta seja aprovada109, ela precisa consultar os membros do Conselho e do Parlamento 

ainda durante a preparação da matéria a ser votada. Tallberg (2000) conclui além: 

Member states gain an insight into internal Commission policy formulation and an ability to 
shape the outcome by signalling their preferences. Moreover, the requirement of consent entails 
that the Commission must formally present its proposals to the Council for adoption, which 
both decreases informational asymmetries and offers governments the possibility of sanctioning 
the Commission by dismissing its proposals, if it has not been sufficiently attentive to their 
preferences110 (848p.) 

Sendo assim, a capacidade da Comissão em exercer plenamente seu poder de 

iniciativa em prol de interesses próprios dependerá diretamente da sua habilidade 

estratégica em moldar as propostas de forma que garanta sua aprovação com um minímo de 

acordo dentro do Conselho. Segundo o autor, durante o processo decisório, a Comissão se 

vê forçada a previamente negociar de forma informal com os estados-membros em 

                                                 
109 Independentemente de o Conselho decidir por maioria qualificada ou por unanimidade, pois ao analisar a 
diferença entre os dois processos o que importa é o grau em que cada um afeta o poder de iniciativa da 
Comissão, ou seja, o ato adotado por unanimidade prejudica mais o poder de agenda da Comissão do que 
aquele adotado por maioria qualificada, porém ambos interferem.  
110 “Os Estados-membros adquirem uma idéia da formulação interna de políticas da Comissão e uma 
habilidade de moldar o resultado assinalando suas preferências. Além disso, a exigência do consentimento 
implica que a Comissão deve apresentar formalmente suas propostas ao Conselho para aprovação, o que tanto 
diminui a assimetria de informação quanto oferece aos governos a possibilidade de sancionar a Comissão 
recusando suas propostas, se esta não for suficientemente atenta às suas preferências”.  
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separado, a fim de prever qualquer possibilidade de ter uma proposta ser recusada por um 

dos países (nos casos que requerem unanimidade) ou por um grupo de países (no caso da 

maioria qualificada). Como consequência, esta instituição tem sua capacidade de iniciativa 

reduzida, pois “Member states gain an insight into internal Commission policy formulation 

and an ability to shape the outcome by signalling their preferences” (848p.).  

O autor conclui que o fortalecimento de sua autonomia, depende da habilidade da 

Comissão em ratificar sua agenda nas negociações informais com cada membro da União. 

Em suma, seria algo pouco provável, principalmente considerando o número de países que 

faz parte do bloco. Em uma perspectiva comparativa ao Tribunal de Justiça, temos abaixo 

uma tabela que mostra a variação de autonomia concedida a cada instituição, em que se 

conclui se a Comissão é menos autônoma do que o Tribunal de Justiça.  

Tabela 11. As Bases Institucionais da Variação na Autonomia 

Fatores que Moldam a 
Autonomia Comissão Européia  Tribunal de Justiça 

Função Institucional 
Iniciativa de novas regras, o que 
requer mobilização dos Estados-
membros. 

Interpretação de regras já 
existentes, sem a 
necessidade de mobilização 
dos Estados-membros. 

Monitorar Estados-membros 

Monitoramento participativo, 
permitindo que os Estados-
membros moldem ativamente as 
propostas da Comissão.  

Monitoramento por meio da 
observação, retirando a 
necessidade do Tribunal de 
se involver diretamente 
com os Estados-membros.  

Sanções aos Estados-membros 
(capacidade de anular decisões 

supranacionais) 

Tem o direito de modificar a 
legislação por meio de 
procedimentos legislativos padrão. 

Tem o direito de modificar 
a legislação secundária. 

Estratégias institucionais para 
exercer sua autonomia 

Estratégias sensíveis à necessidade 
da aprovação dos Estados-
membros. Mecanismos utilizados: 
formulação de conjuntos de 
propostas (packaging); 
estruturação de propostas 
(framing); cooptação; justificação 
e camuflagem.  

Estatégias sensíveis à 
necessidade de manutenção 

da legitimidade. 

              Fonte: traduzida pela autora de Tallberg (2000). 
 
 Dentro da uma perspectiva similar, Franchino (2004) afirma que as regras decisórias 

inteferem diretamente na forma como a Comissão irá elaborar as matérias. Segundo ele: 

For most preference configurations, greater executive discretion should be conferred upon the 
Commission in an act adopted under qualified majority voting. The rationale behind this 
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prediction is simple. Rules determine the degree of discretion to grant upon the agents and, as 
such, reflect the conflict between legislators and agents. Delegation of powers to the 
Commission under unanimity is driven by the member state that fears agency drift the most. If 
the decision rule is instead qualified majority voting, we should expect more delegation given 
the likelihood of a greater affinity between the preferences of the Commission and those of the 
pivotal government. Moreover, since the Commission will try to maximize its room of 
manoeuvre, it will propose the highest degree of discretion that satisfies the pivotal government 
under qualified majority voting. Given the likelihood of heterogeneous preferences in the 
Council, this discretion will be larger than the one conferred under unanimity. This outcome is 
most probably predicted by the governments. Hence, in Treaty negotiations, they are more 
likely to move to majority voting those policy areas that need greater executive involvement of 
the Commission (272p.)111. 

 

 Dessa forma, segundo o autor, os Estados-membros prevêem que em matérias 

decididas por meio de maioria qualificada a Comissão teria mais condições de elaborar 

propostas complexas e necessitaria apenas do apoio daqueles países com mais votos dentro 

do Conselho e do Parlamento. Portanto, os Estados-membros delegam mais poderes de 

iniciativa à Comissão nos assuntos que necessitam de uma atuação executiva mais incisiva 

da instituição. Nas matérias em que os Estados-membros preferem reter seu poder para 

executá-las internamente, eles determinam, por meio do Conselho, que a decisão seja 

tomada por unanimidade, sendo assim, a Comissão tem um menor espaço de ação ao iniciar 

a legislação, pois necessita da aprovação de todos os membros do Conselho. Percebemos, 

então, que o grau de discrição da Comissão varia conforme os procedimentos decisórios e a 

sensibilidade das matérias112. Consequentemente, o Conselho delega mais poderes em áreas 

como políticas de competitividade, agricultura e gerenciamento de fundos, onde ele prefere 

aumentar a autonomia da Comissão em troca de mais eficiência (Pollack, 1996).   

 

 

 

                                                 
111 “Para a maioria das configurações preferenciais, uma maior discrição executiva deveria ser conferida à 
Comissão em um ato adotado por maioria qualificada. A lógica por trás dessa predição é simples. Regras 
determinam o grau de discrição concedido aos agentes, e como tal, refletem o conflito entre legisladores e 
agentes. A delegação de poderes para a Comissão sob unanimidade é acionada pelo estado-membro que mais 
teme a perda da agência. Se, do contrário, a regra decisória é a maioria qualificada, devemos esperar maior 
delegação dada a probabilidade de maior afinidade entre as preferências da Comissão e aquelas do governo 
principal. Além disso, uma vez que a Comissão tentará maximizar o seu espaço de manobra, ela irá propor o 
mais alto grau de discrição que satisfaça o governo principal sob maioria qualificada. Dada a probabilidade de 
preferências heterogêneas dentro do Conselho, essa discrição será maior que aquela conferida sob 
unanimidade. Esse resultado é provavelmente previsto pelos governos. Por isso, nas negociações dos 
Tratados, é mais provável que eles transfiram para maioria qualificada aquelas políticas que necessitam de um 
maior envolvimento executivo da Comissão”.  
112 A exemplo de temas como Saúde e Segurança Comum.  
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4.3 Considerações sobre a delegação de poderes para Instituições Não-majoritárias 

 

 Durante toda a discussão desenvolvida por este trabalho, podemos perceber que a 

grande questão posta para análise é sobre as implicações da delegação de poderes para 

instituições que não se integram em um sistema de responsabilização tradicionalmente 

presente nos modelos de democracia, ou seja, a possibilidade de a maioria da sociedade 

julgar por meio do voto os responsáveis pela criação e execução da política pública. A 

delegação para instituições não-majoritárias se justifica principalmente pela necessidade de 

eficiência e imparcialidade na gerência da política pública e devido ao próprio conteúdo 

complexo de alguns assuntos, não apenas os governantes, mas os próprios cidadãos 

encontram dificuldades em se apropriarem dessas questões, como aponta Melo (2001): 

...os eleitores não detêm toda a informação relevante para avaliar o desempenho de seus 
representantes (Manin, Przeworski e Stokes, 1999). Certas decisões, como por exemplo, de 
política monetária, que afetam diretamente o eleitorado, são tomadas em um contexto de 
incertezas ou com base em informações que não são públicas, ou que não podem ser 
publicizadas ex ante sob risco de anular seus efeitos pretendidos. Os eleitores também não têm 
preferências formadas a respeito de um conjunto amplo de questões. Em matérias técnicas ou 
complexas os representantes não podem moldar suas decisões pelas preferências dos cidadãos 
(59p.) 

 Esse contexto gera dúvidas sobre a capacidade dos governantes em aplicar um 

modelo institucional que ao mesmo tempo efetive uma responsabilização das instituições 

não-majoritárias sem que haja uma inteferência política que prejudique os objetivos para os 

quais elas foram criadas. Melo (2001) afirma que quanto menor a delegação conferida 

maior será o controle sobre as agências, o que intefere diretamente na capacidade 

burocrática dessas instituições. Porém, existe uma situação ideal que seria uma alta 

delegação e ao mesmo tempo uma grande responsabilização das agências reguladoras113, 

permitindo que sua atuação produza credibilidade ao sistema político. Identifica-se, então, 

um trade-off entre responsabilização e delegação, em que “a responsabilização é de fato a 

variável decisiva: alta delegação sem responsabilização gera ineficiência. Baixa delegação 

sem responsabilização implica ineficiência” (Melo, 2001:61)  Abaixo temos um quadro que 

explicíta o raciocínio feito por Melo (2001): 

                                                 
113 A responsabilização alta em contextos de alta delegação se daria por meio de mecanismos indiretos, ou 
seja, não haveria a necessidade de um controle direto do principal.  
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Quadro 4. Dinâmica da Responsabilização  

 
                        Fonte: Melo (2001).  

 
   Com a discussão desenvolvida ao longo de todo deste trabalho, podemos perceber 

que a problemática de se exercer controle sobre as instituições não-majoritárias sem 

prejudicar sua autonomia e sua capacidade burocrática não se restringe apenas ao ambiente 

caracterizado por organizações econômicas ou do setor público, mas o trade-off entre 

autonomia e controle é um problema sistêmico (Christensen & Lægreid, 2007). Outra 

observação que deve ser feita diz respeito às razões para se delegar poderes às instituições 

não-majoritárias, pois a justificativa funcional de redução de custos e promoção da 

eficiência já não explica isoladamente as relações institucionais contemporâneas (Thacher 

& Stone Sweet, 2003). Outras racionalidades estão presentes e devem ser consideradas: 

problemas de comprometimento e inferência de credibilidade são duas características 

importantes da delegação no sistema europeu e que influenciam diretamente na noção de 

legitimidade democrática.  

 A existência de um déficit democrático na União Européia tem sido objeto de 

estudo de diversos teóricos, em que o debate inicia-se na própria definição da natureza 

desse déficit: se seria um déficit democrático ou de credibilidade. Enquanto uma corrente 

afirma ser um déficit de credibilidade, onde a preocupação maior seria tornar as instituições 

européias mais eficientes e próximas à sociedade por meio da transparência de seus 

procedimentos; outra perspectiva defende o incentivo à democratização das instituições 

européias por meio do fortalecimento do Parlamento, principal representante dos cidadãos 
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europeus114. De fato, o debate entre o modelo tecnocrático e aquele inspirado na noção 

westminsteriana está longe de um consenso ou de alcançar um desenho institucional 

intermediário que unisse eficiência e participação democrática. Afinal, se fácil fosse atingi-

lo, esta dissertação não teria razão de ser. Por fim, indubitavelmente precisamos ter em 

mente que apesar das diversas considerações político-ideológicas, não podemos perder o 

foco no que realmente importa, nas palavras de Majone (2002): “... the democratic 

legitimacy of non-majoritarian institutions depends on their capacity to engender and 

maintain the belief that they are the most appropriate ones for the functions assigned to 

them115”(389p.). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Para uma revisão teórica desse debate, ver Medeiros & Campos (2009). 
115 “... a legitimidade democrática das instituições não-majoritárias depende da sua capacidade de engendrar e 
manter a crença que elas são as mais apropriadas para as funções que lhes foram atribuídas.”  
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Conclusão 
 
 O atual modelo institucional europeu já não pode mais ser explicado 

exclusivamente à luz das teorias econômicas. A complexidade das relações 

interinstitucionais na comunidade revela a necessidade de se cruzar paradigmas e 

concepções teóricas, privilegiando uma perspectiva comparativa. Recentemente a Teoria da 

Delegação, tradicionalmente aplicada a um contexto de um Estado-nacional, tem recebido 

especial atenção nesse esforço de compreender o funcionamento desse pioneiro processo de 

integração político-econômica.  

 Várias lógicas delegativas são identificadas ao longo da corrente institucional 

européia. Em um primeiro momento, percebemos a delegação de autoridade dos Estados-

membros ao ente da União Européia, com a criação do Conselho de Ministros e o Conselho 

Europeu representando os interesses dos países. A partir da formação do Conselho, a 

segunda corrente delegativa se estabelece resultando no surgimento de outras diversas 

instituições responsável pela gestão do processo de integração, dentre elas o Tribunal de 

Justiça, Banco Central e principalmente a Comissão Executiva, organismo que tem 

recebido atenção especial no debate.  

 O Tratado da União Européia, em seu artº 202, estabelece entre as funções 

principais do Conselho uma importante tarefa:  

“- atribui à Comissão, nos actos que adopta, as competências de execução das normas que 
estabelece. O Conselho pode submeter o exercício dessas competências a certas modalidades. O 
Conselho pode igualmente reservar-se, em casos específicos, o direito de exercer directamente 
competências de execução. As modalidades acima referidas devem corresponder aos princípios 
e normas que o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e após 
parecer do Parlamento Europeu, tenha estabelecido previamente116”. 

 Ou ainda em seu artº 208: 
“O Conselho pode solicitar à Comissão que proceda a todos os estudos que ele considere 
oportunos para realização dos objectivos comuns e que lhe submeta todas as propostas 
adequadas”. 

 No entanto, apenas sublinhar a relação de principal-agente entre Conselho e 

Comissão não se configura como uma análise produtiva, faz-se imprescindível que se 

identifique como se dá essa relação e de que forma tanto o Conselho busca exercer controle 

                                                 
116 Grifos da autora para que se tenha especial atenção ao fato do Tratado permitir que o Conselho delegue 
autoridade à Comissão de forma condicionada, nos moldes que o próprio Conselho estabelece.  
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sobre a Comissão e, consequentemente, como esta intenciona exercer suas funções fora do 

monitoramento do Conselho. O objetivo desta dissertação foi sintetizar o atual debate, 

clarificar algumas questões teóricas - percebendo como se dá a adaptação analítica e 

metodológica da teoria ao contexto europeu -, e, por fim, discutir, a partir dos marcos legais 

do bloco, os mecanismos de controle exercidos sobre a Comissão. 

 Foi-nos possível perceber que a Comissão se relaciona com diversas instituições 

européias, estabelecendo uma dinâmica importante de responsabilização. Na verdade, ela 

não responde apenas a um principal, porém a múltiplos principais. Além do Conselho, 

mereceu especial atenção a relação que ela estabelece com o Parlamento, ao percebermos 

que ao longo dos anos tem sido gradativamente inserido nos mecanismos de 

monitoramento das atividades da Comissão. No entanto, este trabalho nem pode e nem tem 

por objetivo esgotar todas as questões acerca da participação do Parlamento na confirmação 

e censura dos comissários. Porém, é um problema de pesquisa que merece maior atenção e 

análises empirícas dedicadas a comprovar os modelos teóricos aqui discutidos.  

 Outra observação importante a ser feita diz respeito aos procedimentos decisórios 

estabelecidos pelo Conselho a fim de reter suas prerrogativas políticas naqueles assuntos 

mais sensíveis ao contexto doméstico dos países-membros. O poder de agenda da Comissão 

tem sido questionado diante dos mecanismos pelos quais ela deve elaborar e propor 

matérias ao Conselho, respeitando as diversas modalidades de tomada de decisão, a saber: 

consulta, cooperação e co-decisão, seja por unanimidade, maioria qualificada ou maioria 

simples. Os complexos arranjos institucionais presentes funcionam como uma espécie de 

filtro, selecionando os assuntos que requer uma atuação executiva maior da Comissão e, 

decorrente disto, diminui ou aumenta o grau de discrição da instituição proporcionalmente 

ao grau de sensibilidade política da matéria.  

 Apesar do voto contrário da Irlanda ao Tratado de Lisboa117, a adoção do novo 

marco jurídico europeu trará modificações importantes aos arranjos institucionais do bloco 

que podem interferir diretamente na pesquisa, a médio prazo, sobre a atuação da Comissão 

Executiva e as relações que ela estabelece com as demais instituições européias. Dentre 

elas, podemos citar a mudança de alguns termos que visam dar maior notoriedade a 

                                                 
117 Em referendo popular realizado em Junho de 2008, a Irlanda não conseguiu aprovar o Tratado de Lisboa, 
porém estima-se que este problema seja revertido até o final do ano. Para mais informações sobre a ratificação 
do Tratado nos demais Estados-membros ver http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_pt.htm.  
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determinados processos decisórios, a exemplo da “co-decisão”, que passará a ser intitulada 

de “processo legislativo ordinário”, na tentativa de estabelecer-se como uma rotina e não 

um ato esporádico; o termo “parecer favorável” do Parlamento é substituído por 

“aprovação”, substituindo a noção de consulta pela de ratificação, favorencendo, assim, 

uma percepção de que o Parlamento seria mais do que um coadjuvante do Conselho; 

confere ainda a possibilidade que um grupo de Estados-membros, o Banco Central e o 

Tribunal de Justiça possam propor um ato legislativo, o que pode diminuir o poder da 

Comissão de elaborar propostas.  

 No entanto, a mudança que poderá trazer mais impacto na dinâmica decisória 

européia será em relação à configuração dos comissários europeus, bem como o processo 

de indicação. A ratificação do Parlamento os nomes indicados pelo Conselho continuará, 

porém a distribuição de um comissário por Estado-membro modificará a partir de 2014. Os 

membros da Comissão serão representados por um número correspondente a dois terços 

dos países, em que, segundo o artº9-D, eles serão escolhidos “com base num sistema de 

rotação rigorosamente igualitária entre os Estados-Membros que permita reflectir a posição 

demográfica e geográfica relativa dos Estados-Membros no seu conjunto”. Entretanto, o 

Tratado ainda não estabelece como seria esse sistema rotativo, apenas confere ao Conselho 

que decida por unanimidade como se dará esse processo.  

 Dessa forma, as instituições européias convivem diariamente com as dificuldades de 

se solucionar um problema presente não apenas no contexto de integração político-

econômica, mas que representa atualmente o principal desafio do exercício da política: a 

decisão de delegar autoridade e ao mesmo tempo estabelecer mecanismos de controle para 

que a delegação não se torne abdicação, conforme bem pontua Lupia & McCubbins (2000). 

Pudemos perceber ao longo deste trabalho que diversas possibilidades de responsabilização 

estão presentes dentro do contexto europeu e merecem maior atenção em pesquisas futuras 

para a avaliação de sua eficácia, mas principalmente para aferir sua eficiência no principal 

objetivo para que as instituições não-majoritárias foram criadas: execer a política pública 

em prol da sociedade que representa indiretamente, função primeira dos Estados-nacionais, 

mas que ainda não foi cumprida de forma efetiva. 

 Claro está que esta dissertação não ambiciona apresentar soluções para tamanha 

ordem de problemas. Porém, se este trabalho cumprir sua tarefa de identificar e sinalizar 
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uma grande parte dessas questões, então sua pequena parcela de contribuição poderá ter, de 

alguma forma nem que seja influenciando pesquisas futuras, o seu valor.  
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