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RESUMO 

 

 

Esta dissertação analisa as transformações por que tem passado o Estado, e, em 

conseqüência, o Direito Administrativo nos últimos anos. A ação transformadora da 

globalização e a influência do direito dos Estados Unidos da América em nosso 

meio, que tem sido coroada pela implantação do sistema de Administração Pública 

por Agências Reguladoras, foi um dos pontos principais de nossa análise. Identificar 

os desafios à implantação e ao funcionamento deste novo formato administrativo 

entre nós foi o seu propósito maior. Deste modo, no primeiro capítulo, se faz um 

retrospecto sobre a atividade regulatória e interventiva do Estado na economia, em 

suas diversas fases e acepções. O segundo capítulo dá ao leitor uma idéia geral do 

sistema de Administração por agências dos Estados Unidos da América. O terceiro 

capítulo explana sobre o modelo brasileiro de Agências Reguladoras, cuja 

implantação teve início há poucos anos, proporcionando ao leitor uma visão geral de 

como elas se acham aqui estabelecidas. O quarto e último capítulo confronta o 

padrão estado-unidense de agências com este, que se encontra em implantação no 

Brasil hodierno, buscando identificar seus conflitos jurídicos e culturais e as 

perspectivas desta nova etapa da Administração Pública brasileira. 

 

Palavras-chave: 1 - Agências Reguladoras; 2 - Direito Público; 3 - Direito 

Administrativo;  4 - Estado - Reforma. 
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COMPLEXIO 

 

 

 
Dissertatio haec transformationes quas Ciuitas itaque ius Reipublicae Gerendae 

perpassa sunt superioribus annis subtiliter dispicit. Et immutabilis globationis actio et 

apud nos iuris pondus Ciuitatum Americae Unitatis, coronatum ratione Reipublicae 

Gerendae quae Auctoritatibus Moderatricibus instituta est, fuerunt magna ex 

capitibus dispectionis nostrae. Condiciones agnoscere instituendi operandique hunc 

nouum modum gerentem apud nos consilium fuit maximum. Hoc modo, primo capite, 

enarratio Ciuitatis de actione moderatrice interuenienteque oeconomiam in uariis 

eiius momentis ac sensibus fit. Caput secundum lectori Reipublicae Gerendae 

rationis per Ciuitatum Americae Unitatis Auctoritates Moderatrices generalem 

speciem offert. Tertium de Auctoritatum Moderatricium brasiliense exemplo, quarum 

institutio paucis annis exordium cepit, agit, ut lectori imaginem ullam quemadmodum 

hic constituta sint praebeat. Quartum extremumque auctoritatis Ciuitatum Americae 

Unitatis exemplum cum eo quod in hodierna Brasilia instituendum est comparat, ut 

non modo earum controuersiae iudiciariae ac humanae sed etiam expectationes 

huius noui momenti Reipublicae brasiliensis Gestionis intellegentur. 

 

Ianuae uerba: I - Auctoritates Moderatrices, II - Ius Publicus, III - Ius Rei Publicae 

Gestionis, IV - Ciuitas - Correctio. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation analyses the changes that the State has gone through and, 

consequently, the Administrative Law in the last few years. The transforming action 

of globalization and the influence of law of the United States in our midst has had the 

direct result on the adoption of a public administration with regulating agencies, is 

one of the main points of this analysis. Identifying the challenges of this adoption and 

the working of this new form of administration in our midst is the greatest purpose. 

Therefore, in the first chapter a flashback is carried out about the regulating 

activities and the interventions by the State in the economy in various stages and 

senses. The second chapter gives the reader a general idea of the system of 

administration by agencies of the United States of America. The third chapter 

explains the brazilian model of regulating agencies, adopted few years ago, providing 

the reader a general idea of how they have been established. The fourth and last 

chapter compares the standard regulating agencies model in United States of 

America and the one still in phase of adoption in Brazil, trying to identify not only legal 

and cultural conflicts but also the outlook for this new stage of the brazilian Public 

Administration. 

Key-words: 1 - Regulating Agencies; 2 - Public Law; 3 - Administrative Law; 4 - 

State - Reform. 
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“É preciso antes mudar os espíritos!” 

 

Pensamento sempre exclamado por D. Pedro II (1825-1891), Imperador do 

Brasil entre 1840 e 1889, quando lhe apresentavam algum invento ou idéia 

inovadora tidos como capazes de alterar a face do Mundo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A crescente influência dos Estados Unidos da América (EUA) no mundo 

leva-nos a divagações assaz aprofundadas acerca das conseqüências da maciça 

inserção dos elementos de sua cultura em meio a variados povos e países, dentre 

os quais o nosso.  

A mencionada influência reflete-se inevitavelmente no campo jurídico, 

tendo havido uma gradual absorção de institutos característicos do Direito Comum 

(Common Law), a que aquele país é afiliado, às práticas e ritos característicos do 

sistema jurídico europeu-continental, o modelo de nossas origens. 

Vários povos têm tentado reproduzir o formato administrativo dos EUA, 

com a finalidade de obter o mesmo êxito por eles alcançado. Mesmo que em vista 

da supremacia econômica daquele país isso seja até certo ponto inevitável, não se 

pode deixar de questionar: quais seriam os pontos potencialmente impeditivos do 

sucesso desta iniciativa, em razão das expressivas diferenças culturais e jurídicas 

existentes entre o Brasil e os EUA? 

Em torno de tal indagação esta dissertação gravita, ponderando sobre as 

dificuldades de implantação de um sistema trazido de um país cujas estruturas 

diferem consideravelmente das nossas, quer por sua conformação social e cultural, 

quer pela origem e modelo dos institutos jurídicos que as norteiam. 

Os desafios jurídicos ao funcionamento do modelo estado-unidense de 

Agências Reguladoras em nosso país, enquanto guardiãs dos serviços públicos 

repassados à iniciativa privada, então, constituem o foco central de nossas 

atenções. 
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O propósito maior deste estudo é o de avaliar até que ponto as 

discrepâncias verificadas entre os modelos jurídicos do Direito Comum e do Direito 

Civil se compatibilizarão, de modo a permitir o êxito da iniciativa cuja implementação 

se observa hodiernamente em vários países do mundo, e, no caso, especial entre 

nós.  

Um dos mais sérios questionamentos levantados é o da limitação 

constitucional enfrentada pelas Agências Brasileiras, nascidas sob o signo de 

autarquias especiais. Graças ao formato constitucional brasileiro, ainda voltado para 

uma Administração Pública centralizada, nos moldes daquela criada na França e 

espalhada para boa parte dos países latinos, as Agências Brasileiras não possuirão 

um grau de autonomia similar ao de suas inspiradoras estado-unidenses. 

O problema está lançado: é viável este modelo de gestão estranho ao 

nosso universo jurídico? A isto se responde indicando-se o caminho da adaptação, 

que surge como o mais provável. Um caminho lento, através do qual se deverá 

construir uma nova mentalidade social, compatível com este modelo regulatório 

entre nós inovador.  

Isto nos leva a ter como resposta que em cada país as agências poderão 

ser reproduzidos com as facetas incompatíveis ao modelo vigente devidamente 

amoldadas. Essa é a hipótese mais plausível, pois como fenômeno jurídico e 

cultural, não pode ser literalmente transposto sem alterações expressivas. 

A relevância desta discussão é evidente, porquanto boa parte do mundo 

tem passado a reproduzir o padrão estado-unidense de Agências Reguladoras. 

Como instituto novo, entre nós, cabe-nos estudá-lo e ponderar sobre sua viabilidade 

para o fim a que se propõe. O nosso porvir, aliás, depende em muito do sucesso 

destes Órgãos Reguladores. 
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O trabalho possui em seu corpo quatro capítulos. 

No primeiro capítulo se procura construir um quadro que propicie uma 

visão da conjuntura mundial que levou à adoção de novas formas de gestão da 

coisa pública, de que resultaram diretamente as Agências de Regulação. Trata-se de 

etapa propedêutica e indispensável ao entendimento das questões centrais de 

nosso estudo. 

É demonstrado um panorama geral sobre o fenômeno da globalização, 

com suas repercussões diretas na vida e costumes hodiernos; do Novo Liberalismo, 

como uma renascida alternativa ao decadente modelo de Estado Empreendedor, e a 

Reforma do Estado, tal como verificada no Brasil e em outros países, efetuada sob a 

égide dos organismos internacionais fortemente influenciados pelas diretrizes 

políticas dos EUA. 

No segundo capítulo o leitor é apresentado ao sistema de administração 

estado-unidense, por muitos chamado de “Direito das Agências”. Neste capítulo é 

abordado especificamente, mas não de modo completo, o surgimento deste sistema 

de administração, as causas que levaram à sua instituição, bem como a sua ação ao 

longo das diversas fases históricas, desde sua implantação até a época atual nos 

EUA. 

Desde o surgimento deste sistema, cuja criação é também reivindicada 

pela Inglaterra, são traçadas as diversas fases do instituto, dos primórdios, no final 

do século XIX, até a atualidade, com as devidas flutuações de poder observadas ao 

longo dos mais de 110 anos de administração por agências, além de ser  

mencionada a difícil questão da classificação e conceituação das agências dos EUA. 
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No terceiro capítulo se discorre sobre a adoção do sistema de 

administração por agências no Brasil, demonstrando como tem sido recepcionada 

em nosso direito essa criação oriunda do direito do Common Law. 

Além da explanação sobre o grau de independência de nossas agências, 

assim como sobre sua classificação dentro de nossa sistematizada estrutura jurídica, 

são as agências brasileiras já criadas, uma a uma, alvo de um breve comentário 

explicativo. Isto permitirá ao leitor tirar suas conclusões iniciais acerca dos 

obstáculos verificados quando da tentativa de introduzir o modelo alienígena em 

nosso meio. 

No quarto capítulo se pretende tratar das problemáticas questões 

inerentes à compatibilização do sistema estado-unidense em nosso sistema jurídico 

e administrativo. 

Neste último capítulo os desafios culturais e jurídicos potencialmente 

impeditivos do sucesso dessa iniciativa são estudados. Os pontos cruciais da 

dissertação serão tratados neste capítulo, através da análise do caráter do sistema 

jurídico do Direito Comum, em oposição ao do dito europeu-continental; o princípio 

constitucional da separação de Poderes, que constituiria óbice extremo à 

implementação do sistema; os limites do Poder Regulamentar no âmbito do direito 

pátrio, além da emblemática questão do sucesso ou não dos elementos transpostos 

de um meio para outro, sem a devida contextualização. 

São reflexões que recentemente se instalaram no direito pátrio, ainda que 

há muito tempo povoem as meditações jurídicas dos estudiosos europeus e estado-

unidenses. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

 

 

O ESTADO E A SUA ATIVIDADE REGULATÓRIA 

 

 

1.1 - A Intervenção do Estado na Atividade Econômica 

 

A vigente Constituição Federal Brasileira estabelece em seu artigo 173, 

constante do título Da Ordem Econômica e Financeira, claro balizamento à 

exploração direta da atividade econômica pelo Estado1, a qual fica submetida às 

hipóteses de defesa dos imperativos de segurança nacional ou aos casos nos quais 

se identifique relevante interesse coletivo. Apenas nestes casos, conforme definição 

constitucional, poderá o Estado explorar de forma direta alguma atividade de 

natureza econômica2.  

A redação do artigo seguinte, de número 174, afirma ser o Estado o 

agente normativo e regulador da atividade econômica3. 

O texto constitucional delimita o papel e o raio de ação do Estado perante 

as estruturas econômicas do país, traçando as linhas mestras daquilo que lhe 

compete quanto às políticas de controle e o direcionamento das ações 

                                                 
1 Parece-nos razoável adotar como conceito de Estado aquele constante do Plano Diretor da Reforma 
do Aparelho do Estado, segundo o qual ele “é a organização burocrática que possui o poder de 
legislar e tributar sobre a população de um determinado território. O Estado é, portanto, a única 
estrutura organizacional que possui o ‘poder extroverso’, ou seja, o poder de constituir unilateralmente 
obrigações para terceiros, com extravasamento de seus próprios limites”. 
2 Constituição Federal, art. 173: Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da 
segurança ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
3 Constituição Federal, art. 174: Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 
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governamentais de repercussão na esfera econômica, mediante exploração direta 

ou delegada dos serviços públicos. 

A intervenção estatal na atividade econômica é indubitavelmente uma 

prerrogativa que se confunde com a própria razão de ser do Estado, ainda que isto 

tenha se dado de maneira variável ao longo dos tempos, em termos de intensidade 

e modo.  

Teodoro Mommsen demonstra, ao proceder a uma detalhada análise do 

Direito Público Romano, ser o primeiro e mais elevado dever do Estado não permitir 

que dentro de seu raio de ação alguém aja de modo prepotente e opressivo sobre 

seus semelhantes. Em sua obra datada de 1893, prossegue, deve ainda o Estado 

zelar pelo cumprimento das normas por ele mesmo previamente estabelecidas para 

todo o gênero de assuntos, impedindo qualquer forma de comportamento que 

destoe destes mesmos limites4. 

Consoante o magistério de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti5, se 

observa hoje a clara variação de postura do Estado em relação aos fenômenos que 

compõem a vida econômica, ao menos no âmbito do mundo ocidental e tomando-se 

como parâmetro os séculos XIX e XX. Segundo o professor e magistrado 

pernambucano existiu neste período, até meados do século passado, uma 

predominância da atitude abstencionista do Estado em relação a práticas 

intervencionistas. 

Para eficazmente realizar o bem comum, sua já reconhecida e primordial 

razão de existir6, nada há de mais razoável que o Estado aja e influencie os rumos 

                                                 
4 Compendio del Derecho Público Romano. Pamplona: Analecta, 1999, p.401. 
5 Revista Trimestral de Direito Público, Reflexões sobre o papel do Estado frente à Atividade 
Econômica. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 67. 
6 ARISTÓTELES, A Política, 2a ed., São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 1. 
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da economia da forma que lhe parecer mais conveniente e em harmonia com os 

ritos legais e ideológicos reinantes naquele dado momento.  

Assim sendo, é justo ponderar acerca dos mais expressivos sistemas e 

correntes de pensamento cuja implicação econômica tenha sido notória, e sobre as 

suas respectivas inserções políticas e administrativas. Em suma, sobre o conteúdo 

ideológico peculiar a cada um deles e sobre as influências deixadas na forma de 

pensar, de gerir e de intervir na res publica. 

 

1.2 - O Estado Liberal 

 

O pensamento liberal é hoje visto freqüentemente como sendo uma 

doutrina que ressurge e ganha a cada dia maiores espaços na chamada Era da 

Globalização. Não casualmente, o dito liberalismo hodierno, ou novo liberalismo, 

sofre uma associação de cunho pejorativo ao fim de conquistas sociais arduamente 

obtidas7, sobretudo ao longo de boa parte do século XX, quando se dava o chamado 

Estado do Bem-Estar Social. 

   O ideário nascido sob o signo do liberalismo clássico, devidamente 

adaptado no decorrer de muitos anos, tem sido uma idéia recorrente nesta época em 

que um novo paradigma ideológico, viável e aceitável, busca firmar-se no panorama 

mundial. 

 A palavra de Alexandre Santos de Aragão nos dá conta de que o 

momento atual é de uma “revisão de dogmas, em que conceitos e valores antigos, 

reminiscências, sobretudo da Revolução Francesa e do subseqüente modelo 

                                                 
7 O Estado do Bem-Estar Social, construído entre os anos de 1920 a 30 e consolidado sobretudo a 
partir da década de 1940, propiciou aos cidadãos, através da intervenção assistencial estatal, 
sensíveis ganhos nos campos da renda, da alimentação, da saúde, da habitação e da educação. Tais 
benefícios eram postos como direitos políticos, não como mera ação beneficente. 
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napoleônico, de organização administrativa do Estado centralizada, não foram de 

todo abandonados, ao mesmo tempo em que o porvir ainda não se consolidou 

integralmente”8. 

Segundo Francisco Vergara9 as doutrinas e sistemas aparentemente 

novos, surgidos num dado momento, nada mais são que o fruto da fusão de velhas 

idéias já conhecidas. A originalidade de idéias é algo bastante esporádico, sustenta 

o autor.  

Neste sentido, diz, as raízes do liberalismo poderiam ser rastreadas até 

mesmo à Grécia Antiga, como, por exemplo, quando se discute sobre as questões 

inerentes ao lucro comercial - uns achando serem eles a causa das guerras e da 

deterioração do espírito cívico -, outros creditando-lhes o bem estar social10. 

Mas, concentrando-se as atenções no objeto de nosso interesse,  

devemos observar que as linhas gerais do liberalismo traçaram formas de ação no 

sentido de tornar o Estado racional e politicamente despersonalizado. 

Instituiu-se então a legalidade como forma de controle da atuação do 

Poder Estatal perante os particulares, como nos relata Patrícia Rosset11. Desta 

forma, prossegue, foram garantidos os direitos fundamentais particulares através do 

exercício do poder na forma da lei, numa consagração do Estado de Direito.   

                                                 
8 Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico, Forense: Rio de Janeiro, 
2002, p. 1. 
9 Introdução aos Fundamentos Filosóficos do Liberalismo, São Paulo: Nobel, 1992, p. 13 e 15. 
10 Definir o quem vem a ser liberalismo não é tarefa fácil. Igual dificuldade se enfrenta quando se 
tenta enquadrá-lo em categorias, sobretudo pela coexistência de diversos liberalismos simultâneos, 
como por exemplo o de natureza política, o de natureza econômica, o filosófico, o jurídico etc. Pesa 
ainda o fato de que as diversas facetas liberais assumem posturas não raro diametralmente opostas, 
em razão do momento e do lugar em que se dá a sua ocorrência. Dada a vastidão do tema, se tem 
observado em vários momentos históricos serem invocados princípios de natureza e vinculação 
liberal com vistas à concretização dos valores da liberdade e da competitividade, e que trariam uma 
saudável seleção natural ao meio em análise. 
11 Fórum Administrativo, O Estado Regulador e as Agências Reguladoras, ano 2, nº 14, abril de 2002, 
p. 429. 
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Os liberais entendiam originalmente que as intervenções estatais nas 

estruturas econômicas deveriam ser restringidas ao máximo. A conhecida tese de 

Adam Smith (1723-1790), segundo a qual uma força apelidada de mão invisível se 

encarregaria oportunamente de ajustar as distorções existentes, foi a máxima do 

pensamento liberal clássico. O próprio mercado seria o mais eficiente interventor. 

Raymundo Juliano Rego Feitosa, por seu turno, observa que desde Adam 

Smith a resposta básica do liberalismo para a solução do problema decorrente do 

déficit verificado entre necessidades e desejos humanos, e os meios respectivos 

para satisfazê-los, tem sido precisamente o mercado, o que realmente se daria 

através da tese da mão invisível12. 

Sob a ótica do liberalismo o Estado deveria tão-somente encarregar-se da 

ordem institucional, o que teria lugar através da garantia da propriedade privada e da 

responsabilidade estatal em gerir diretamente alguns serviços públicos que não 

tivessem natureza lucrativa, além da segurança e da justiça. 

O passar dos anos, todavia, se encarregou de demonstrar os pontos 

falhos deste modelo. Ocorre que o poder empresarial e financeiro passou a constituir 

uma séria ameaça aos fins do Estado, demonstrando de forma inequívoca que a  

tese da auto-regulação do mercado não era viável na prática. 

Resultou disto uma faceta perversa das práticas liberais, uma espécie de 

mundo cruel e egoísta, em que a lei do lucro a qualquer custo era a última palavra 

em todas as questões. 

Os dramas sociais vividos pelo mundo sob o império do sistema liberal, na 

segunda metade do século XIX, foram de tal repercussão que mereceram o especial 

                                                 
12 Do velho ao novo liberalismo: continuidades e rupturas? Texto para discussão. Recife: Mimeo, 
2002. p. 6   
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pronunciamento da Igreja Católica em várias encíclicas papais, a começar pela 

notável Rerum Novarum (1891), redigida por Leão XIII. 

Tempos depois João XXIII retomou o trato da questão social, através da 

encíclica Mater et magistra (1961), fazendo um retrospecto do pensamento 

eclesiástico no campo das questões sociais e retroagindo aos fatos a que fizera 

referência Leão XIII com especial clareza e completude: 

 

Como é sabido de todos, o conceito do mundo econômico, então mais 
difundido e posto em prática, era um conceito naturalista, negador de toda a 
relação entre moral e economia. O motivo único da ação econômica, dizia-
se, é o interesse individual. Lei suprema reguladora das relações entre os 
operadores econômicos é a livre concorrência sem limites. Juros dos 
capitais, preços das mercadorias e dos serviços, benefícios e salários, são 
determinados, de modo exclusivo e automático, pelas leis do mercado. O 
Estado deve abster-se de qualquer intervenção no campo econômico. Os 
sindicatos, nalguns países, eram proibidos; noutros, tolerados ou 
considerados como de direito privado.  
Num mundo econômico assim concebido, a lei do mais forte encontrava 
plena justificação no plano teórico e dominava no das relações concretas 
entre os homens. E daí derivava uma ordem econômica radicalmente 
perturbada.  
Enquanto, em mãos de poucos, se acumulavam riquezas imensas, as 
classes trabalhadoras iam gradualmente caindo em condições de crescente 
mal-estar. Salários insuficientes ou de fome, condições de trabalho 
esgotadoras, que nenhuma consideração tinham pela saúde física, pela 
moral e pela fé religiosa. Sobretudo inumanas as condições de trabalho a 
que eram freqüentemente submetidas as crianças e as mulheres. Sempre 
ameaçador o espectro do desemprego. A família, sujeita a contínuo 
processo de desintegração13. [Versão em português extraída do sítio 
telemático do Vaticano]  

                                                 
13 Versão original latina disponível no sítio www.vatican.va: “Quem ad modum enim est omnibus 
perspectum, quae tunc longius de rebus oeconomicis pervaserat opinio in rebusque ipsis valebat 
magis, ea, quippe quae omnino totum necessariis naturae tribueret viribus, statuebat idcirco nulla inter 
se ratione leges morales et oeconomicas leges coniungi; ideoque eum qui rei oeconomicae 
operaretur, nihil nisi sua ipsius emolumenta spectare; mutuas negotiosorum hominum rationes summa 
ea dumtaxat astringi lege, quae in libera immoderataque competitorum aemulatione posita esset; 
capitum usuras, mercium et ministeriorum pretia, lucri et mercedis modum, veluti machinali ritu, 
mercatorum lege unice finiri necesse; magnopere esse cavendum, ne se civilis potestas ullo modo 
negotiis oeconomicis immisceret. Per idem autem tempus, opificum collegia pro nationum varietate 
aut non admittebantur prorsus, aut tolerabantur, aut iure privato agnoscebantur. 
Fiebat nempe eo tempore ut, ad oeconomicus res quod attineret, non modo superbum potentiorum 
imperium pro legitimo duceretur, verum etiam in mutuis hominum commerciis plane idem dominaretur; 
atque adeo in universum rerum oeconomicarum funditus perturbaretur ordo. 
Nam nimia dum rerum copia pauci potiebantur, magnae interea operariorum multitudines acriore 
cotidie egestate laborabant. Etenim operarum mercedes neque ad usus vitae necessarios, neque 
interdum ad ipsam depellendam famem satis erant; in iis plerumque rerum condicionibus proletarii 
operam cogebantur impendere, in quibus et valetudini suae, et integritati morum, et religiosae fidei 
insidiae parabantur; in quas autem condiciones pueri et mulieres opus facientes vocabantur, eae 
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A forma liberal clássica de gerir o Estado Moderno desgastou-se após a 

crise de legitimidade do poder evidenciada com os excessos praticados pelos 

detentores do capital. O exercício do poder não mais correspondia aos mais 

elementares anseios dos cidadãos, ante o distanciamento provocado pela índole 

não interventiva das políticas públicas, senão pela própria inexistência destas. 

 

1.3 - O Estado do Bem-Estar Social  

 

Logo nas primeiras décadas do século XX foram constatadas as sérias 

limitações do sistema liberal. Mesmo tendo sido um elemento importante à 

despersonalização do poder, à despatrimonialização do Estado e à implantação de 

um modo novo de se entender e respeitar as leis, o liberalismo não conseguiu conter 

a ganância humana.  

Da mesma forma, este sistema foi incapaz de atender aos reclamos por 

melhores condições de vida, fenômeno que se foi agigantando, como uma 

decorrência direta da mudança de mentalidade que se desenvolveu no seio dos 

povos e em razão das várias transformações sociais a ele associadas14. 

O esgotamento do modelo liberal foi sendo sentido mais fortemente a 

partir do colapso do regime de mercado da época, concentrador e portanto inservível 

para a movimentação e distribuição das riquezas por ele mesmo geradas. 

Considere-se ainda que os caminhos então trilhados pela economia mundial 

                                                                                                                                                         
saepenumero inhumanae habendae; mercenariorum ante oculos, terriculi instar, cotidie versans 
intentata operis vacatio; domesticus convictus sensim ad dissociationem pronus”. 
 
14 O liberalismo e a Revolução Industrial criaram uma nova estrutura social. Em razão desta nova 
forma assumida pela sociedade, as populações respectivas passaram a tornar-se mais 
questionadoras e reivindicadoras de seus direitos, dados que foram pelo próprio liberalismo. 
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passaram a recomendar o seu abandono, tendo como ápice os fatos ligados à 

quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, no ano de 1929.  

Em conseqüência da crise da Bolsa de Valores de Nova Iorque, e da 

subseqüente depressão econômica, os Estados Unidos da América (EUA) adotaram 

na gestão de Franklin Delano Roosevelt a política do New Deal15, numa tentativa de 

barrar os efeitos nefastos da crise instalada em seu país em patamares jamais vistos 

anteriormente. 

As linhas mestras da política do New Deal, de orientação keynesiana16, 

acabariam por constituir os fundamentos do Estado do Bem-Estar Social, sendo 

seus pontos principais o controle governamental dos preços de diversos produtos 

industriais e agrícolas, a concessão de subsídios a produtores rurais, a realização de 

um vasto programa de obras públicas, a criação do seguro desemprego e a 

recuperação industrial.  

Durante o New Deal se deu início a um processo contínuo de ação 

interventiva do Estado na economia, fato que provocou a criação de uma série de 

entidades especiais, as chamadas Agências Reguladoras17. 

É digno de nota que naquela época os EUA já se consolidavam como 

potência econômica, sendo a Bolsa de Nova Iorque a mais importante do mundo nas 

primeiras décadas do século XX18. Os EUA começavam a exportar seu modo de 

                                                 
15 New Deal, do inglês, exprime uma idéia de nova distribuição ou nova representação. 
16 Teoria criada pelo economista John Maynard Keynes (1883-1946), cujo objetivo era o de manter o 
crescimento da demanda em paridade com o aumento da capacidade produtiva da economia, de 
forma suficiente a garantir o pleno emprego, mas sem excesso, pois isto provocaria um aumento da 
inflação. A este conjunto de idéias que propunham a intervenção estatal na vida econômica, com o 
objetivo de conduzir a um regime de pleno emprego, se deu o nome de teoria keynesiana. 
17 TÁCITO, Caio. Conceito de autarquia, Revista do Direito Público, abril - junho 1968, p. 29. 
18 Conf. EICHNGREEN, Barry. A Globalização do Capital: Uma História do Sistema Monetário 
Internacional, São Paulo: ed. 34, 2000, p. 73 e 130, os Estados Unidos eram a maior economia do 
mundo já no final do século XIX e assumiram a dianteira comercial e financeira, antes reservada à 
Grã-Bretanha, no período situado entre as duas Guerras Mundiais. 
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vida para outras terras, tornando-se então um paradigma que foi sendo copiado em 

todo o mundo, numa curva ascendente ainda não interrompida em nossos dias. 

O novo jogo do poder instalado no plano mundial, sobretudo após a 

Revolução Russa de 1917, impunha a reestruturação do Estado e de seu papel 

perante a sociedade. Sob estas circunstâncias foi sendo implantado em inúmeros 

países o Estado do Bem-Estar Social, também chamado de Estado Social.  

O mundo vivia uma fase de grandes transformações no início do século 

XX, sobretudo pelas novas estruturas que a sociedade de então passava a 

apresentar, seja pelo fortalecimento dos movimentos sindicais e pelas influências 

ideológicas socialistas, disseminadas paulatinamente pela então recém criada União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas, seja pelas demandas populares oriundas do 

novo formato social emergente. 

O modelo do Estado Social compreendia uma participação marcante dos 

organismos e da influência governamental na ordem econômica, indo do 

planejamento e aplicação de políticas públicas à execução direta destas nos mais 

variados setores, por meio de empresas estatais. 

Resultou disto um notável crescimento da estrutura do Estado, além de 

uma sensível proeminência do Poder Executivo frente aos demais. Era então o 

Estado quem dava as cartas do jogo, atuando diretamente junto aos diversos 

segmentos econômicos, fazendo cumprir suas diretrizes por intermédio de um 

considerável arcabouço normativo. Esta vastidão normativa, ressalte-se, veio 

posteriormente a inviabilizar o andamento das funções administrativas, ante a 

impossibilidade prática de se lhes controlar. Essa questão é uma das mais válidas 
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motivadoras do sistema de descentralização e de regulação ora difundidos em vários 

países19. 

Antonio Troncoso Reigada disserta a respeito: 

 
As empresas públicas, que precisam dos privilégios da Administração mas 
que ostentam um tremendo poder econômico, praticamente sem controle e 
sem garantias, são um formidável instrumento de poder de todos os 
governos, aumentam o poder dos políticos sobre os cidadãos e a 
abrangência de sua influência. [...] Não nos esqueçamos de que um dos 
maiores defensores da empresa pública e do intervencionismo foram os 
governos autoritários, que buscaram um caminho intermediário entre o 
capitalismo e o socialismo e se lançaram a criar oligopólios estatais ou a 
nacionalizar grandes companhias privadas, em parte como instrumentos 
econômicos, em parte como forma de controlar uma sociedade em que não 
confiavam20. [tradução nossa] 

 

Em verdade o modelo burocrático21 do Estado, tal como assumido em 

diversos países, dentre os quais o Brasil, nos moldes centralizadores e 

hierarquizados herdados da França, só se prestou aos fins a que se propunha, com 

relativa eficiência, enquanto este era diminuto, em sua fase liberal imperial e nos 

primórdios do período republicano.  

Tão logo a ideologia do Estado do Bem-Estar Social criou consistência, o 

complexo modelo estatal mostrou-se cada vez mais moroso e antieconômico. A 

infindável gama de atividades que se foi somando aos já existentes encargos 

                                                 
19 LA SPINA, Antonio e MAJONE, Giandomenico. Lo Stato regolatore, Bologna: Il Mulino, 2000, p. 35.  
20 Privatización, Empresa Pública y Constitución. Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 92-93: “Las 
empresas públicas, que carecen de los privilegios de la Administración pero que ostentan un 
tremendo poder económico, prácticamente sin control y sin garantías, son un formidable instrumento 
de poder de todos los gobiernos, aumentan el poder de los políticos sobre los ciudadanos y los 
ámbitos donde éstos ejercen su influencia. [...] No olvidemos que uno de los mayores adalides de la 
empresa pública y del intervensionismo en la economía fueron los gobiernos autoritarios, que 
buscaron una vía intermedia entre el capitalismo y el socialismo y se lanzaron a crear cárteles 
estatales o a nacionalizar grandes compañías privadas, en parte como instrumentos económicos, en 
parte como forma de controlar a una sociedad en la que no confiaban”. 
21 Conf. www.planalto.gov.br. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Ver também 
SARMENTO, Daniel. Constituição e Globalização: a crise dos paradigmas do Direito Constitucional. 
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar,1999, nº 215, p. 23. 
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governamentais era de tal ordem, e em tantas e diversas frentes, que provocou um 

verdadeiro colapso do sistema22. 

Havia a necessidade de crescer, de industrializar, de assistir a uma 

população cada vez mais exigente e consciente dos direitos que paulatinamente 

passava a conquistar. 

 

1.4 - A Globalização e o Novo Liberalismo 

 

O processo gradual e de cunho histórico de retirada do Estado da 

atividade empresarial, o que coincide com o fortalecimento do processo de 

globalização, fenômeno que em termos práticos propiciou a disseminação pelos 

quatro cantos do mundo dos padrões de vida estado-unidenses, é relevante para o 

nosso estudo. 

O Estado empreendedor, predominante por boa parte do século XX 

sobretudo na Europa e na América Latina, o que se estendeu até o início da década 

de 1980, aproximadamente, se viu pouco a pouco impossibilitado de arcar com o 

pesado ônus dos investimentos que antes fizera sem maiores dificuldades23.  

Em razão disto, diversos países passaram a alienar as empresas que lhes 

pertenciam ou a participação acionária que lhes cabia, de modo a possibilitar que 

aos particulares coubesse a gestão dos serviços e a injeção de novos recursos 

                                                 
22 Em razão do crescimento estatal desmedido, principalmente pelo acúmulo de múltiplos encargos, 
sua ação passou a ser comumente associada ao desperdício, à ineficiência e à corrupção.  
23 Conf. SARMENTO, Daniel. Constituição e Globalização: a crise dos paradigmas do Direito 
Constitucional. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar,1999, nº 215, p. 23: “Sem 
embargo, a partir das duas crises do petróleo na década de 70, instaura-se uma crise no Welfare 
State, que põe em cheque a lógica do dirigismo estatal. O Estado, que havia se expandido de modo 
desordenado, tornou-se obeso e burocrático, tinha dificuldade de assegurar, no mundo dos fatos, as 
promessas generosas contidas em sua Constituição. A explosão de demandas reprimidas tornara 
extremamente difícil a obtenção dos recursos financeiros necessários ao seu atendimento”.  
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indispensáveis às atividades de expansão respectivas, o que até então estava sob 

sua responsabilidade direta. 

O fenômeno da globalização24 a cada dia é sentido de forma mais intensa 

em todos os aspectos da vida quotidiana, tendo demonstrado a sua força na medida 

em que vai modificando os usos e costumes sociais. 

A ação transformadora da globalização é potencializada pelas conquistas 

tecnológicas da humanidade, sobretudo no campo da comunicação. Estas 

mudanças afetam diretamente o meio social, o comportamento e as relações 

humanas.  

O direito, como um fenômeno cultural25, recepciona e processa todas 

essas alterações verificadas na sociedade, em geral de maneira gradual e 

moderada. Os mecanismos sociais, entretanto, têm sofrido alterações em velocidade 

cada vez mais rápida, como sinal característico de nossa época, em que as 

distâncias têm sido virtual e progressivamente abolidas. 

Como prática comumente observada em todo o mundo, e em diversos 

períodos históricos, a quase totalidade dos países busca com maior ou menor 

intensidade inspiração em modelos estrangeiros, mormente naqueles da cultura 

predominante. Os EUA têm sido o grande império da atualidade, sempre a difundir 

                                                 
24 Entendemos ser a globalização um processo lento, que vem sendo construído pelo homem há 
séculos. Sua formação se deu em várias frentes, mas sempre contou com os avanços tecnológicos 
como os seus maiores aliados. Em razão dos avanços da ciência, sobretudo no campo das 
comunicações, a globalização atingiu no final do século XX uma envergadura até então 
desconhecida, mas que não tem servido à pretendida integração dos diversos povos da Terra, em 
razão das grandes diferenças culturais e econômicas existentes. Essas diferenças, inclusive, fizeram-
na um importante instrumento de dominação dos EUA, a potência isolada do nosso tempo. 
25 NÓBREGA, J. Flóscolo da. Introdução ao Direito. Rio de Janeiro: José Konfino, 1965, p. 19: “Tudo 
quanto o homem tem criado no curso da história, desde o machado de pedra à astronave, desde as 
gravuras paleolíticas aos murais de Portinari, das práticas da magia à física eletrônica, tudo é 
objetivação do espírito, tudo constitui vida humana objetivada. E é aí que vamos encontrar o direito 
no seu aspecto de produto cultural, de resultado da atividade criadora do espírito”. 
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de maneira eficaz a sua forma de ser e de viver para todos os quadrantes do 

globo26. 

Curiosamente temos pela primeira vez no dito mundo ocidental, em mais 

de dois mil anos de História, a maciça influência de uma cultura não européia e não 

latina, excetuado o período relativamente curto de supremacia britânica.  

Disto resulta a adaptação do sistema jurídico romano-germânico, o que 

mais se aproxima daquele da Roma Antiga, aos institutos do sistema do Common 

Law. Este processo de absorção nos mostra facetas bastante interessantes, dada a 

frontal diferença existente entre estes dois grandes sistemas jurídicos da atualidade. 

Desta fusão de opostos várias lições podemos tirar, visto que uma nova e 

inusitada estrutura jurídica se forma, após o transplante de modelos criados para um 

meio cultural e adotados noutro fortemente diverso. 

A tão falada globalização, a rigor, tem tido o forte sentido de uma nova 

roupagem do fenômeno sempre visto na Terra, que consiste na imposição da cultura 

do país dominante sobre a daqueles que se encontram em posição de submissão 

econômica, bélica e científica. Isto é facilmente verificado em razão dos valores 

emanados para os quatro cantos do mundo pelas eficientes estruturas culturais e 

publicitárias estado-unidenses, fato este favorecido pelos mecanismos do mundo  

globalizado.  

A dominação cultural, aliás, parece-nos um pré-requisito à dominação 

econômica. Como vender seus produtos a um povo cuja conformação cultural 
                                                 
26 Relata-nos a revista Veja de nº 1.646, de 26.04.2000, na matéria Susto no império americano, que, 
com apenas 5% da população da Terra, os EUA possuem 50% dos usuários da internet; as dez 
empresas mais valorizadas do índice Nasdaq; as dez marcas mais valiosas do mundo; cinco das dez 
maiores empresas mundiais e um PIB de nove trilhões de dólares, superior à soma dos PIB da 
França, Alemanha e Japão. Eles consomem um terço da energia elétrica do planeta e o dobro de 
grãos per capita do resto do mundo. No campo cultural a hegemonia é acachapante: 93% das 
maiores bilheterias cinematográficas de todos os tempos provêm de películas cuja produção é de 
exclusiva responsabilidade dos EUA. Um quarto do mercado cinematográfico mundial é controlado 
pela indústria estado-unidense, que igualmente monopoliza um terço do mercado fonográfico. Seis 
dentre dez artistas musicais campeões de vendas de todos os tempos são estado-unidenses.  
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original rejeita aquilo que lhe é ofertado? Talvez a única alternativa seja a de 

convencer tal povo, por assim dizer, de que o que se lhe oferece é válido e 

interessante, o que só é possível quando se conta com instrumentos de divulgação 

eficazes. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto disserta que: 

 
[...] a globalização já foi cultural, pelo poder do exemplo, como se deu no 
mundo helênico; foi política, pelo poder da espada, como no mundo 
romano; foi econômica, pelo poder das riquezas, como no mundo ibérico 
dos descobrimentos e religiosa, pelo poder da fé, no mundo cristão 27. 

 

Prossegue o referido autor afirmando ser esta a globalização da Era do 

Conhecimento, dada a grande interação existente entre os indivíduos, face ao 

encurtamento das distâncias promovido pelo apurado desenvolvimento científico e 

tecnológico hodierno. 

O vocábulo globalização surgiu em 1944, quando Reiser e Davies 

previram, antes mesmo do surgimento do computador, o que seria uma síntese 

planetária de culturas,28 um humanismo global, ou mesmo, como conceito mais 

recente, o efeito da aldeia global em que se transformou o mundo. 

No sentido teórico atualmente em voga a globalização poderia ser 

entendida como a derrubada definitiva das barreiras nacionais, para o que muito 

teriam concorrido as conquistas tecnológicas que encurtaram ou extinguiram as 

distâncias geográficas29. A criação de uma sociedade global e unificada seria, então, 

a essência da globalização. 

                                                 
27Globalização, Regionalização, Reforma do Estado e da Constituição, Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, 1998, nº 211, p. 2. 
28BARBOSA, Sandra Pires. Impacto da globalização sobre o princípio da eficiência, Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, nº 224, p.197. 
29 A descoberta ou aprimoramento de uma série de novas tecnologias mudou radicalmente os ritos de 
muitas atividades comerciais. A popularização da informática e da rede mundial de computadores, a 
expansão da televisão por satélite, o advento do telecopiador e do telefone celular, dentre tantos 
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Lamentavelmente, a posição hegemônica dos EUA no plano mundial 

tornou a globalização um processo de mão única, em que a coexistência de vários 

países tornou-se mera peça de retórica ante os abismos econômico, bélico e 

científico verificados. 

Em termos reais, inexoravelmente, essa desigualdade entre as nações 

resulta de maneira efetiva na transformação do fenômeno da globalização num 

importante instrumento de defesa dos interesses estado-unidenses no plano 

mundial: um neo-imperialismo, enfim. 

A realidade não dá margem a interpretações, sendo clara a lição de 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 
A globalização – tenha-se presente – é um fato. Um fato longamente 
preparado pela história, que, tendo vindo a ocorrer, veio para perdurar, tanto 
para o bem, como para o mal. E com relação a fatos, pouco adiantam as 
condenações, o que resta a fazer é compreende-los, e, se possível, 
domesticá-los30.  

 

A homogeneização oriunda da globalização há, certamente, de favorecer 

aos que se encontram em posição de supremacia nos mais diversos segmentos, ao 

menos em um primeiro instante31. Daí a verdadeira revolução cultural em nosso seio 

provocada pela pororoca globalizatória: os anglicismos grassam; os hábitos 

alimentares mudam; cria-se um novo padrão de elegância, numa absoluta inversão 

dos valores mais arraigados e originais dos povos ditos periféricos, como o nosso. 

                                                                                                                                                         
outros avanços da ciência, representou o fim das distâncias e o marco inicial de um novo modelo de 
relação sócio-econômica entre povos distantes. 
30O Estado no Limiar do Novo Século, Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, nº 217, p . 83. 
31ALCOFORADO, Fernando. Globalização, São Paulo: Nobel, 1997, p. 18. “Os fatos e a realidade 
estão demonstrando que o processo de globalização da economia mundial tende a produzir mais 
fracionamentos que integração entre nações e povos. O fosso que separa os países capitalistas 
avançados dos atrasados, tanto quanto entre os beneficiários do processo de desenvolvimento e os 
excluídos nos países industrializados e periféricos tende a se alargar. Muito dificilmente, os países 
periféricos conseguirão atingir o mesmo estágio de desenvolvimento dos industrializados ao se 
integrarem sem restrições à economia mundial e os excluídos dos frutos do progresso social em cada 
país sairão desta situação em face do desemprego em massa provocado pelo uso das novas 
tecnologias nos processos produtivos”.  
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Não obstante a força aparentemente incoercível em contrário, o mundo 

possui ainda núcleos refratários às investidas de nivelamento, se assim podemos 

designá-lo.  

Os fatos verificados em Nova Iorque e em Washington, no fatídico dia 11 

de setembro de 2001, que culminaram com a morte de quase três mil pessoas, a 

destruição dos gigantescos edifícios gêmeos do Centro Mundial do Comércio e as 

avarias ao prédio do Pentágono, ilustram bem as conflituosas facetas do fato 

chamado globalização, expostas que são quando correntes culturalmente opostas 

colidem32.  

O mundo globalizado pretende ser um mundo unificado. Contudo a 

globalização expõe mesmo os mais fortes a riscos consideráveis.  

Riscos não só como o supracitado, mas também, e principalmente, 

aqueles de ordem institucional, como os provocados pelos sobressaltos das bolsas 

de valores, com suas imprevisíveis flutuações, causadas pelos fatos mais insólitos 

possíveis e muitas vezes geradas ao sabor dos interesses dos megaespeculadores. 

Dentro desta perspectiva, afirma-se ter havido uma metamorfose no 

conceito clássico de soberania, que não mais deveria ser analisada dentro da antiga 

ótica de absoluta autodeterminação, pois a interdependência gerada pelo fator 

econômico teria se encarregado de tornar obsoleto esse conceito. 

A desregulamentacão e a flexibilização observadas no âmbito do Direito 

Administrativo, enfim, são sinais claros desta metamorfose, deste sincretismo jus 

                                                 
32FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Estado no Limiar do Novo Século, Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, nº 217, p. 85: “Na verdade, é visível a existência de 
uma forte reação por parte dessas civilizações tradicionais contra a cultura globalizada. O exemplo 
mais flagrante dessa reação é o que se passa no seio dos países de civilização islâmica. Neles, forte 
corrente – dita tradicionalista – insurge-se contra a contaminação dos costumes decorrente da 
diabólica influência ocidental (ou cristã, embora o cristianismo tenha muito pouco, ou nada, a ver com 
o que se transmite nos meios de comunicação de massa do Ocidente). Essa reação provoca, 
inclusive, o morticínio dos suspeitos de aderir, ou tolerar, essa deturpação”. 
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cultural, por assim dizer, e que por sinal encontra-se em desenvolvimento, a 

ninguém sendo possível, hoje, prever o resultado final que dele provirá. 

As exigências levadas a cabo pelo fato globalização, no que tange a 

eficiência e competitividade, provocaram, juntamente com o exaurimento da 

capacidade de investir do Estado, o seu afastamento da execução direta de um sem 

número de atividades. Esta também é uma tendência mundial inspirada no novo 

liberalismo e nas circunstâncias econômicas hoje observadas. 

 

1.5 - A Reforma do Estado  

 

As transformações até então promovidas no aparelho estatal brasileiro 

nada mais são que a adoção do modelo ditado por uma tendência internacional e 

têm por escopo aliviá-lo, torná-lo mais ágil, mais econômico e eficiente, ao 

concentrar suas ações em áreas que lhe seriam especialmente inerentes, excluindo 

as demais atividades, tidas como não delegáveis ao setor privado.  

Conseqüentemente, em estando afinado o Estado às correntes 

internacionais, as relações brasileiras para com o resto do mundo restariam 

facilitadas. 

O Direito Administrativo brasileiro tem sofrido uma série de modificações, 

aliás bastante expressivas e que bem retratam este momento de transição, pois a 

emergente visão jurídico-administrativa gera a necessidade de normas novas que 

lhe viabilizem a aplicabilidade e a auto-sustentação deste modelo emergente. 

Pondere-se que, sobretudo no caso brasileiro, as transformações foram 

abruptas e de certo modo artificiais. Assim sendo, as reformas verificadas no cenário 

jurídico-administrativo do Brasil, mormente no transcurso da década de 1990, 
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revestiram-se de tamanha contundência, e até certo ponto imprevisibilidade, que no 

último ano da década anterior o momento político e econômico era tido por muitos 

estudiosos do tema como fortemente hostil às privatizações das empresas públicas, 

um dos pilares das reformas levadas a cabo na estrutura do Estado brasileiro33.  

O sistema jurídico europeu-continental, a que somos filiados, e que no 

caso do Direito Administrativo tem suas raízes na França de Napoleão Bonaparte, 

eficaz mantenedora das linhas principais do Direito Romano, busca amoldar-se 

atualmente ao formato estado-unidense, herdeiro do padrão do Common Law.  

Na terra ianque, vale lembrar, o pragmatismo e as soluções casuísticas 

preponderam em oposição às colocações acadêmicas, sistematizadas, codificadas e 

lógicas do direito ainda predominante no Velho Mundo e na América Latina. 

O antigo modelo intervencionista observado no Brasil entre 1930 e o início 

da década de 1980 não encontra mais ambiente para subsistir34. Após os períodos 

dos presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek e o ciclo de governos 

militares, o Brasil ingressou em uma fase em que o Estado é muito mais um 

mediador que um fomentador direto do desenvolvimento. Tal situação se repete nos 

quatro cantos do Mundo. 

Diz Gaspar Ariño Ortiz: 

 
[...] assistimos nos últimos anos, em todos os países do mundo ocidental – 
para não dizermos também no oriental, depois da derrubada [do muro de 
Berlim] – a uma tomada de consciência generalizada da crise do setor 
público. Aquilo que há cinqüenta anos foi a expressão de entusiasmo de 
toda a Europa, face à empresa pública como o grande instrumento do 
Estado Social que nasceu após a Segunda Guerra Mundial, transformou-se 

                                                 
33 BELO, Manoel Alexandre C. A Atividade Empresarial do Estado - Aspectos Jurídicos e 
Administrativos da Empresa Pública, Fix, João Pessoa, 1989, p. 49. 
34 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimento e Crise no Brasil: 1930-1983, 14a ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1985, p. 45: “Antes da Revolução de 30 os Governos haviam sido sempre representantes 
da oligarquia agrário-comercial brasileira, decorrendo daí atitudes governamentais em relação à 
industrialização, que iam da indiferença até à hostilidade aberta”. Dessa forma, o papel do Estado 
como fomentador direto do desenvolvimento econômico – sobretudo no setor industrial -, se deu 
indiscutivelmente a partir da primeira Administração de Getúlio Vargas. 
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hoje em crise. Se foi estendendo a convicção de que o Estado de Bem 
Estar, com seus níveis de gasto público cada vez mais altos, com a sua 
baixa eficiência em muitas de suas atividades, não poderia durar, e que logo 
alguém viria a dizer: a festa acabou, voltemos ao trabalho35. [tradução 
nossa] 
 

Em verdade, mesmo mediante o mais superficial dos retrospectos, é 

inevitável a constatação de que o Estado sempre foi o grande fomentador do 

desenvolvimento e dos negócios durante boa parte do século XX.  

Assim sendo, através das reformas que se têm implantado, o Estado 

passa a ser um regulador dos serviços públicos concedidos, que então serão 

prestados por terceiros. Agirá, assim, de forma direta ou indireta.  

Em verdade o Estado se viu desprovido de recursos para manter o ritmo e 

a sistemática anteriores. Os investimentos cada vez maiores exigiam recursos de 

que ele não dispunha, o que constituiu fato imperioso rumo à chamada liberalização 

do modelo estatal. 

A análise da privatização tem ligações aprofundadas com a Ciência da 

Administração, com a Economia e com a Ciência Política. Sua relação para com o 

Direito é bem mais tênue, porquanto a este caberia mais viabilizar a implementação 

das ações privatizadoras dos governos face à realidade normativa imperante, 

observando-a ou ajustando-a às novas necessidades. A sua conceituação veio aos 

poucos, após uma certa resistência dicionarística, mesmo porque envolve uma idéia 

ampla, onde o propósito de diminuir o tamanho e as ações diretas do Estado são o 

foco central. 

                                                 
35 Economía y Estado: crisis y reforma del sector público. Madrid: Marcial Pons, 1993, p. 25: 
“Asistimos en los últimos años, en todos los países del mundo occidental – no digamos ya en el 
oriental, después del derrumbamiento – a una toma de conciencia generalizada de crisis de lo 
público. Lo que hace cincuenta años fue la expresión de entusiasmo de toda a Europa hacia la 
empresa pública como gran instrumento del nuevo Estado social que se alumbró tras la Segunda 
Guerra Mundial, ha hecho hoy crisis. Se ha ido extendiendo la convicción de que el Estado de 
bienestar, con sus niveles de gasto público cada vez más altos, con su baja eficiencia en muchas de 
sus actividades, no podía durar y que alguien vendría antes o después a decir: se acabó la fiesta, 
volvamos a trabajar”. 
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Constituem-na diversas ações, a exemplo da desregulação - menor 

intervenção estatal na economia; a quebra dos oligopólios, ou seja, os pequenos 

grupos que dominam certa fatia do mercado; a venda de ações de empresas 

públicas para o setor privado, a concessão de serviços públicos - através do que o 

setor privado passa a ser concessionário de serviço anteriormente reservado às 

empresas públicas e a terceirização. 

O início de tais ações administrativas se deu mais fortemente a partir da 

última década do século passado, tendo sido regulamentada pela Lei nº 8.031, de 

199036.  

O Novo Estado, parceiro, regulador, subsidiário37, deve buscar novas 

soluções para antigos dilemas, mormente quando escasseiam os meios financeiros 

de que se servia para solucioná-los.                                                                                                

Neste sentido a privatização, enquanto tendência internacional, compele a 

estrutura administrativa do Estado a ser criativa e versátil, certamente por torná-la 

diminuta, e em cada nova modificação criada, um novo substrato legal há de ser o 

alicerce que lhe dará viabilidade jurídica. 

A conseqüência imediata disto é a formação de uma nova estrutura 

jurídica, que represente uma nova página na história do Direito Administrativo 

Brasileiro. Uma decorrência natural destes novos tempos. 

As principais razões que levaram a tal postura político-administrativa 

foram de ordem financeira - pelo propósito de diminuir os gastos públicos com 

empresas estatais deficitárias, que comprometiam boa parte dos orçamentos 

governamentais -; de ordem jurídica - pela imperiosa necessidade de serem 

                                                 
36 Esta lei, posteriormente reformulada pela Lei nº 9.491/1997, instituiu o Programa Nacional de 
Desestatização. Desde então ficou clara a intenção do Governo de redefinir o papel do Estado na 
economia. 
37 O Estado Subsidiário disciplina o exercício da atividade econômica pelo setor privado, e, 
excepcionalmente, realiza tais atividades, observando determinados princípios de interesse público. 
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retomados os investimentos públicos e suas ações, sem a rigidez de formas que 

tanto dificultavam o seu desenrolar no âmbito da Administração Pública - e de 

natureza política - porquanto uma tendência neoliberal tornou-se presente na 

maioria dos países, mesmo naqueles de orientação socialista, por razões de 

praticidade e eficiência.  

Bem visto, então, que as razões de ordem financeira não constituíram um 

fator isolado quando das privatizações. Em verdade há uma opinião unânime no 

sentido de que as empresas privadas funcionavam bem mais eficientemente que as 

públicas, e de que, quando alguma delas excepcionalmente destoa desta regra, isto 

se dá justamente por terem elas imitado os padrões de funcionamento das empresas 

privadas38. 

Emilio Albi destaca a herança nociva do Estado do Bem-Estar Social, 

ainda presente em épocas recentes:  

 
[...] nos orçamentos dos Estados europeus, mais da metade do gasto 
público corresponde ao de caráter social (aposentadorias, saúde e 
educação, principalmente), e só cerca de 20 por cento se destinam a 
serviços gerais (administração, segurança, justiça...) e gastos econômicos 
(setores produtivos, investimentos ou subvenções de exploração e de 
capital), destinando-se o resto a financiar outras administrações, ao serviço 
da dívida pública e a outras políticas. Em relação ao PIB, o gasto social 
alcança facilmente entre 25 e 30 por cento, enquanto o gasto geral e em 
intervenção econômica se situa entre 11 e 12 por cento39. [tradução nossa]. 

               

O movimento do Direito Administrativo rumo ao Direito Privado é um 

fenômeno sentido, ainda que conceitualmente controverso. Trata-se de uma etapa 

                                                 
38 CASTILLA, Nicolás Hernández e MORATO, Lucía López de Castro. Privatizaciones, Liberalizacíon 
y Bienestar. Granada: Comares, 2000, p. 11. 
39 Público y privado: un acuerdo necesario, 1a ed., Barcelona: Ariel, 2000, p. 136: “En los 
presupuestos de los Estados europeos, más de la mitad del gasto corresponde al de carácter social 
(pensiones, sanidad y educación, principalmente), y solo alrededor de un 20 por ciento se destina a 
servicios generales (administración, seguridad, justicia...) y gastos económicos (sectores productivos, 
inversiones o subvenciones de explotación y de capital), dedicándose el resto a financiar otras 
administraciones, al servicio de la deuda pública y a otras políticas. En relación al PIB, el gasto social 
alcanza fácilmente el 25-30 por ciento, cuando el gasto general y en intervención económica se sitúa 
en un 11-12 por ciento”.   
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necessária à consecução da agilização e da economia nas atividades a cargo, até 

então, do Estado. 

Fernando Henrique Cardoso entende que nos países mais ricos a crise 

fiscal e a falência do Estado do Bem-Estar Social exigiram uma reflexão profunda 

sobre o problema da Reforma do Estado. No caso brasileiro, prossegue o ex-

presidente, onde as demandas crescentes de uma sociedade complexa e a 

dificuldade do Estado em atendê-las somam-se a uma herança, ainda não 

completamente superada, de patrimonialismo e de distorções causadas por séculos 

de apropriação privada dos instrumentos de governo pelos chamados "donos do 

poder", a situação é bem mais delicada40. 

Indubitavelmente, o fato de ser a exclusão social um fato historicamente 

observado nos países periféricos, como é o caso do Brasil, faz com que a diminuição 

das estruturas de amparo social do Governo sejam bem mais sentidas pelas  

populações respectivas.   

As mesmas medidas surtem efeitos diversos em razão das diferentes 

realidades sociais de cada região. Para exemplificar a disparidade observada 

podemos fazer referência ao caso da bem desenvolvida Suécia, que por muitos 

anos foi apontada como sendo um paradigma de sociedade, graças aos 

elevadíssimos níveis de bem estar que o Estado havia conseguido proporcionar aos 

seus cidadãos.  

Após cerca de quarenta anos de sucessivos governos socialistas, a 

Suécia construiu uma sociedade com alto padrão de vida, porém com as maiores 

alíquotas de impostos jamais vistas em lugar algum. Isto resultou na diminuição da 

                                                 
40 Trecho do prefácio ao livro Reforma do Estado para a Cidadania, de Luiz Carlos Bresser Pereira, 
conforme www.bresserpereira.ecn.br. 
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poupança, no desestímulo ao trabalho e à produtividade e na queda constante da 

qualidade dos serviços públicos. 

Resultou deste quadro, a partir da década de 1980, um progressivo 

decréscimo da qualidade dos serviços públicos, que na mesma proporção foram se 

tornando onerosos, até o colapso do sistema forçar o Governo a adotar nova linha 

de raciocínio e ação. 

Gaspar Ariño Ortiz sentencia que a excessiva e indiscriminada proteção 

que caracteriza o Estado do Bem-Estar Social acaba com os estímulos à poupança 

e ao esforço41, tendo sido estas as principais razões da guinada política realizada 

onde se adotava tal prática, ante a comprovada exaustão do modelo. 

O Estado do Bem-Estar Social cumpriu seu papel de humanizador do 

liberalismo, mas sua hipertrofia condenou-o à morte, fazendo com que os gestores 

das políticas econômicas dos diversos países recomendassem o seu abandono, 

abstendo-se o Estado de gerir os serviços diretamente, e passando a uma postura 

de fiscal dos serviços efetivados pelos particulares. 

 

1.6 - As Agências Reguladoras: o padrão anglo-estadunidense 

 

Em virtude da mudança de orientação verificada no plano mundial, o que 

teve lugar a partir dos anos 80 do século passado, os Estados passaram a adotar 

uma nova postura em relação à participação que detinham nos negócios públicos, 

agindo doravante como reguladores dos serviços cuja execução confiaram aos 

particulares. 

                                                 
41 Privatización e Liberalización de Servicios, Universidad Autonoma, Madrid, 1999, p. 31-32. 
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Este novo comportamento do Estado não o fez retroagir à fase de Estado 

mínimo e sistematicamente abstencionista, nos moldes daquela etapa anterior ao 

Estado do Bem-Estar Social. Ao contrário, pode-se dizer que o Estado regulador de 

hoje é um Estado limitado42. 

Nos EUA o sistema de administração por agências já era uma prática 

desde a segunda metade do século XIX, sendo uma forma de gestão oriunda de um 

lento processo de aprimoramento, após a experiência do controle por comissões 

legislativas 

Não é absurdo dizer-se que os EUA e a Inglaterra dividem a paternidade 

do sistema de administração por agências, tendo cabido à pátria americana-

setentrional difundir o seu modelo pelo mundo. Os organismos reguladores 

receberam inicialmente a denominação de quangos, que vem a significar quasi 

autonomous non governamental organization43, tendo sido esta nomenclatura levada 

dos EUA para a Inglaterra por servidores britânicos ainda no final do século XIX. 

É bem verdade que a Inglaterra deu início em solo europeu ao processo 

de diminuição do Estado, quando Margareth Thatcher foi primeira-ministra daquele 

país, entre 1979 e 1990, conforme explicam Giorgio Giraudi e Maria Stella Righettini: 

 

A partir do fim dos anos 70, com os três governos conservadores de 
Margareth Thatcher (1979-1990), o Estado britânico experimentou 
rapidamente profundas transformações e o sistema de quangos foi 
sensivelmente modificado. O modelo ministerial até então dominante na 
organização e no funcionamento da atividade administrativa entrou em 
grave crise e cedeu lugar ao modelo do agencismo44. [tradução nossa] 
 

                                                 
42 LA SPINA, Antonio e MAJONE, Giandomenico. Lo Stato regolatore. Bologna: Il Mulino, 2000, p. 34.  
43 Organização não governamental quase autônoma. 
44 Le autorità amministrative indipendenti. Bari: Laterza, 2001, p. 81; “A partire dalla fine dagli anni’ 70, 
con i tre governi conservatori di Margareth Thatcher (1979-1990), lo Stato britannico ha subito dei 
profondi cambiamenti e il sistema dei quangos è risultato sensibilmente modificato. Il modelo 
ministeriale, fino ad allora dominante nell’organizzazione e nel funzionamento delle atività 
amministrative, è entrato fortemente in crisi e ha ceduto il passo al modelo dell’agenzismo”. 
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Dando seqüência ao propósito de analisar de maneira genérica os 

elementos históricos, políticos e econômicos que deram espaço à construção do 

sistema de Administração por Agências Reguladoras, tanto nos países cujo sistema 

jurídico é o do Common Law, como também, mais modernamente, naqueles 

afiliados ao padrão dito Europeu-Continental, passamos a tecer considerações sobre 

as ações do Estado regulador neste contexto. 

As Agências Reguladoras, ou formas similares de gestão das atividades 

inerentes ao Poder Público, são um instituto que foi se desenvolvendo no correr dos 

anos, após paulatino processo de maturação nos EUA.  

Surgiram do esforço dos mais avançados segmentos da classe política, e 

da sociedade estado-unidense em geral, no sentido de manter a gestão dos 

negócios públicos afastada da manipulação político-eleitoreira, da influência dos 

grandes conglomerados empresariais e, ainda, para tornar ágil e técnico o trato das 

questões governamentais e de interesse público.  

A razão fundamental, em que pese a tendência cultural do Common Law 

de ver o mundo com olhos mais liberalizantes, é a de que não sendo o Estado o 

realizador direto das atividades econômicas, cabia-lhe regular os respectivos 

setores. 

Quando a crise fiscal45 se manifestou nos quatro cantos do mundo, restou 

àqueles mais fervorosos adeptos do Estado do Bem-Estar Social rever suas políticas 

de intervenção econômica. 

                                                 
45 Conf. o Plano Diretor da reforma do Aparelho do Estado, extraído de www.planalto.gov.br, em 
09.07.2002: “A crise do Estado teve início nos anos 70, mas só nos anos 80 se tornou evidente. 
Paralelamente ao descontrole fiscal, diversos países passaram a apresentar redução nas taxas de 
crescimento econômico, aumento do desemprego e elevados índices de inflação. Após várias 
tentativas de explicação, tornou-se claro, afinal, que a causa da desaceleração econômica nos países 
desenvolvidos e dos graves desequilíbrios na América Latina e no Leste Europeu era a crise do 
Estado, que não soubera processar de forma adequada a sobrecarga de demandas a ele dirigidas”. 
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Paralelamente, e com decisiva força, há de se observar a crescente 

influência do capital internacional no jogo político de hoje. Tão forte é a influência 

das multinacionais que a soberania dos Estados é vista com reservas e com certa 

relatividade. O capital hodierno não tem pátria fixa, ainda que seja mais 

freqüentemente de origem estado-unidense, migrando rapidamente ao sabor dos 

interesses de seus detentores, como nuvens de gafanhotos. 

O declínio do chamado Estado-Nação se caracteriza pela incapacidade 

dos governos de constituírem uma economia nacional, restrita aos limites territoriais 

e sob as rédeas do governante. 

Dentro de todo este quadro de modificações observadas no panorama 

internacional hodierno, e em vista da incessante busca por modelos de gestão 

pública eficientes, que se pautem numa estrutura de Estado subsidiário e mínimo, 

insere-se o estudo das Agências Reguladoras, formato que se irradia dos EUA para 

o resto do mundo. 

Por isto é indispensável a análise do sistema de Administração Pública 

estado-unidense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   42

SEGUNDO CAPÍTULO 

 

 

O MODELO ESTADO-UNIDENSE DE ADMINISTRAÇÃO POR AGÊNCIAS 

 

 

2.1 - As origens da administração por Agências Independentes 

 

Vistos que foram anteriormente os fatos de múltiplas origens que levaram 

à alteração da política de intervenção do Estado na atividade econômica em 

diversos países, sobretudo após o Estado do Bem-Estar Social ter chegado a um 

quadro de saturação que inviabilizou a sua aplicabilidade, devemos analisar agora 

de onde se originou o sistema regulatório que vem hoje sendo paulatinamente 

abraçado por muitos povos, as suas características originais e a sua razão de ser.  

A opção pela diminuição do aparato estatal, fato verificado com maior 

intensidade a partir da década de 1990 em vários países, dentre os quais o Brasil, 

evidenciou o momento de buscas por novas alternativas que assegurassem a 

solução de antigas questões de interesse público, o que exigiu do Estado uma 

reformulação em sua postura regulatória.     

Não sendo mais ele o provedor direto de determinados serviços, lhe 

coube supervisioná-los, orientá-los, ditar as linhas mestras de sua execução. Esta 

nova forma de regulação passou a ser feita através das chamadas Agências 

Independentes, instituto importado do Direito Administrativo do Common Law, tendo 

cabido aos EUA ser o país que fez delas um verdadeiro sinônimo de Administração 

Pública, um fundamento basilar de sua estrutura governamental.  
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Um grande número de países têm instituído agências que regulem e 

controlem determinadas atividades e serviços públicos concedidos tidos como 

relevantes, destacando-se a Inglaterra, o Canadá, a Irlanda, a Suíça, a Suécia, a 

Áustria, a Alemanha, a Espanha, Portugal, a França, a Itália e a Argentina, dentre 

muitos outros46. 

Ao contrário do Brasil, onde a influência e a participação governamental 

na vida do cidadão e nos grandes empreendimentos têm sido decisiva, o que possui 

fincas no período colonial e imperial47, as idéias e a prática liberal são uma 

constante na história do povo estado-unidense. 

Indubitavelmente, o ambiente econômico, político e institucional reinante 

nos EUA na segunda metade do século XIX propiciou, conjuntamente com outras 

circunstâncias, a germinação do sistema de Administração Pública por intermédio 

das chamadas Agências Reguladoras Independentes. 

Observam Giorgio Giraudi e Maria Stella Righettini que a necessidade de 

reformas nas estruturas do Poder Público surgiram na democracia estado-unidense 

aproximadamente no final do século XIX, com a mudança das relações entre 

sistema partidário e Administração Pública, e entre os Estados Federados, seus 

Parlamentos e o Mercado.  

Ocorre que a crescente influência dos grupos privados, que foram sendo 

formados em razão do florescente capitalismo estado-unidense a partir do século 

XIX, contrastava com a inadequação das funções reguladoras exercidas pelo Poder 

                                                 
46 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do Direito Administrativo 
Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 221 - 260 . 
47 Nesta fase, ainda que vigesse entre nós uma forte visão liberal, o Estado sempre detinha a palavra 
final sobre a realização dos empreendimentos, cabendo-lhe sempre autorizar o funcionamento 
respectivo. 
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Legislativo e pelas funções de controle do Poder Judiciário48. Tanto o controle 

judicial quanto o legislativo mostraram-se operacionalmente lentos e de um modo 

geral inservíveis. 

Em verdade, ainda conforme Giraudi e Righettini, as Agências 

Independentes resultaram da contínua busca por um modelo político-institucional 

que permitisse manter a burocracia estatal fora do alcance dos tentáculos dos 

grandes grupos empresariais. Esta tendência se acentuou sobretudo após a 

constatação de que o sistema de mera alternância dos partidos políticos49, que ao 

vencerem as eleições ocupavam maciçamente os cargos públicos com seus 

adeptos, se mostrara ineficaz e vulnerável ao grande empresariado.  

Foi pensando em retomar as rédeas da gestão pública para as mãos do 

Governo, ou com ele mantê-las, dentro das finalidades do interesse público, que foi 

sendo desenvolvido e aprimorado este sistema50. 

Fazendo-se um retrospecto histórico, pode-se dizer que o Estado ocupava 

mínimos espaços na então sociedade dos EUA, sobretudo no plano das estruturas 

federais de governo. Antes da Guerra de Secessão51, é de se destacar, o Poder 

Central era muito fragilizado, cabendo a gestão efetiva da Administração Pública 

predominantemente aos Estados Federados. 

                                                 
48 Le autorità amministrative indipendenti: dalla democrazia della rappresentanza alla democrazia 
della efficienza. 1ª ed., Roma: Laterza, 2001, p. 39. 
49 O sistema de alternância dos partidos no poder, mediante o preenchimento dos cargos da 
burocracia estatal pela facção vitoriosa nas urnas, recebia o nome de spoils system. Este sistema de 
rotatividade partidária foi fundamental para a consolidação da democracia competitiva bipartidária 
estado-unidense, mas mostrou-se ineficaz para submeter os grandes grupos empresariais a alguma 
forma de controle governamental.   
50 Ibid. p. 37. 
51 A Guerra de Secessão ocorreu entre 1861 e 1865, nos Estados Unidos, envolvendo o norte 
industrial e abolicionista contra o sul agro-exportador e escravista, tendo deixado um saldo de 600 mil 
mortos. É considerada a primeira guerra moderna da história e a maior guerra civil do século XIX. 
Este conflito foi vital para o desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos, pois somente com o seu 
término criou-se no país um mercado unificado, baseado no modelo industrial nortista, representando 
assim o primeiro grande passo para o avanço capitalista que levou os Estados Unidos à condição de 
principal potência hegemônica do mundo no século XX. 
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É digno de nota que na América Setentrional o princípio da Separação 

dos Poderes foi sempre fortemente observado, de forma tal que o Poder Executivo 

não detinha as rédeas da política do país de forma hegemônica, como normalmente 

observado nas nações da porção centro-meridional do nosso continente. A própria 

criação do sistema de administração por Agências Reguladoras é uma 

demonstração efetiva disto. 

Perscrutando-se as questões de ordem sócio-ideológica, é de se 

acrescentar à tendência liberal comumente verificada no povo estado-unidense, o 

fato de ter ali se desenvolvido uma importante corrente, ainda em conseqüência da 

prosperidade econômica e dos demais fatores já referidos, um movimento formado 

por progressistas que resultou na constituição de uma importante fase da história 

político-institucional daquele país denominada The Progressive Era52.  

Este movimento surgiu durante a segunda metade do século XIX, 

justamente quando se consolidava o aparato administrativo dos EUA. Ele propunha 

a profissionalização da Administração Pública através da criação de métodos de 

gestão que colocassem o Governo à salvo da influência nefasta dos grupos de 

pressão empresariais, dos políticos inescrupulosos, enfim, de toda a sorte de má 

ingerência que pudesse desviar a Administração Pública de seus objetivos reais de 

promoção do bem comum53. 

Nada difícil é constatar, a partir da análise dos relatos que aos nossos 

dias chegaram, que até o início do século XIX os EUA padeciam de mazelas político-

administrativas assaz assemelhadas àquelas que até hoje procuramos erradicar em 

                                                 
52 MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La Administración por Agencias en los EE.UU. Madrid: 
Universidad Carlos III, 1995, p. 99 
53 MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La Administración por Agencias en los EE.UU. Madrid: 
Universidad Carlos III, 1995, p. 101. 
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nosso seio54. Apenas para exemplificar, o mandonismo e a troca de favores 

governamentais de todo o gênero por votos grassavam. 

Os integrantes da corrente progressista, contudo, imaginaram um sistema 

de administração que fosse livre, ao menos parcialmente, dessas interferências que 

lhe comprometiam a eficácia. Assim surgiram as Agências Reguladoras 

Independentes: um instrumento de gestão pública compatível com os princípios do 

Common Law e com a mentalidade prática daquele povo. 

A respeito, pormenorizada descrição nos fazem David Osborne e Ted 

Gaebler: 

 
Nos Estados Unidos, a emergência da Administração Pública experimentou 
uma mudança importante na virada do século [XIX-XX]. Há um século 
nossas cidades estavam crescendo a uma velocidade vertiginosa, repletas 
de imigrantes que vinham trabalhar nas fábricas construídas rapidamente 
pela nossa revolução industrial. O padrinho Tweed e seus contemporâneos 
mandavam nessas cidades como se fossem feudos: em troca de votos de 
imigrantes, eles davam empregos, favores e serviços informais. Com uma 
mão roubavam a ignorância pública; com a outra se asseguravam de que os 
que lhes repassavam pacotes de votos leais seriam amplamente 
recompensados. Entretanto, não prestavam atenção a muitos dos novos 
problemas da América industrial: os bairros decrépitos, as fábricas 
exploradoras de trabalhadores, a necessidade desesperada de uma nova 
infraestrutura de saneamento, fornecimento de água tratada e infraestrutura 
de transportes. Os jovens progressistas (...) foram expectadores da situação 
até que não puderam mais digeri-la. Na década de 1890, foram à luta contra 
ela. Durante os trinta anos posteriores o movimento progressista 
transformou a Administração dos EUA. Com o propósito de por fim aos 
empregos públicos como fórmula de clientelismo, os progressistas criaram 
os planos de cargos, com exames escritos, escalas salariais e proteção 
contra a seleção ou afastamento arbitrários. Com o fim de manter os 
projetos de obras públicas fora do alcance dos políticos, criaram as public 
authorities independentes. Com o fim de limitar o poder dos padrinhos 
políticos, dividiram as funções administrativas, subtraíram dos 
Governadores e Prefeitos o poder de nomear os ocupantes de cargos 
importantes, criaram administradores eleitos em separado, juízes e também 
sheriffs. Com o fim de resguardar a gestão dos serviços públicos da 

                                                 
54 Conf. CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado da Ciência da Administração e Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1906, p. III e IV, no Brasil, neste mesmo período, a 
mentalidade e as práticas observadas no âmbito da Administração Pública eram absolutamente 
lastimáveis, sendo o Direito Administrativo aquele que entre nós tinha o menor número de cultores. 
Em razão da falta de uma estrutura de garantias de estabilidade e acesso à carreira, o funcionário se 
habituara a investir mais na dedicação partidária que na própria formação profissional. O zelo pela 
atividade desempenhada não ia além da conhecida prática de dar andamento aos processos, o que 
se fazia de modo automático e estéril. As presidências das províncias não se prestavam a outro fim 
que não o de servirem como locais de repouso e recomposição de forças dos parlamentares e de 
suas agremiações políticas. 
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influência dos políticos, criaram um cargo de gerente profissional, isolado da 
política, encarregado de gerir a administração de uma maneira empresarial 
e eficiente55. [tradução nossa] 
 

Foi-se criando nos EUA, ainda no início do século XIX, uma consciência 

de que o Poder Legislativo deveria ter um papel ativo na concessão dos serviços 

públicos, o que se materializaria através das Comissões Parlamentares Estaduais.  

Esta foi uma forma inicial de regulação, ainda sujeita à análise judicial, e 

que se demonstrou inviável, pois a complexidade da atividade da indústria sempre 

andava adiante dos recursos estruturais de que dispunham os parlamentos para 

deslindar as questões que lhes eram submetidas. 

Em seguida, tendo sido amadurecida a idéia original, veio a fase da 

criação de comissões ad hoc, que atuaram como organismos auxiliares do 

Parlamento entre 1832 e 1850, aproximadamente, sem qualquer vinculação com o 

Poder Executivo. 

A terceira etapa, bem mais adiante, situada no período que compreende 

aproximadamente os anos de 1869 a 1887, é caracterizada pelas Comissões 
                                                 
55 OSBORNE, David e GAEBLER, Ted. Reinventing Government, Addison-Wesley, Reading, 1992, p. 
13, apud MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La Administración por Agencias en los EE.UU., p. 100-101. 
“En los Estados Unidos, la emergencia de la Administración Pública experimentó un giro importante 
con el cambio de centuria. Hace un siglo, nuestras ciudades estaban creciendo a una velocidad de 
vértigo, atestadas de inmigrantes que venían a trabajar a las fábricas construidas rápidamente por 
nuestra revolución industrial. El ‘padrino’ Tweed y sus coetáneos mandaban en esas ciudades como 
si fueran sus propios feudos: a cambio de votos  de inmigrantes, ellos dispensaban puestos de 
trabajo, favores e servicios informales. Con una mano robaban a la ignorancia pública; con la otra se 
aseguraban de que los que les suministraban paquetes de votos leales eran ampliamente 
recompensados. Entre tanto, no prestaban atención a muchos de los nuevos problemas de la 
América industrial: los barrios decrépitos, las fábricas explotadoras de obreros, la necesidad 
desesperada de una nueva infraestructura de saneamientos, conducciones de agua e infraestructuras 
de transporte. Los jóvenes progresistas... fueron espectadores de la situación hasta que non pudieron 
digerirla más. En la década de 1890, salieron a luchar contra ella. Durante los treinta años 
posteriores, el movimiento progresista transformó la Administración en Norteamérica. Con el fin de 
terminar con los puestos de trabajo en la Administración como fórmula de clientelismo político, los 
progresistas crearon los sistemas de función pública, con exámenes escritos, escalas saláriales y 
protección contra la selección o separación arbitrarias. Con el fin de mantener los proyectos de obras 
públicas fuera del alcance de los políticos, crearon public authorities  independientes. Con el fin de 
limitar el poder de los ‘padrinos’ políticos, dividieron las funciones administrativas, sustrajeron a los 
Gobernadores y Alcaldes el nombramiento de importantes cargos, crearon administradores elegidos 
por separado, jueces, e incluso sheriffs. Con el fin de resguardar la gestión de los servicios públicos 
frente a la influencia de los políticos, crearon una profesión de gerentes profesionales, aislados de la 
política, encargados de regir la Administración de una manera empresarial y eficiente”. 
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Permanentes, subdivididas em débeis - as que detinham apenas função consultiva -, 

e fortes, as que poderiam também fixar tarifas de preços públicos, além de serem 

simultaneamente órgãos consultivos, como as chamadas comissões débeis.  

O motor essencial da questão era sempre o mesmo: diminuir a força da 

influência política e econômica dos grupos empresariais e fracionar ao máximo o 

poder, de modo a criar uma malha de responsabilidades e interdependências que 

obstaculasse a preponderância do interesse privado ou individual sobre o público. 

Os doutrinadores não conseguiram chegar a uma posição unânime 

acerca de qual país teria sido o idealizador do modelo de administração por 

agências; se a Inglaterra, se os EUA56. No Velho Mundo, sustentam muitos 

estudiosos, dentre os quais alguns estado-unidenses57, teria sido arquitetado o estilo 

de gestão por comissões, apesar de as iniciativas realizadas pioneiramente na 

Inglaterra (1846 e 1873) não terem logrado nenhum êxito num primeiro momento. 

Em nossa opinião, todavia, a semelhança político-cultural então existente 

entre a Inglaterra e os EUA, certamente maior ainda que a verificada em nossos 

dias, motivou o desenvolvimento do mesmo sistema em épocas muito próximas em 

ambos os países. Isto é justificável pela identidade original daqueles povos, e não 

implica numa efetiva transposição do sistema criado em um país para o outro. 

De qualquer modo, as experiências britânica e estado-unidense 

ocorreram inegavelmente quase que de maneira concomitante durante a maior parte 

                                                 
56 Defende a tese da criação pela Inglaterra: MORAIS, Alexandre de. Agências Reguladoras. Fórum 
Administrativo. 8/1009-1016, Belo Horizonte: Fórum, out. 2001, p. 1011. Entendem ter esse sistema 
surgido nos EUA: CUÉLLAR, Leila. As Agências Reguladoras e o seu Poder Normativo. São Paulo: 
Dialética, 2001. p. 66 e JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras Independentes. 
São Paulo: Dialética, 2002, p. 53. Não firma posição: MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La 
administración por agencias en los Estados Unidos de Norteamérica. Madrid: Universidad Carlos III, 
1995, p. 112. 
57 Conf. MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La administración por agencias en los Estados Unidos de 
Norteamérica. p. 112, entendem os estado-unidenses BREYER e STEWART, em Administrative Law 
and regulatory policy, p. 11, ser a lei instituidora da Interstate Commerce Commission (1887)  
reprodução de uma lei inglesa de 1845. 
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do século XIX. Enquanto algumas comissões eram criadas pelo Congresso dos 

EUA, outras similares surgiam na Inglaterra, isto entre 1832 e 1888. Parece-nos 

lógico que em sociedades assemelhadas, tanto quanto à cultura quanto ao grau 

geral de desenvolvimento, institutos análogos tendam a surgir em épocas próximas 

ou simultâneas.   

As questões concernentes aos transportes ferroviários e ao 

armazenamento de grãos motivaram as primeiras manifestações de regulação 

econômica nos EUA58. 

Por volta de 1860 as ferrovias eram o negócio por excelência nos EUA, 

porquanto envolviam vultosos investimentos privados e geravam muito mais 

empregos que o próprio Governo. Em razão disto uma série de problemas derivados 

desse crescimento descomunal do segmento ferroviário passaram a surgir, 

sobretudo no que tange aos monopólios que se foram formando e ao poder 

adquirido pelos empresários do setor, os quais passaram a influenciar as 

autoridades públicas a agir em favor de seus interesses empresariais.  

A Lei do Comércio Interestadual (Interstate Commerce Act) foi 

promulgada pelo Congresso estado-unidense em 4 de fevereiro de 1887, pondo fim 

ao sistema de Comissões Federais até então vigente, após a constatação de sua 

obsolescência e inviabilidade. Desde então foi instituído por ela um conjunto de 

normas reguladoras da atividade ferroviária nos EUA, que submetia as empresas do 

setor a um elenco minuncioso de obrigações. 

                                                 
58 Conf. TÁCITO, Caio, apud GOMES, Joaquim B. Barbosa. Agências Reguladoras: a metamorfose 
do mercado. Extraído de http://cartamaior.uol.com.br/cartamaior, em 16.02.2003, “como as 
companhias de estradas de ferro procurassem obter o lucro máximo nas tarifas que livremente 
estipulavam – sob o critério do mais alto preço que a clientela pudesse suportar, as traffic would bear- 
, os fazendeiros do Oeste, organizados no movimento conhecido como National Grange, atuaram 
como grupo de pressão sobre as Assembléias estaduais, obtendo que fossem reguladas, 
legislativamente, as tarifas ferroviárias e o preço de armazenagem de cereais. Nesse ano, criou-se 
então a ICC e um pouco mais tarde, a FTC, destinadas a controlar condutas anticompetitivas de 
empresas e corporações monopolistas”. 
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Foi assim que nesse mesmo ano surgiu a Comissão do Comércio 

Interestadual (Interstate Commerce Commission - ICC), que pode ser considerada, 

dada a sua estruturação e atribuições, a primeira Agência Reguladora dos EUA59. 

Esta agência era comandada por uma comissão composta por cinco 

membros nomeados pelo Presidente da República, após a respectiva aprovação 

pelo Senado. Os membros desta comissão só seriam destituídos pelo Presidente 

nas hipóteses de ineficiência, abandono de serviço ou conduta delituosa no 

desempenho de suas funções. Também não poderiam mais de três de seus 

membros integrarem a mesma facção política.  

Cabia à ICC intervir economicamente através da regulação, neste que era 

um dos mais expressivos setores da economia daquele país no século XIX. Tendo 

sido a primeira Agência Reguladora dos EUA, foi ela também o grande modelo para 

todas as demais que lhe seguiram. Possuía como atribuições, todas citadas na lei de 

sua criação, a formulação de políticas públicas relativas ao segmento da economia 

por ela regulado; plena autoridade governamental, o que incluía competências 

executivas; poder para a fixação de tarifas, após a realização de audiências entre as 

partes envolvidas, com a conseqüente invasão das atribuições judiciais; criação de 

normas reguladoras que não se sujeitavam a apreciação parlamentar, além de uma 

ampla restrição à despedida de seus diretores, salvo casos específicos previstos em 

lei, o que, em suma, caracterizava a criação de um quarto poder60. 

                                                 
59 Conf. Surface Transportation Board Home Page: http://www.stb.dot.gov/Publications/whoswho.htm, 
extraído em 13.01.2003, a Interstate Commerce Comission (ICC) foi extinta em 31.12.1995. Muitas de 
suas funções passaram a ser da alçada da sua sucessora, a Surface Transportation Board (STB), 
criada em 1º.01.1996. 
60 Nos EUA, e nos demais países em que esse modelo tem sido adotado, não raro surgem 
indagações acerca de eventuais danos aos princípios constitucionais democráticos decorrentes do 
modelo regulador via agências. Segundo Marçal Justen Filho, em O Direito das Agências 
Reguladoras Independentes, p. 353 e 355, imperiosa é a atualização da teoria da separação dos 
Poderes, que envolveria o surgimento de novos núcleos organizacionais. Argumenta Marçal que 
“exige-se, nos tempos atuais, muito mais do que se pensou incumbir ao Estado antes do século XX”. 
Deste modo, não haveria agressão ao dispositivo constante do art. 1º, parágrafo 1º da CF, pois o 
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O modelo de 1887 foi tão bem sucedido e aceito que dois anos depois 

sofreu aquela lei uma modificação que tornou a ICC completamente desvinculada do 

Ministério do Interior dos EUA (Department of the Interior), tendo ainda recebido 

reforços em suas atribuições. 

 

   2.2 - A conceituação das Agências Reguladoras nos EUA 

 

É indiscutível que a natureza pragmática da cultura de origem anglo-

saxônica, o que é francamente demonstrado em seu sistema jurídico do Common 

Law, venha a constituir a principal fonte plausível de explicação para o caráter 

assistemático e mesmo, porque não dizer, caótico da classificação das Agências 

Reguladoras estado-unidenses e da sua própria conceituação. Mesmo os juristas 

naturais daquele país concordam com este fato. 

O sistema jurídico do Common Law prima notadamente pelo pragmatismo 

e pelas decisões casuísticas, em nada se prendendo a sistematizações acadêmicas, 

a construções didáticas e lógicas dos modelos jurídicos.  

Naquele mundo, observa-se, importa muito mais o resultado final. Daí a 

irrefreável sensação de desordem experimentada por aqueles que integram o 

sistema jurídico denominado europeu-continental, ou ainda do Civil Law, no dizer 

estado-unidense, quando postos em contato com institutos como o das Agências 

Reguladoras. 

                                                                                                                                                         
poder popular passaria a ser exercido pelas agências, que refletiriam a “sofisticação da organização 
estatal para propiciar soluções mais compatíveis com a realização da concepção democrática em 
face da crescente complexidade da sociedade em que vivemos”. Alexandre de Morais segue a 
mesma linha de raciocínio ao afirmar em Agências Reguladoras, Fórum Administrativo. 8/1009-1016, 
Belo Horizonte: Fórum, out. 2001, p. 1009, que a interpretação rígida da fórmula da tripartição dos 
Poderes é inadequada para um Estado que deve criar mecanismos recíprocos de controle de suas 
funções. 
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Como elemento gerado em um sistema voltado tão-somente para os 

resultados, as Agências Reguladoras carecem de uma conceituação legal ou 

doutrinária clara que as deixe delimitadas de maneira isolada, tal como estamos 

habituados a estudar os institutos de nosso sistema jurídico.  

Assim sendo, ante a constatada nebulosidade conceitual, uma infinidade 

de termos vêm a designar variadas formas de agências nos EUA, tais como 

departments, comissions, boards, bureaus, oficies, services ou administrations61.     

  

2.3 - As espécies de Agências Administrativas 

 

Não só quanto à nomenclatura é diversificado o formato das agências, 

mas também quanto à sua composição, grau de independência e localização em 

termos de patamar hierárquico, havendo até mesmo agências inseridas no bojo da 

estrutura de outras. 

A Constituição dos EUA nada diz acerca da Administração Pública, no 

que tange à sua organização, princípios e estrutura. Isto considerado, e em que 

pese o fato de cada agência ter por fundamento uma lei instituidora específica - que 

não se acha obrigada a seguir um padrão pré-estabelecido, senão aquilo que da lei 

criadora consta -, cada uma delas possui um formato peculiar.  

Por mais que se assemelhem, e isto não ocorrerá sempre, serão todas 

detentoras de uma forma própria de ser e de poderes mais ou menos limitados.  

Impossível, pois, conceituar-se cabalmente tais organismos, sobretudo se 

considerada a sua problemática localização efetiva entre os Poderes62. 

                                                 
61 Sejam vistas, a respeito, as definições legais constantes do item 2.5 deste capítulo, onde se trata 
da Lei do Processo Administrativo. 
62 GIRAUDI, Giorgio e RIGHETTINI, Maria Stela. Le autorità amministrative indipendenti: dalla 
democrazia della rappresentanza alla democrazia della efficienza. 1ª ed., Roma: Laterza, 2001, p. 
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Com boa dose de esforço e flexibilidade podemos classificar as Agências 

Reguladoras dos EUA em dois grandes grupos, não obstante a ampla gama 

tipológica e institucional verificada nesta seara. 

 

2.3.1 - As Agências Executivas 

 

Este segmento possui no Executive Department o seu formato mais 

importante, sendo elas as entidades auxiliares do Presidente da República, que 

constituem a organização nuclear da Administração Federal63. 

Conforme definição do US Code64, as Agências Executivas são 

Departamentos Executivos, Organizações Governamentais e Estabelecimentos 

Independentes. Não restam dúvidas de que se trata de uma definição bastante 

restritiva, pois vincula-se unicamente aos termos do título 5º daquele diploma legal, 

além de ser também vaga, visto que não conceitua de maneira eficaz os tais órgãos. 

A definição contida no US Code é inclusive geradora de obstáculos 

exegéticos, pois de tão vaga torna-se imprecisa. Assim, aquilo que é uma agência, 

em determinada hipótese, pode vir a não sê-lo sob outras circunstâncias. 

Compõem esta categoria os Departamentos Executivos e os 

Departamentos Militares. 

 

 
                                                                                                                                                         
201, colocam-nos que, recorrendo a uma metáfora, pode-se dizer que do ponto de vista institucional 
as Agências Reguladoras se assemelham aos ornitorrincos, animais polimorfos não facilmente 
associáveis a uma única espécie. Estes ornitorrincos, prosseguem, puseram à prova a coerência dos 
ordenamentos jurídicos, mas inegavelmente resolveram alguns problemas cruciais de funcionalidade 
dos governos democráticos. 
63 MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La Administración por Agencias en los EE.UU. Madrid: 
Universidad Carlos III, 1995, p. 47  
64 O Código dos Estados Unidos (US Code) é uma consolidação de todas as normas federais com 
força de lei. Sua publicação reveste-se de caráter oficial, sendo reeditado a cada seis anos. Possui 
divisão temática e substitui, a cada edição, as normas derrogadas por suas sucessoras. 
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2.3.1.1 - Os Departamentos Executivos 

 

No sucinto texto constitucional daquele país houve espaço para referência 

à figura dos Departamentos Executivos (Executive Departments)65. 

Havia a pretensão inicial de se inserir no texto constitucional uma listagem 

de departamentos, pormenorizando até mesmo os cargos respectivos. Entretanto 

esta foi mais uma atribuição dada ao Parlamento, pois na versão final da Carta 

Magna foram ignorados esses aspectos, ainda que tenha sido feita menção aos 

organismos em tela. 

A secção 101 do US Code lista os departamentos, que na atualidade são 

em número de quatorze, sendo eles os seguintes, com seus respectivos anos de 

criação: a) Departamento de Estado (1789), b) Departamento do Tesouro (1789), c) 

Departamento do Interior (1849), d) Departamento da Agricultura (1862), e) 

Departamento da Justiça (1870), f) Departamento do Trabalho (1913), g) 

Departamento do Comércio (1913), h) Departamento da Defesa (1947), i) 

Departamento da Saúde e dos Serviços Humanos (1953), j) Departamento da 

Habitação e Desenvolvimento Urbano (1965), l) Departamento dos Transportes 

(1966), m) Departamento da Energia (1977), n) Departamento da Educação (1979), 

o) Departamento dos Veteranos de Guerra (1988)66. 

Como se vê, mutatis mutandis, eles equivalem aos nossos ministérios.  

Curioso é observar que alguns departments preexistiram às Agências 

Reguladoras, o que se deu em relação a todos aqueles criados entre 1789 e 1887.   

                                                 
65 Conf. ALVAREZ, Anselmo Prieto e NOVAES FILHO, Wladimir. A Constituição dos EUA anotada. 
São Paulo: LTr, 2001, p. 48-49: Art. 2º, secção 2 - “O presidente será o comandante supremo do 
Exército e da Marinha dos Estados Unidos e da Guarda Nacional dos diversos Estados, quando 
convocada ao serviço ativo dos Estados Unidos; ele poderá pedir a opinião, por escrito, do chefe de 
cada um dos departamentos do executivo sobre assuntos relativos às suas atribuições (...)”. 
66 MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La Administración por Agencias en los EE.UU. Madrid: 
Universidad Carlos III, 1995, p. 51. 
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Os Departamentos Executivos possuem como característica uma tônica 

inerente ao fomento, que vem a ser a sua atividade por excelência. Executam, 

fomentam, aplicam os recursos orçamentários, tudo em plena observância às regras 

estabelecidas pelas Agências Independentes, a que estão ligados por afinidade 

temática. 

Há em sua estrutura uma grande ramificação de subdivisões dos 

departments denominadas de administrations, offices, bureaus e services. É de se 

dar especial atenção ao aspecto seguinte: cada uma das repartições acima citadas, 

como já oportunamente se comentou, constitui uma Agência Executiva própria.  

Esta situação enseja com relativa freqüência demandas judiciais, pois só 

naquela esfera se pode por termo aos antagonismos desse sistema sui generis. 

Da mesma forma que acontece com as demais agências, os 

departamentos são criados por lei, e nessa lei estão consignadas as suas 

atribuições, tarefa que fica a cargo do Congresso. 

 

2.3.1.2 - Os Departamentos Militares 

 

Os Departamentos Militares constam do US Code em sua secção 102, 

título 5. Eles correspondem na prática às Forças Armadas dos EUA.  

Nesse segmento se encontram o Departamento do Exército, o da Marinha 

e o da Força Aérea. 

Salvo as considerações comumente aplicáveis aos órgãos da caserna, no 

mais seguem o regime dos Departamentos Executivos, aqui já discutidos, quanto à 

forma de criação, de funcionamento etc. 
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2.3..2 - As Agências Independentes 

 

Apesar de existirem há mais de um século são uma eterna fonte de 

controvérsias. Os únicos aspectos insofismáveis neste terreno são a concreta 

existência destes organismos e a preponderância dos fatos e acontecimentos do 

mundo real, quando da efetiva operacionalização de suas tarefas, sobre os 

raciocínios precisos e definitivos tão caros aos juristas de nosso meio.  

Os próprios estudiosos estado-unidenses consideram-nas uma verdadeira 

complicação, uma anomalia, um agrupamento anárquico e descoordenado67. 

O US Code só no ano de 1966 buscou definir os Estabelecimentos 

Independentes, fazendo-o da seguinte forma: 

 
[...] uma entidade da Administração Pública (distinta do serviço dos Correios 
e da Comissão de Tarifas Postais) que não é um Departamento Executivo 
ou Militar, uma organização governamental ou parte dela, ou uma 
subunidade de um estabelecimento independente68. [tradução nossa] 

 

Tentando montar este verdadeiro quebra-cabeças, tarefa tida como 

penosa e inexeqüível até mesmo pelos doutrinadores daquele país, dada a 

variedade de organizações que são rotuladas como sendo Agências Independentes 

nos EUA, pode-se elencar alguns pontos: 

a) Inexiste clareza técnica e precisão terminológica, porquanto a definição 

da lei abarca todos os segmentos da Administração, excetuando-se apenas os 

órgãos expressamente referidos; 

                                                 
67 MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La Administración por Agencias en los EE.UU. Madrid: 
Universidad Carlos III, 1995, p. 61. 
68 MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La Administración por Agencias en los EE.UU. Madrid: 
Universidad Carlos III, 1995, p. 62. “An establishment in the executive branch (other than the United 
States Postal Service or the Postal Rate Comission) wich is not an executive department, military 
department, government corporation or  part thereof, or part of an independent establishment”. 
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b) A imprecisão conceitual resulta na impossibilidade de situar estes 

órgãos de forma sensata e segura num organograma geral da Administração, sendo 

sua classificação uma tarefa praticamente impossível; 

c) Suas leis de criação parecem fugir propositadamente da clarificação do 

papel da agência, o que agrava a questão do deslinde das demandas judiciais, 

tornando-as bem mais casuísticas, portanto. 

 

2.3.2.1 - Os subgrupos derivados das Agências Independentes 

 

São  quatro os grupos de agências integrantes do segmento das 

independentes, como veremos a seguir: 

 

a) As Agências Independentes Adjudicatórias (Independent Adjudicatory 

Commissions) 

 

Estas comissões foram criadas com o propósito de desempenhar 

afazeres de ordem “quase-judicial”, dada a semelhança existente entre suas 

decisões e aquelas tomadas por juízes e pelos tribunais. 

Elas são as responsáveis pelas grandes polêmicas constitucionais  

concernentes ao princípio da separação dos Poderes, tema discutido em outras 

passagens deste estudo. 

Sua ação se dá com vistas à solução de questões de adjudicação, 

resolvendo controvérsias surgidas mediante a aplicação da norma jurídica ao caso 

concreto. O campo de ação administrativa destas agências ocorre sobretudo onde 

haja uma atividade ou um mercado já regulado por outra agência.  



 

   58

As mais notáveis integrantes desta categoria são a Occupational Safety 

and Health Review Comission (OSHRC) - que resolve as impugnações suscitadas 

contra as atas de infração e acordos definitivos de sanção em matéria de segurança 

e saúde no trabalho, e a Federal Mine Safety and Health Review Commission 

(FMSHRC) - que trata das sanções referentes a segurança e saúde no trabalho no 

setor de mineração. 

 

b) As Agências Independentes Reguladoras (Independent Regulatory 

Commissions) 

 

Mais uma vez tratamos de instituto cuja nomenclatura e definição são alvo 

constante de críticas por parte da doutrina estado-unidense.  

Além da natural assistematicidade do modelo de administração por 

agências, há ainda uma série de entraves idiomáticos, porquanto a terminologia 

empregada nem sempre possui vocábulo verdadeiramente correspondente em 

língua neolatina. 

Em todo caso, dois pontos primordiais caracterizam estes entes, sendo 

eles os seguintes: a) é de regulação a sua atividade administrativa e b) por 

disposição legal são elas, em maior ou menor grau, independentes.   

 

c) O Estabelecimento Independente (Independent Estabilishment) 

 

Como solitária representante desta secção está a repartição do Serviço 

Postal, desde a sua criação atrelada ao Setor Público. 
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d) As demais agências  

 

Todas as agências restantes não enquadráveis nos padrões 

anteriormente descritos, formam um quarto aglomerado, de que faz parte a 

Administrative Conference of the United States - ACUS. 

 

2.4 - O crescimento das Agências Reguladoras no New Deal  

 

A gestão do Presidente Franklin Delano Roosevelt69 foi marcada pelas 

fortes ações políticas e administrativas com vistas a promover a recuperação 

econômica dos EUA, fato que favoreceu a expansão do chamado Direito das 

Agências. 

Os EUA viviam os duros anos da depressão econômica, do período  

imediatamente posterior à quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, em 1929, o 

que constituiu um dos momentos mais difíceis da história daquele país.  

A política do New Deal, por ele implantada, previa uma ampla intervenção 

do Poder Público nas questões econômicas e sociais. Deste modo, seria necessária 

a existência de órgãos especializados nas mais diversas questões, para delas 

tratarem. 

Rosa Comella Dorda comenta acerca da fase vivida nos EUA a partir dos 

anos trinta do século XX em matéria de Direito das Agências, verbis: 

 
A partir da década de trinta, quando teve lugar a grande expansão do 
Direito Administrativo, através dos programas de recuperação econômica do 
New Deal, até a atualidade, se produziu, não sem forte resistência, a 
consolidação do denominado Administrative State. A doutrina pode destacar 
com especial ênfase o salto qualitativo produzido na década de trinta, de 
modo que tudo que teve lugar anteriormente (ou ao menos antes da criação 

                                                 
69 Franklin Delano Roosevelt governou os EUA entre 1933 e 1945. 
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das primeiras comissões independentes, no final do século passado [XIX]), 
se considera uma mera fase embrionária. Do New Deal até hoje se 
destacam os programas reformadores da ‘Great Society’ de JONHSON, nos 
anos sessenta, imediatamente seguidos da década ambiental, ou ‘Public 
Interest Era’, o movimento desregulador dos anos oitenta e as propostas 
mais ou menos ambiciosas de ‘reinvenção’ do governo no mandato de 
CLINTON70 [tradução nossa] 
 

 

Não só o alto grau de especialização das agências, o que bem se 

prestava ao atendimento das peculiaridades do New Deal, mas a sua independência 

política e uma pretensa atuação técnica justificaram a sua expansão, dentro da nova 

tônica adotada. O próprio sistema jurídico estado-unidense favoreceu esta filosofia 

administrativa. Os atos praticados pelas agências gozam de relativa autonomia, o 

que, por sinal, tem sido objeto de alteração ao longo dos tempos.  

Além disto a legislação daquele país estabelece em regra conceitos 

vagos sobre todas as questões, de tal forma que os regulamentos respectivos, 

ditados pelas agências mediante expressa autorização congressual, em última 

análise só a estas caiba e sejam o que realmente decide as questões postas. 

Curiosamente foi este um paradoxo, pois num sistema vinculado ao 

Common Law, que defende a unicidade legal entre cidadãos e Administração 

Pública, se deu então o florescimento de uma filosofia administrativa que possibilitou 

a criação de poderes semijudiciais para tais órgãos71. 

                                                 
70 Límites del Poder Reglamentario en el Derecho Administrativo de los Estados Unidos: evolución de 
los modelos tradicionales, control judicial y tecnicas de negociación. 1ª ed., Barcelona: Cedecs, 1997, 
p. 25: “Desde la década de los treinta, cuando tuvo lugar la gran expansión del Derecho 
Administrativo a través de los programas de recuperación económica del New Deal, hasta la 
actualidad, se ha producido, no sin denodada resistencia, la consolidación del denominado 
Administrative State. La doctrina suele destacar con especial énfasis el salto cualitativo producido en 
la década de los treinta, de modo que todo cuanto tuvo lugar con anterioridad (o, al menos, antes de 
la creación de las primeras comisiones independientes a finales del siglo pasado), se considera una 
mera fase embrionaria. Desde el New Deal hasta hoy, destacan los programas reformadores de la 
“Great Society” de JOHNSON en los sesenta, inmediatamente seguidos de la decada ambiental o 
“Public Interest Era”, el movimiento desregulador de los ochenta y las propuestas más o menos 
ambiciosas de ‘reinvencion’ del gobierno bajo el mandato de CLINTON”. 
71 Conf. GOMES, Joaquim B. Barbosa. Agências Reguladoras: a metamorfose do mercado. Extraído 
de http://cartamaior.uol.com.br/cartamaior, em 16.02.2003, “tome-se como exemplo concreto a 
Federal Trade Commission, uma das mais antigas e poderosas agências reguladoras do Direito 
norte-americano. A FTC tem, em primeiro lugar, atribuição para editar normas de validade nacional 



 

   61

Após a abertura e os amplos poderes de que foram dotadas em seu 

nascedouro, as agências estado-unidenses passaram a sofrer restrições pela via 

orçamentária, uma vez observado que a procurada isenção técnica não se deu da 

forma imaginada, em face das pressões de fortes grupos diretamente sobre elas, 

muitas vezes com a anuência do Poder Executivo72. 

Ao longo de mais de um século de experimentos neste campo, as 

agências encontram-se hoje com o seu poder regulatório reduzido, sendo as 

seguintes as suas linhas mestras: crescente controle judicial, inclusive com o exame 

da questão de fato, da motivação e da razoabilidade; preponderância dos objetivos 

da política presidencial sobre as metas das agências; obrigatoriedade da 

demonstração de resultados compatíveis com os gastos efetuados por elas; análise 

antecipada dos projetos pelos Poderes Executivo e Legislativo, e, por fim, o estímulo 

à desregulamentação, que já se observava excessiva e levada a extremos. 

A sempre lembrada lição de Rosa Comella Dorda bem retrata o sentido 

das agências no contexto da Administração Pública estado-unidense, enquanto 

organismos encarregados de regular os mais variados setores: 

 
Nos Estados Unidos é impossível imaginar uma única atividade humana, 
privada ou profissional, individual ou coletiva, a que não se aplique um 

                                                                                                                                                         
definindo quais os tipos de conduta constituem prática empresarial violadora do princípio da livre 
concorrência (função legislativa). Em segundo lugar, ela dispõe de poderes para instaurar 
procedimento investigativo destinado a verificar se as empresas estão cumprindo fielmente as 
normas por ela baixadas (função executiva). Por fim, cabe-lhe julgar as acusações de violação das 
regras de concorrência que emergem da sua própria investigação (função judicial). Ou seja, em 
inúmeras situações a FTC faz as vezes de legislador, de polícia judiciária, de Ministério Público, de 
jurado e de juiz!”. 
72 O sistema administrativo estado-unidense situa o Presidente da República como o grande 
comandante das Agências Reguladoras, em razão de ser ele o condutor maior das políticas públicas. 
O fenômeno da captura das Agências Reguladoras resultou até mesmo na elaboração de uma série 
de teorias explicativas. Diz-nos MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La Administración por Agencias en 
los EE.UU. Madrid: Universidad Carlos III, 1995, p. 185, que na gestão de George Bush uma série de 
decisões definitivas elaboradas pelas agências competentes, sobretudo no campo da proteção 
ambiental e da segurança no trabalho, foram revistas pelo então criado Council of Competitiveness 
(Conselho de Competitividade), sempre em favor dos interesses dos grupos da construção civil e do 
mercado imobiliário. 
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regulamento que enuncie, com precisão exasperante, o modo e as 
circunstâncias de sua realização73. [tradução nossa] 
 

 

2.5 - A Lei do Processo Administrativo 

 

Uma vez promovida a grande expansão na Administração por Agências 

Reguladoras, fato observado sobretudo em razão da adoção da política do New 

Deal, não tardou muito para que fosse sentida a necessidade de serem postos 

certos limites, verdadeiras balizas à atuação das Agências Reguladoras, cujo poder 

vinha tomando dimensões descomunais naqueles primeiros instantes de sua 

criação.  

Na primeira metade da década de 1930, quando o número de agências 

experimentou franca expansão, a American Bar Association - ABA, organismo 

equivalente à nossa Ordem dos Advogados, passou a diligenciar no sentido de se 

constituir uma comissão com vistas a elaborar estudos que mostrassem formas de 

deter o crescimento desmedido do poder das agências74.  

Em 1938 um projeto de lei fruto desta comissão foi remetido ao congresso 

estado-unidense com o fim de traçar os limites de ação das agências, tendo ele sido 

aprovado pelo Poder Legislativo. O Presidente Roosevelt, entretanto, entendeu ser 

conveniente nomear uma outra comissão, em 1939, para reanalisar o caso. Tendo 

                                                 
73 Límites del Poder Reglamentario en el Derecho Administrativo de los Estados Unidos : evolución de 
los modelos tradicionales, control judicial y tecnicas de negociación. 1ª ed. Barcelona: Cedecs, 1997, 
p. 24. “En Estados Unidos es imposible imaginar una sola actividad humana, privada o profesional, 
individual o colectiva, a la que no se aplique un reglamento que enuncie, con precisión exasperante, 
el modo y las circunstancias de realización de tal actividad”.   
74 MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La Administración por Agencias en los EE.UU. Madrid: 
Universidad Carlos III, 1995, p. 221.  
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alegado que esta última comissão não chegou a um resultado final, decidiu então 

apor seu veto ao projeto de iniciativa da ABA em 194075.  

Sobreveio a Segunda Guerra Mundial, e assim apenas em 1946 foi 

possível ser feita a chamada Lei Federal do Processo Administrativo (Federal 

Administrative Procedure Act – APA), cuja aplicação se restringe às agências 

federais, visto que as estaduais são regidas por leis específicas. 

Esta lei estabeleceu originalmente a seguinte definição de agência 

reguladora: 

 
[...] cada uma das autoridades públicas dos Estados Unidos, mesmo quando 
esteja situada sob a supervisão ou tutela de outra agência, não incluindo 
contudo: a) o Congresso; b) os Tribunais; c) a Administração dos Territórios 
e Possessões dos Estados Unidos; d) a Administração do Distrito de 
Columbia; e) as Agências compostas por representantes que sejam partes 
em disputas que elas resolvam; f) os Tribunais e Comissões marciais; g) a 
autoridade militar exercida em tempo de guerra ou em território ocupado76. 
[tradução nossa] 

 

Porém esta definição foi usada apenas até 1974, ocasião em que se 

promulgou a Lei de Liberdade de Informação (Freedom of Information Act), por meio 

da qual se deu nova redação ao conceito de agência. Ei-la: 

 
[...] o termo agência, definido na secção 551[1] deste título, inclui qualquer 
departamento executivo ou militar, organização de governo ou qualquer 
outro estabelecimento enquadrado no Poder Executivo (incluindo o 
Gabinete Executivo do Presidente), bem como qualquer Agência 
Reguladora independente77. [tradução nossa] 

                                                 
75 PORRAS,  Eloisa Carbonell e MUÑOZ, José Luis Muga. Agencias y procedimiento administrativo 
en Estados Unidos de America. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 53-54. 
76 Conf. MOLINA, Angel Manuel Moreno. La administración por agencias en los EEUU Madrid: 
Universidad Carlos III, 1995.p. 31. “(...) cada una de las autoridades públicas de los Estados Unidos, 
aún cuando esté encuadrada en o bajo la supervisión (o tutela) de otra Agencia, pero no incluye: a) el 
Parlamento; b) los Tribunales de los Estados Unidos; c) la Administración de los territorios o 
posesiones de los Estados Unidos; d) la Administración del Distrito de Columbia; e) las Agencias 
compuestas por representantes de quienes son partes en las disputas que aquellas resuelven; f) los 
Tribunales y Comisiones marciales; g) la autoridad militar ejercida en tiempo de guerra o en territorio 
ocupado”. 
77 Ibid. p. 32 “(...) el término ‘agency’, definido en la sección 551(1) de este titulo incluye cualquier 
Departamento ejecutivo o militar, organización de gobierno o cualquier otro establecimiento 
encuadrado en el Poder ejecutivo (incluyendo la oficina ejecutiva del Presidente), así como cualquier 
Agencia Reguladora independiente”. 
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Hoje, todavia, vige uma terceira versão para a definição legal de Agência 

Reguladora, dada pela Lei de Redução dos Trâmites Burocráticos (Paperwork 

Reduction Act), datada de 1980. 

É esta a versão atual: 

 
[...] o termo agência significa qualquer Departamento Executivo ou militar, 
organização de governo ou por ele controlada ou qualquer outro inserido no 
Poder Executivo (incluindo o Gabinete Executivo do Presidente), ou 
qualquer Agência Reguladora independente, mas não inclui o General 
Accouting Office, a Federal Election Commission, os Governos do Distrito 
de Columbia e de territórios e possessões dos Estados Unidos e suas 
subdivisões, ou instalações de Governo exploradas por contratadores, 
incluindo os laboratórios dedicados a atividades de produção ou 
investigação relativos à defesa nacional78. [tradução nossa] 
 

 

2.5.1 - Os procedimentos decisórios da LPA: 

 

A Lei do Processo Administrativo criou duas formas de procedimento 

decisório a serem obrigatoriamente observados pelas repartições federais, sendo 

eles a adjudication e a rule-making 79. 

O primeiro deles é o da adjudicação (adjudication), procedimento que 

envolve a grande maioria das decisões administrativas e compreende qualquer 

atividade de uma agência que produza uma order, ou seja, uma disposição 

específica que inclua também o licensing.  

                                                 
78 MOLINA, Angel Manuel Moreno. La administración por agencias en los EEUU Madrid: Universidad 
Carlos III, 1995.p. 32. “el término ‘Agencia’ significa cualquier Departamento ejecutivo o militar, 
organización de gobierno o controlada por el gobierno o cualquier otro incluido en el Poder ejecutivo 
(incluyendo en la Oficina ejecutiva del Presidente), o cualquier Agencia reguladora independiente, 
pero no incluye al ‘General Accounting Office’, la ‘Federal Election Commission’, los Gobiernos del 
Distrito de Columbia y de los territorios y de posesiones de los Estados Unidos y sus subdivisiones, o 
instalaciones del Gobierno explotadas por contratistas, incluyendo os laboratorios dedicados a 
actividades de producción o investigación relativos a la defensa nacional”. 
79 D’ALBERTI, Marco. Diritto amministrativo comparato: trasformazioni dei sistemi amministrativi in 
Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia. Bologna: Il Mulino, 1992, p. 111-112. 
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Em relação à sua aplicabilidade, a adjudicação se dá quando existe a 

necessidade de se resolver um conflito envolvendo partes específicas, disputas 

estritamente privadas, indo de questões domésticas até mesmo ao impeachment.  

Por se tratar de procedimento quase-judicial, a adjudicação deve observar 

maior solenidade, o que faz com que seus ritos se assemelhem mais aos 

costumeiramente utilizados na esfera judicial, porém sendo sempre observada a 

tendência à composição entre as partes, ficando a decisão final sujeita ao controle 

pretoriano.  

O segundo é o procedimento regulamentar (rule-making), que ao 

contrário, apresenta-se como de aplicação geral (general aplication) ou de efeito 

futuro (prospective effect), caracterizando-se como atividade quase-legislativa na 

qual em regra se prevê um rito informal. Paradoxalmente, caso haja um estatuto 

específico que o preveja poderão ser adotados procedimentos mais formais.  

Não fugindo à regra do direito estado-unidense, como assevera Eloísa 

Carbonell Porras, o procedimento regulamentar efetivamente oferece muitas 

variantes, visto que os seus requisitos sofrem grande variação, seja em função da 

natureza do regulamento objeto da aprovação, seja pelos limites impostos pela lei de 

criação da agência respectiva80. Disto resulta uma infinidade de hipóteses. 

A Lei do Processo Administrativo estabelece ainda os limites e os 

critérios aplicáveis aos casos em que se pretenda uma revisão judicial da atividade 

administrativa81. 

 

2.6 - As relações das Agências Reguladoras com o poder político 

                                                 
80 PORRAS,  Eloisa Carbonell e MUÑOZ, José Luis Muga. Agencias y procedimiento administrativo 
en Estados Unidos de America. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 63. 
81 D’ALBERTI, Marco. Diritto amministrativo comparato: trasformazioni dei sistemi amministrativi in 
Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia. Bologna: Il Mulino, 1992, p. 112. 
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As agências de regulação estado-unidenses experimentaram momentos 

de maior e de menor expressão, sempre demonstrando ser variável sua força em 

função da tendência política dominante em cada época. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que há uma filosofia de gestão pública na 

pátria do Tio Sam que favorece a repartição de deveres e a vigilância mútua de 

afazeres e obrigações. Ao mínimo sinal de que um determinado setor do Poder 

Público se sobressai excessivamente, ou de que passa a exercer uma influência 

desmensurada sobre o sistema administrativo como um todo, cria-se algo que faça o 

equilíbrio ser restabelecido. 

A tão enaltecida eficiência estado-unidense, em verdade, deve ser 

observada com reservas. O sistema administrativo da América Setentrional não está 

isento dos tão falados casos de corrupção e desmandos, assim como não está livre 

da sujeição aos interesses de grupos poderosos82. 

Ocorre, todavia, que a sociedade daquele país é, desde seu nascedouro, 

uma estrutura razoavelmente equilibrada, sobretudo quando comparada à nossa. 

Isso permite ações e reações rápidas: os instrumentos de que dispõe a 

sociedade para a sua autodefesa funcionam efetivamente, dando um ar de 

constante credibilidade às instituições83.   

                                                 
82 Objeto de grande comoção internacional, a explosão do ônibus espacial Columbia, ocorrida em 1º 
de fevereiro de 2003, desencadeou uma série de denúncias sobre a má gestão do programa espacial 
estado-unidense, em razão de interferências políticas. A Agência Nacional de Administração Espacial 
(NASA) chegou a demitir cientistas que haviam subscrito um documento alertando oportunamente à 
Presidência da República acerca dos sérios riscos a que estavam submetidos os tripulantes daquelas 
espaçonaves, graças ao seu sucateamento e aos sucessivos cortes de dotações orçamentárias 
destinadas ao programa espacial. Com o fim da Guerra Fria, a conquista do espaço passou a ocupar 
uma posição secundária na política externa estado-unidense, que tem priorizado ações bélicas, 
inclusive para satisfazer a interesses de indústrias petrolíferas multinacionais. 
83 Noticiaram os jornais Valor Econômico (09.10.2002) e O Globo (16.10.2002) que as monumentais 
fraudes contábeis praticadas pelas empresas estado-unidenses Enron, WorldCom, Adelphia, Tyco e 
ImClone, que resultaram em prejuízos da ordem de bilhões de dólares e na quebra da confiança dos 
investidores nas Bolsas de Valores de todo o mundo, tiveram como resposta da Casa Branca a 
criação de uma lei de reforma corporativa com vistas a evitar manipulações nos balanços financeiros 
das companhias e escândalos como o da Enron. A nova lei, sancionada por George W. Bush em 
30.07.2002, extrapola os limites territoriais dos Estados Unidos. O Sarbanes-Oxley Act é aplicável às 
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As relações das Agências Reguladoras estado-unidenses com o poder 

político não são de todo harmoniosas, tendo havido uma notória ação 

governamental no sentido de alterar seu raio de ação ao longo dos tempos. Ou seja, 

cada presidente dá a elas, as agências, a tônica que lhe parece mais adequada, 

dentro de seus objetivos políticos e administrativos. 

A motivação criadora inicial de organismo dotado de poderes para 

resolver com tecnicismo e isenção absolutos as questões administrativas parece não 

ser mais vista com a mesma força. A visão de divisão de tarefas entre os poderes, 

ainda que com o propósito de torná-las isentas e eficientes, mostra-se perfeita 

apenas no mundo das idéias, afirma Julio V. González Garcia, para quem “direito e 

política se entrecruzam como um todo, sendo impossível saber até onde chegam a 

política e os fatos e em que ponto começa o direito”84. 

 

2.7 - A reprodução do modelo em outros países  

 

A grande onda globalizatória tem impingido ao mundo os padrões de vida 

dos EUA. Modismos de todo o gênero, dentre eles o das agências, fazem com que o 

mundo sonhe em ser igual ao seu bem-aventurado irmão ianque. 

A pura e simples compilação de modelos, porém, nada assegura aos 

compiladores; a questão é muito mais profunda, ainda que valha a intenção. Tal 

                                                                                                                                                         
empresas estrangeiras que possuam valores mobiliários registrados na Securities and Exchange 
Commission (SEC), o órgão regulador do mercado estado-unidense. Ela prevê multas de milhões de 
dólares e pena de até vinte anos de prisão caso os documentos apresentados não correspondam à 
realidade e caso se comprove que os diretores tinham conhecimento do fato. Todavia, não obstante a 
rápida resposta apresentada através da nova lei, verificou-se um impasse quanto à nomeação da 
diretoria do órgão que supervisionaria as firmas de auditoria por ela previstas, o que tolheu os seus 
efeitos práticos num primeiro momento. Companhias brasileiras com ações nos Estados Unidos  
acionaram seus escritórios de advocacia para sugerir mudanças na nova lei logo após a 
apresentação pela Comissão de Valores Mobiliários estado-unidense Securities and Exchange 
Commission  (SEC) de seu texto em audiência pública. 
84 GARCÍA, Julio V. González. El Alcance del Control Judicial de las Administraciones Públicas en los 
EE.UU. Madrid: MacGraw-Hill, 1996 p. 22. 
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endeusamento dos padrões da cultura melhor posicionada, aliás, não constitui 

fenômeno novo. O fascínio causado pelo sucesso, pelos afortunados, pelos fatos 

consumados, é antológico. 

Henry Sumner Maine já dissertava sobre a questão em 1861, tentando 

demonstrar as razões que levaram homens de todas as origens a espremer-se junto 

a Roma, a dona do mundo. Explica o jurista inglês que o fenômeno de uma vasta 

população de estrangeiros e de imigrantes possui registro nas memórias mais 

antigas do Estado romano85, sendo uma conseqüência direta da instabilidade social 

[política e econômica] verificada na antiga região itálica. Isto estimulava as pessoas 

a buscarem meios seguros de sobrevivência, agregando-se a comunidades mais 

fortes, ainda que isto representasse altos impostos, perda dos direitos políticos e 

humilhação social.  

Hoje a situação se repete, e com uma maior intensidade, talvez em razão 

das facilidades próprias de nossos dias, fato materializado pelas levas de migrantes 

que buscam nos EUA uma oportunidade de melhores condições de vida. Agem 

pelas mesmas razões e correm os mesmos riscos descritos por Sumner Maine. 

Desta forma, a adoção do modelo administrativo ora discutido não se dá 

exclusivamente por conta da conclusão de que seria ele necessariamente mais 

apropriado à obtenção dos resultados pretendidos. Há também, ressalte-se, um forte 

componente de indução cultural, uma tendência a espelhar-se nos grandes para 

tentar ser também um deles, ainda que nem sempre isto seja feito de forma correta 

ou até mesmo espontânea. 

                                                 
85 Diritto Antico. Milano: Giuffrè, 1998, p. 41.  
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Assim, a exemplo do que se observa na maioria dos países ocidentais, ou 

já ocidentalizados quanto à cultura, o Brasil busca resolver seus seculares 

problemas gerenciais, introduzindo este novo modelo de gestão administrativa. 
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TERCEIRO CAPÍTULO 

 

 

O ESTILO BRASILEIRO DE AGÊNCIA REGULADORA 

 

 

3.1 - As raízes da questão 

 

Finalizadas as etapas de análise do processo de maturação da 

intervenção do Estado na atividade econômica, sobretudo até chegar-se ao estágio 

atual de regulação, entre nós de clara influência estado-unidense, cujo modelo 

também já foi visto, devemos voltar nossas atenções ao padrão adotado pelo direito 

pátrio. 

A análise mais detida acerca do estilo de Agência Reguladora posto em 

prática no Brasil exige que sejam levantadas previamente algumas questões 

relativas ao seu próprio nascedouro, a título de considerações propedêuticas. 

A adoção do atual sistema de regulação no Brasil é uma conseqüência 

lógica e direta da decadência e do paulatino abandono das práticas e do modelo 

característico do Estado do Bem-Estar Social, assim considerado enquanto era o 

próprio Estado o maior interventor nos rumos e nos investimentos de ordem 

econômica. 

O Brasil se viu compelido a desistir da política de intervencionismo estatal 

direto desde o início dos anos 80 do século passado, ante a constatação da 

inexorável crise fiscal, assim como sucedeu à maioria dos países do mundo que 

adotavam tal sistema.  
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Nos EUA, curiosamente, o sistema de regulação por agências teve a sua 

aplicação acentuada nos momentos em que a dita política do Estado do Bem-Estar 

Social se fortaleceu. Contudo, como o conceito de Estado do Bem-Estar é um tanto 

quanto vago, em função da diversidade de configurações e de realidades de cada 

país, se deu entre nós, e certamente no resto do mundo, uma situação inversa 

àquela verificada nos EUA.  

Nesta fase de transição em que se encontram o Brasil e diversos outros 

países, em que a substituição do modelo hierarquizado e centralizado pelo da 

regulação estatal forçam um repensar das estruturas operacionais das políticas e 

ações públicas86, decidiu o legislador classificar as agências brasileiras na categoria 

de autarquias especiais, dotando-as de uma série de estruturas e mecanismos que 

lhes garantissem a independência política, assim evitando a ingerência indevida que 

tanto obsta o desempenho do papel de órgãos de natureza fiscalizadora. 

Raciocinam Giuseppe Tesauro e Marco D’Alberti que a reforma da 

regulação e outras mudanças estruturais têm provocado uma série de 

transformações nas relações entre governo, mercado e sociedade civil, constituindo 

assim um fator de total alteração no processo político87. 

É dentro desta nova realidade mundial que têm sido instituídas no Brasil 

as Agências Reguladoras, com o fim especifico de garrotear a gana do mercado em 

seus excessos, estabelecendo normas para suas áreas de atuação, as quais 

deverão ser fielmente observadas pelos setores respectivos. 

                                                 
86 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação Estatal e Interesses Públicos. São 
Paulo: Malheiros, p. 13, avalia a “visível dificuldade verificada no âmbito da Teoria Geral do Estado de 
perceber e absorver as transformações que vêm ocorrendo, já de algum tempo, e mais recentemente 
em ritmo acelerado, na Política, na Economia e mesmo na Sociedade”. 
87 TESAURO, Giuseppe e D’ALBERTI, Marco. Regolazione e Concorrenza. Bologna: Il Mulino, 2000, 
p. 201. 
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Cabe às agências brasileiras, portanto, a regulação e a fiscalização de 

determinados serviços públicos concedidos à iniciativa privada. O Estado não é mais 

o gerente direto, pois a crise fiscal fê-lo recuar de tais atividades ante a absoluta falta 

de recursos para os investimentos necessários. O setor privado, em contrapartida, 

não poderia ficar livre e sem amarras, o que traria incontáveis prejuízos à população 

usuária dos serviços em tela.  

O Governo Brasileiro, por estas razões e em cumprimento às suas metas 

programáticas, criou a partir de 1996 as autarquias especiais com a nomenclatura 

específica de agências, com o intuito de estabelecer uma base de segurança e êxito 

aos serviços públicos cuja privatização estava na mira do Estado.   

O alcance da produção normativa dos entes reguladores tem grau 

variável nos diversos países. Estes entes possuem funções administrativas, 

normativas e para-judiciais. No sistema jurídico brasileiro os atos a seu encargo 

encontram barreiras que os tornam só relativamente independentes88.  

Em conseqüência, este estudo constata que a função normativa das 

Agências Reguladoras brasileiras não poderá ser tão ampla quanto o de algumas de 

suas similares estrangeiras, em razão dos óbices legais e culturais existentes. 

 

3.2 - A descentralização administrativa 

 

Anseio antigo das autoridades governamentais, a descentralização 

administrativa tem sido um processo crescentemente verificado no âmbito do Direito 

Administrativo Brasileiro. 

                                                 
88 As principais barreiras são a relacionada ao princípio constitucional da separação dos Poderes (CF, 
art. 2º); a que trata do Poder Regulamentar (CF, art. 84, IV) e a concernente à legalidade ampla (CF, 
art. 5º, XXXV). 
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A administração deve buscar a solução rápida e eficaz das questões que 

lhe são submetidas. A procura incessante por bons resultados fez com que os 

governantes entendessem que o Estado melhor desempenharia a sua função 

mediante a descentralização da Administração Pública. 

Na lição de José Maria Pinheiro Madeira, a necessidade de se expandir 

os organismos gestores da coisa pública se deu aos poucos: 

 
Administrar a coisa pública, na gênese do Estado, era ato que cabia ao rei. 
A pouco e pouco foram aumentando os encargos do rei, então ele se viu 
obrigado a repassar a administração desses serviços a seus assessores. 
Também os assessores se assoberbaram e, premidos, tiveram que criar 
novos órgãos. Mas crescia o Estado e com ele as entidades prestadoras de 
serviços, daí o rei inteligentemente criar a administração indireta, força 
auxiliar de suas atividades com o objetivo de realizar o bem comum 89. 

 

Desta forma foi a atividade estatal tornando-se gradativamente mais 

complexa, e na mesma medida tornando-se o seu gerenciamento cada vez mais 

distanciado da figura do soberano, do titular do poder central, em virtude da 

impossibilidade de se conduzir mediante o formato unitário a gestão dos negócios de 

interesse comum.  

 

3.3 - O formato autárquico de descentralização 

 

No âmbito da descentralização administrativa uma das formas de sua 

instrumentalização de maior sucesso e uso ocorreu por meio do instituto da 

autarquia. 

                                                 
89 Administração Pública Centralizada e Descentralizada. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2001, p. 
162. 
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Conforme o próprio étimo da palavra de origem grega o indica - autos, 

próprio; arkhé, comando, direção -, estes entes que gerem a si mesmos são pessoas 

jurídicas de Direito Público com autonomia exclusivamente administrativa. 

Em verdade, as autarquias passaram a figurar no cenário jurídico-

administrativo brasileiro a partir dos anos 20 e mais fortemente 30 do século 

passado90. 

O doutrinador José Mattos de Vasconcellos, conseqüentemente, já 

explicava em 1936, ao dissertar acerca do surgimento das autarquias em nosso 

meio jurídico-administrativo, que a sempre crescente necessidade de descentralizar 

os serviços inerentes ao Estado levava o Direito Administrativo a desenvolver novos 

processos integrantes de uma técnica jurídica aprimorada, bem como a efetuar o 

que ele decidiu chamar de remodelação jurídica. 

O autor destaca ainda que a palavra de ordem de então era 

“descentralizar para bem administrar, transferir encargos para melhor servir e atingir 

os fins colimados”91. 

Impressionantes são a atualidade e o cabimento ao nosso tempo das 

afirmações de José Mattos de Vasconcellos, ainda que já passados quase setenta 

anos desde a sua formulação, o que nos leva a aqui reproduzi-las sem interferências 

quaisquer: 

 

Razões multiplas, complexas, notadamente de ordem social e econômica, 
indicam a estrada a percorrer pelos governantes. 
De um lado, a machina burocrática é pêrra, anda pouco, age 
descompassada, fora do rithmo exigido pela velocidade do século; por outro 
lado, a questão financeira é de fundamental importancia. 
Os orçamentos destinados á manutenção dos serviços públicos, de par com 
os quadros sempre crescentes do funcionalismo augmentam 
assustadoramente, impondo sacrifícios escorchantes aos contribuintes. 

                                                 
90 MATTOS, Mauro Roberto Gomes. Agências Reguladoras e as suas características, Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, out - dez. 1999, p. 74 
91 VASCONCELLOS, José Mattos de. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1936, v. 1, p. 149. 
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Ao Estado cabe, pois, sem sacrificio nem abdicação de sua autoridade, 
delegar, transferir a entidades proprias e para isso aparelhadas, o pleno 
exercicio de sua ação administrativa92. 

 

Salta aos olhos que a busca pela racionalização da atividade 

administrativa estatal tem sido objeto de avoenga perseguição pelos gestores da 

coisa pública. Os problemas parecem ser sempre comuns, constantes, 

independentemente do momento histórico a que se voltam as atenções. 

É de autoria de Caio Tácito um lúcido artigo produzido no final da década 

de 1960, em que trata do fenômeno então ocorrente da expansão da atividade 

estatal, fato que se verificava tanto pela intervenção de índole meramente 

regulatória como pelos processos de socialização das fontes de produção93. 

De especial aplicabilidade ao nosso estudo é a constatação, ainda 

naqueles tempos, de que é possível detectar, tanto na Inglaterra como nos EUA, 

aspectos característicos de aproximação entre as autarquias brasileiras e as public 

corporations britânicas, e as authorities estado-unidenses94. 

De fato, a escolha do legislador pátrio não poderia recair sobre outro 

modelo que não o autárquico, para dar forma às Agências Reguladoras dos serviços 

concedidos pelo Estado ao setor privado.  

Todavia, bem antes do surgimento das Agências Reguladoras 

Independentes, fato propiciado em etapas, sobretudo a partir da implantação do 

Programa Nacional de Desestatização - PND (1990), já um grande número de 

autarquias de índole reguladora povoavam o universo jurídico-administrativo 

brasileiro.  

                                                 
92 VASCONCELLOS, José Mattos de. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1936, v. 1, p. 150. 
93 Conceito de Autarquia, Revista do Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, nº 004, 
p. 24. 
94 Conceito de Autarquia, Revista do Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, nº 004, 
p 29 
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Como exemplos temos o Instituto Brasileiro do Café - IBC (1933); o 

Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA (1933); a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear - CNEN (1956); o Conselho Monetário Nacional - CMN (1964); a Câmara de 

Comércio Exterior - CACEX (1964); o Banco Central do Brasil - BACEN (1964); o 

Conselho Nacional de Seguros Privados (1967); o Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial - INPI (1970); o Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO (1973); a 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM (1976), dentre outras. 

Estas entidades autárquicas não possuíam contudo um grau de 

independência, face ao Poder Executivo, equivalente ao que hoje gozam as 

Agências Reguladoras criadas na segunda metade da década de 1990.  

O surgimento das Agências Reguladoras no panorama jurídico pátrio foi 

recebido com um certo júbilo, tendo em vista constituírem elas um dos sustentáculos 

do modelo de gestão pública recentemente inaugurado. 

No sentido contrário, o magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello 

coloca-nos que as autarquias especiais, categoria ocupada pelas Agências 

Reguladoras Independentes, não constituem novidade alguma, diversamente do que 

se tem alardeado, restringindo-se as propaladas inovações à nomenclatura agência, 

de origem estado-unidense, e às questões da investidura e da fixidez dos mandatos 

de seus dirigentes95. 

Marçal Justen Filho examina em tom menos crítico a questão, mas ainda 

assim afirma que a criação das Agências Reguladoras na segunda metade da 

década de 1990 “não significou consagrar inovações absolutamente originais ou 

totalmente desconhecidas do universo legislativo brasileiro”96. 

 
                                                 
95 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14a ed., São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 150 e 152. 
96 O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 329. 
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3.4 - As Agências Brasileiras 

 

O modelo de regulação por entes independentes teve efetivo início no 

Brasil em 1996, após a criação da primeiras Agências Reguladoras nas áreas de 

energia, petróleo e telecomunicações. 

Com o afastamento do Estado da execução das funções de utilidade 

pública, que passaram a ser concedidas ao setor privado, o atual formato da 

atividade regulatória estatal surgiu com o objetivo de fazer com que esta 

transferência fosse interessante para as três partes envolvidas na questão: 

concedente, concessionário e usuário97.  

Dentro, portanto, das novas diretrizes constantes do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, que tem como propósito racionalizar a ação estatal 

através do aumento de sua capacidade de intervir na sociedade, da reestruturação 

estatal ampla, enfim, das mudanças que viabilizem um modelo de gestão gerencial 

que dê cumprimento ao princípio constitucional da eficiência administrativa 

recentemente positivado98. 

As Agências Reguladoras passam assim a dar forma ao mercado, tendo 

em vista a busca do Estado por investimentos privados antes por ele realizados 

diretamente. 

 

3.4.1 - Classificação das agências 

 

                                                 
97 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização - Privatização, Concessões, Terceirizações e 
Regulação. 4a ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 439.  
98 A Emenda Constitucional de nº 19/1998 inseriu no rol dos princípios constitucionais da 
Administração Pública o da eficiência. Trata-se de caminho já trilhado pelo direito alienígena, em 
inúmeros países, através do qual se estabelece que a Administração Pública precisa ser eficiente, dar 
bons resultados e agir na conformidade dos demais princípios constitucionais a ela atinentes. 
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Antes de serem pormenorizadas as principais características e 

competências de cada Agência Reguladora brasileira, convém lembrar que também 

no direito pátrio, a exemplo do que se deu nos EUA, existe uma divisão doutrinária 

fundamental entre Agências Reguladoras Independentes e Agências Executivas. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado faz referência a 

agências autônomas, não se atendo a classificações ou tipos diferenciados entre 

elas. 

Na realidade há duas espécies de agências: as reguladoras são aquelas 

que se incumbem de intervir nos mercados, através da formulação de políticas que 

controlem preços, oferta, qualidade dos serviços e produtos etc.  

As Agências Executivas99, por seu turno, são organismos administrativos 

de alto padrão, encarregados de implementar tudo o que venha a ser traçado pelas 

Agências Reguladoras. Elas representariam um retorno ao conceito de autarquia 

original do Decreto nº 200/1967100. 

Deste modo a entidade ou órgão que deseje adquirir a condição de 

Agência Executiva101 deverá celebrar contrato de gestão, de que constem as 

seguintes condições: a) objetivos estratégicos; b) metas; c) indicadores de 

desempenho; d) condições de execução; e) gestão de recursos humanos; e) gestão 

de orçamento e f) gestão de compras e contratos. 

 

3.4.1.1 - As Agências Reguladoras 

                                                 
99 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Agências Reguladoras: a metamorfose do mercado. Extraído de 
http://cartamaior.uol.com.br/cartamaior, em 16.02.2003, nos diz que “no direito brasileiro, agência 
executiva nada mais é do que uma autarquia ou fundação pública dotada de regime especial graças 
ao qual ela passa a ter maior autonomia de gestão do que a normalmente atribuída às autarquias e 
fundações públicas comuns”. 
100 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização - Privatização, Concessões, Terceirizações e 
Regulação. 4a ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 436. 
101 Conf. Lei nº 9.649, de 27.05.1998 (DOU de 28.05.1998), art. 51, II e Decretos nº 2.487 e 2.488, 
ambos de 02.02.1998, e Lei nº 9.637, de 15.05.1998. 
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Em razão do rumo que deve seguir a nossa análise, é razoável olvidar 

maiores considerações atinentes às Agências Executivas, porquanto reside na 

espécie reguladora o ponto de interesse maior desta dissertação. 

Deste modo, o Brasil seguiu os passos dos EUA, e assim decidiu que 

cada Agência Reguladora seria concebida e instituída mediante uma lei específica. 

Mesmo não tendo sido adotado um modelo único para este gênero autárquico, há 

linhas gerais que são observadas nos entes reguladores até agora criados. 

A iniciativa nacional tem se espelhado na experiência estado-unidense e 

européia, mormente pelo fato de que no Velho Mundo um número cada vez maior de 

países vem adotando o referido modelo regulatório. 

O Brasil deu partida ao processo de administração por agências  

constituindo os três primeiros entes reguladores: ANEEL - Agência Nacional de 

Energia Elétrica - lei 9.427/96; ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações - 

lei 9.472/97 e ANP - Agência Nacional de Petróleo – lei 9.478/97, todas criadas em 

um intervalo de tempo inferior a um ano (dezembro de 1996 a agosto de 1997). 

Posteriormente foram criadas a ANVS - Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a 

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, dentre outras a serem 

discriminadas oportunamente. 

Em alguns estados foram criadas agências que visam, da mesma forma 

que as federais, regular serviços delegados. Encontramos Agências Reguladoras de 

serviços públicos delegados na maioria dos estados brasileiros e em todas as 

regiões. Há registro de Agência Reguladora municipal102. 

Além de suas funções específicas em relação aos serviços delegados dos 

estados, as agências estaduais podem firmar convênio com as agências nacionais, 

                                                 
102 Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Saneamento - AGERSA, criada pela Lei 
Municipal de nº 4.798/1999, de Cachoeiro do Itapemirim (ES). 
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com escopo de realizar os serviços de regulação dentro de seu território, de modo a 

complementar a ação de suas conveniadas de âmbito federal. 

Nos EUA, a pátria de calcou o seu sistema administrativo nas Agências 

Reguladoras, sendo por alguns tido como sendo o berço da constituição do modelo 

regulador, observa-se uma oscilação no poder das agências, ora maior, ora menor, 

variando de acordo com o período histórico e a orientação política do momento.  

O sistema adotado em nosso país é baseado no modelo estado-unidense, 

em uma época em que as agências concentravam um alto grau de poder.  

Vários países hoje incorporaram esse modelo ao seu sistema jurídico-

administrativo, sendo notória a sua expansão junto aos países europeus, sul-

americanos e mesmo asiáticos. 

 

3.4.1.1.1 - A Agência Nacional de Energia Elétrica  

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) inaugurou no cenário 

brasileiro o sistema de administração por Agências Reguladoras, na condição de 

autarquia em regime especial vinculada ao Ministério das Minas e Energia. 

Sua instituição se deu através da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 

1996, tendo sido criada com o propósito de regular e fiscalizar a geração, a 

transmissão, a distribuição e a comercialização da energia elétrica103, atendendo a 

reclamações de agentes e consumidores com equilíbrio entre as partes e em 

beneficio da sociedade; mediar os conflitos de interesses entre os agentes do setor 

                                                 
103 Lei nº 9.427/1996 - art. 2º - “A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL tem por finalidade 
regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em 
conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal”. Ainda conforme o art. 3º da referida 
lei, compete à ANEEL “dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre concessionárias, 
permissionárias, autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, bem como entre esses 
agentes e seus consumidores”. 
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elétrico e entre estes e os consumidores; conceder, permitir e autorizar instalações e 

serviços de energia; garantir tarifas justas; zelar pela qualidade do serviço; exigir 

investimentos; estimular a competição entre os operadores e assegurar a 

universalização dos serviços104. 

Com a sua criação atendeu-se ao comando do dispositivo constitucional 

que previra um órgão regulador para a área da energia elétrica. 

A área de competência da ANEEL envolve o exercício das funções 

relativas ao poder concedente dos serviços públicos de energia elétrica -  

concessões, permissões e autorizações de serviços de exploração e de instalação 

de energia elétrica e do aproveitamento energético dos cursos de água -, sempre 

com o objetivo de fomentar o equilíbrio das relações no âmbito do mercado de 

energia. 

Há em sua estrutura um colegiado diretor cujos membros cumprem um 

mandato de quatro anos não coincidentes. A renovação dos respectivos mandatos 

se dá também de maneira não coincidente, e é vedada a exoneração ad nutum105. 

A lei de criação da ANEEL prevê a descentralização de suas atividades 

para que o processo regulatório, fiscalizatório e de mediação seja realizado junto 

aos consumidores e aos demais agentes envolvidos. 

Neste sentido há por parte da autarquia um real estímulo à criação de 

agência estaduais que complementem sua ação, as quais encontram-se já 

instaladas em quase todas as unidades da federação106.  

                                                 
104 Conf. www.aneel.gov.br, extraído em 12.09.2002. 
105 A matéria referente à Disciplina Geral das Agências Reguladoras consta hoje da Lei nº 
9.986/2000, onde se estabeleceu que os seus Conselheiros e Diretores somente perderiam o 
mandato em caso de renúncia, de condenação transitada em julgado ou de processo administrativo 
disciplinar. 
106 Em setembro de 2002, quando da elaboração deste trabalho, treze estados (AM, PA, MT, MS, GO, 
SP, RS, CE, RN, PB, PE, SE e BA) contavam com agências conveniadas com a ANEEL em 
funcionamento; em oito unidades da federação as agências haviam sido criadas sem delegação da 
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Ressalte-se que apenas as agências conveniadas podem participar do 

processo de regulação e outorga, por constituir atribuição que é da competência da 

ANEEL, a grande coordenadora das políticas do setor na esfera federal. 

Para o desempenho de suas atividades de órgão fiscal e regulador a 

ANEEL cobra uma taxa de fiscalização, e com estes recursos custeia suas ações, 

além de amparar todo o sistema descentralizado sob seu comando.  

Não obstante, há aspectos da lei de criação da ANEEL que são alvo de 

constantes críticas, a exemplo do que nos fala Daniella Azeredo Bahiense: 

 

De acordo com a Lei de criação da ANEEL, verifica-se que a agência tem a 
seu cargo duas funções aparentemente conflitantes: a função de agente do 
Estado, responsável pela celebração e fiscalização dos contratos de 
concessões, ou seja, é ela própria uma extensão do poder concedente, e a 
de órgão arbitral, responsável por dirimir divergências entre os agentes do 
mercado elétrico e entre estes e o Estado (o poder concedente). Tal 
situação cria riscos regulatórios adicionais para os investidores privados, já 
que a ANEEL terá que dirimir questões inclusive relativas à fixação de 
tarifas, nas quais o governo tem óbvio interesse107. 
 

Talvez fendas como estas, pelas quais a mão visível do Estado ainda age 

de maneira nociva, venham a explicar a grande contribuição dos preços dos serviços 

públicos concedidos, constitutivos e decisivos que têm sido, para a grande  

ascensão dos índices inflacionários hoje observada.  

A tentação de lançar mão dos mais variados recursos com vistas a 

equilibrar as deficiências orçamentárias é antológica, sobretudo no Brasil. 

 

3.4.1.1.2 - A Agência Nacional de Telecomunicações 

 

                                                                                                                                                         
ANEEL (RR, AP, AC, RO, MA, PI, MG e PR) e em seis a fase era de entendimentos (TO, AL, RJ, SC 
e DF), conf. www.aneel.gov.br, extraído em 12.09.2002. 
107 Bahia Análise & Dados - Salvador – BA – SEI, v.11, n.4, p. 87, Março 2002 
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Dinorá Musetti Grotti explica que três fatores foram determinantes à  

ocorrência das sérias transformações verificadas no âmbito dos serviços de 

telecomunicações em todo o mundo, quais sejam: a globalização da economia; a 

evolução tecnológica e a rapidez com que têm ocorrido alterações no mercado e nas 

necessidades dos consumidores, fato este aliado à falta de recursos para novos 

investimentos108. 

Este raciocínio é facilmente comprovado quando se observa que o 

monopólio que se dava em países como o nosso, em que tais serviços estavam à 

cargo do Estado, era igualmente observado onde a iniciativa privada controlava o 

setor, assim como ocorreu aos EUA, onde a gigantesca AT&T dominava o mercado 

em seu segmento. 

A Agência Reguladora do setor brasileiro das telecomunicações tornou-se 

realidade em conseqüência direta das reformas consignadas no texto da Emenda 

Constitucional de nº 08, de 15 de agosto de 1995109, vindo a integrar o panorama 

jurídico pátrio com o fim de ser o órgão que determinaria as diretrizes 

governamentais em vista da iminente privatização do rico setor das 

telecomunicações. 

Além disto, lhe caberia a salvaguarda do usuário dos serviços sob sua 

responsabilidade, tão logo fosse efetivada a privatização respectiva. 

Compete-lhe, portanto, implementar a Política Nacional de 

Telecomunicações, atuar como o Poder Concedente no setor, regulamentando a 

outorga de serviços no regime público e a prestação dos serviços no Regime 

Privado, ditar normas referentes aos padrões dos equipamentos a serem usados 

                                                 
108 Regime Jurídico das Telecomunicações: autorização, permissão e concessão, Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, nº 224. 
109 Esta Emenda Constitucional extinguiu o monopólio estatal sobre os serviços de telecomunicações 
e uniformizou o regime de exploração de tais serviços, através da exigência de uma lei organizativa 
do setor e da criação de um órgão regulador. 
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pelas prestadoras de serviços de telecomunicações e fomentar a concorrência no 

setor. 

A exemplo das demais agências, a ANATEL foi criada como autarquia 

especial, gozando de autonomia administrativa e financeira. Desta forma não deve 

subordinação hierárquica a nenhum ente governamental. 

O acompanhamento e a fiscalização das ações da ANATEL cabe a um 

Conselho Consultivo, o qual é formado por representantes do Executivo, do 

Congresso, das entidades prestadoras de serviço, dos usuários e da sociedade em 

geral.  

Como forma de democratizar e tornar mais transparente a ação desta 

autarquia, as normas por ela elaboradas são previamente submetidas à consulta 

pública, seus atos são acompanhados por exposição formal de motivos que os 

justifiquem e cabendo, ainda, a um Ouvidor, a apresentação periódica de avaliações 

críticas sobre os trabalhos da Agência.  

Por adotar a publicidade de seus atos como um dos princípios mais 

vigorosos, as sessões do Conselho Diretor são públicas e podem ser gravadas, 

salvo nos casos em que a publicidade ampla coloque em risco segredo protegido ou 

a intimidade de alguém. Em razão disto as atas de reuniões e os documentos 

relativos à atuação da ANATEL encontram-se disponíveis ao público na Biblioteca 

da Agência110.  

Os poderes de outorga, regulamentação e fiscalização, além de um 

grande acervo técnico e patrimonial hoje pertencem à ANATEL como uma herança 

do Ministério das Comunicações, a quem cabia dar os rumos das ações 

governamentais no setor anteriormente.  

                                                 
110 Lei nº 9.472/1997, art. 21: “As sessões do Conselho Diretor serão registradas em atas, que ficarão 
arquivadas na Biblioteca, disponíveis para conhecimento geral”. 
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A autonomia financeira da agência se verifica sobremaneira em virtude 

dos recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), geridos 

que são por ela mesma. 

Detentora de autonomia administrativa e financeira, em sua proposta 

orçamentária anual e no plano plurianual a ANATEL deve destinar recursos ao 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, após sua instituição 

por lei, bem como os valores a serem transferidos ao Tesouro Nacional.  

O quadro de pessoal é constituído, em sua maior parte, por servidores e 

empregados transferidos ou requisitados do Ministério das Comunicações e de 

outros órgãos de governo, além do quadro terceirizado para atividades de 

consultoria e de apoio técnico e administrativo. 

A ANATEL foi a segunda agência reguladora a ser instituída no sistema 

jurídico-administrativo nacional, o que se deu por força da Lei nº 9.472/1997111, 

sendo a sua importância inquestionável, sobretudo se observadas as dimensões do 

sistema de telecomunicações brasileiro, um dos mais expressivos e rentáveis do 

mundo. 

 

3.4.1.1.3 - A Agência Nacional de Petróleo 

 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) veio à luz através da Lei nº 

9.478/1997, como uma substituta da autarquia de nome Departamento Nacional de 

Combustíveis (DNC)112. 

                                                 
111 Por força de clara influência européia a ANATEL foi denominada, quando da elaboração de sua lei 
instituidora, de Autoridade Administrativa Independente. 
112 Lei nº 9.478/1997, Art. 9º “Além das atribuições que lhe são conferidas no artigo anterior, caberá à 
ANP exercer, a partir de sua implantação, as atribuições do Departamento Nacional de Combustíveis 
- DNC, relacionadas com as atividades de distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool, 
observado o disposto no art. 78”. [...] Art. 78. “Implantada a ANP, ficará extinto o DNC”. 
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São de sua alçada a fiscalização e a orientação das atividades de 

transporte de combustíveis, por via marítima ou dutoviária, a autorização, importação 

e pesquisa de novas tecnologias e a aprovação de planejamento da Petrobrás, 

competências estas que são divididas com a Presidência da República e o Conselho 

Nacional de Política Energética. 

A regulação governamental do setor petrolífero é particularmente 

diferenciada daquela observada nas demais áreas. Apesar de existirem portarias da 

ANP com poder regulamentar previsto pela chamada Lei do Petróleo, que lhe dão 

poder para licitar áreas de exploração de petróleo, para construir e operar refinarias, 

para cuidar do transporte do petróleo e para determinar sobre o direito de uso de 

gasodutos, parte do setor é regido por normas oriundas da Presidência da República 

e do Conselho Nacional de Política Energética. 

Alexandre Santos de Aragão enumera as diversas fases da atividade 

petrolífera, tal como tratadas pela Lei do Petróleo113, cabendo a cada uma dessas 

fases uma disciplina distinta, sendo elas a exploração, a produção, a importação ou 

exportação, o refino, o transporte, a distribuição e a revenda114.  

A exploração e a produção são atividades que, conforme o referido 

diploma legal, ficam submetidas à concessão, cabendo aos demais casos a 

modalidade de autorização. 

Como a ANP é uma autarquia integrante da Administração Pública 

Federal, possui vínculos com o Ministério de Minas e Energia, tendo por finalidade 

promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas 

integrantes da indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido na Lei nº 9.478, 

de 06 de agosto de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 
                                                 
113 Lei nº 9.478/1997. 
114 Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 278-279. 
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1998, em conformidade com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) e com os interesses nacionais. 

Este novo ente regulador do setor petróleo, quando da execução das 

suas atividades, tem por objetivo satisfazer a demanda atual da sociedade 

mantendo com esta uma comunicação permanente.  

Para conseguir alcançar esta meta, a ANP tem busca manter um diálogo 

constante com os setores envolvidos e o público usuário, para bem captar os 

anseios e tendências do mercado115. 

 

3.4.1.1.4 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 

A Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, instituiu a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), com as características gerais das suas precedentes. 

Suas atribuições legais lhe dão autonomia para ditar normas sobre 

padrões de contaminação, resíduos, assim como a dispor sobre critérios de 

importação e de funcionamento de empresas do ramo de alimentos e 

medicamentos116. 

 A gestão da ANVISA se dá por intermédio de uma Diretoria Colegiada, 

composta por cinco membros. Sua vinculação para com a Administração Pública 

Federal se dá via Ministério da Saúde, mediante Contrato de Gestão.  

O novel ente regulador incorporou as competências da Secretaria de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, incluindo-se novas incumbências: a) 

                                                 
115 Conf. www.anp.gov.br, extraído em 23.06.2002. 
116 Ainda segundo a lei de criação da ANVISA, em seu art. 6º “A Agência terá por finalidade 
institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da 
produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos 
ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle 
de portos, aeroportos e de fronteiras”. 
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coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); b) do Programa 

Nacional de Sangue e Hemoderivados e do Programa Nacional de Prevenção e 

Controle de Infecções Hospitalares; c) monitoramento de preços de medicamentos e 

de produtos para a saúde; d) atribuições relativas à regulamentação, controle e 

fiscalização da produção de fumígenos; e) suporte técnico na concessão de 

patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e f) controle da 

propaganda de produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária117. 

 

3.4.1.1.5 - A Agência Nacional de Águas 

 

Os ricos recursos hídricos de que dispõe o Brasil são o alvo da atuação 

da Agência Nacional de Águas (ANA), guardiã da política de seu melhor 

aproveitamento. A ANA é uma autarquia de regime especial com autonomia 

administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.   

      Foi criada com a responsabilidade de implementar a Política 

Nacional de Recursos Hídricos. Além disso deve potencializar a implementação da 

Lei das Águas, de 1997, que disciplina o uso dos recursos hídricos no Brasil. A Lei 

das Águas foi inspirada em legislações européias, ainda que o nosso modelo seja 

bem mais complexo, adaptado à federação em que os rios tanto podem ser de 

domínio da União quanto dos Estados.  

O projeto de criação da ANA foi aprovado pelo Congresso Nacional, no 

dia 20 de junho de 2000, passando a integrar o universo jurídico pela Lei nº 9.984, 

sancionada em 17 de julho do mesmo ano. 

                                                 
117 Conf. www.anvisa.gov.br, extraído em 04.04.2002. 
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A diretoria da agência é composta por um diretor-presidente e quatro 

diretores, todos com mandatos fixos e nomeados mediante aprovação de seus 

nomes pelo Senado. A primeira diretoria assumiu em 22 de dezembro de 2000. 

Suas atribuições regulatórias são um verdadeiro desafio, porquanto no 

mundo moderno as políticas que visam a disciplinar o uso racional dos rios, de modo 

a evitar o desperdício e a poluição de suas águas, fatores essenciais à manutenção 

da vida saudável e equilibrada na Terra, sempre encontram enormes barreiras. 

Todavia as ações que hoje constituem encargos da ANA já eram previstas 

pela Lei 9.433/1997, a chamada Lei das Águas, que deverá ter aplicação efetiva 

após sua implementação pela ANA. É tarefa da ANA definir e fiscalizar as condições 

de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o 

uso múltiplo da água, conforme os planos de recursos hídricos aprovados em cada 

comitê de bacia. Assim, a ANA tem um papel fundamental na mediação de conflitos 

pelo uso da água.  

O regime de outorga de direito de uso dos recursos hídricos tem como 

objetivos garantir o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo 

exercício dos direitos de acesso.  

De fevereiro a outubro de 2001, a ANA analisou e emitiu notas técnicas 

favoráveis a 103 pedidos de outorga de direito de uso, 61% deles referentes à 

utilização de recursos hídricos para irrigação.A partir de 2002, os pedidos de outorga 

poderão ser feitos pela Internet, por meio de um sistema semelhante ao do imposto 

de renda. A informatização do processo permitirá a implantação do Sistema Nacional 

de Outorgas118. 

 

                                                 
118 Conf. www.ana.gov.br, extraído em 20.02.2002. 
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3.4.1.1.6 - A Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 

Os planos de saúde e seu nem sempre pacífico convívio com a sociedade 

é um dos pontos chave do cabedal de atribuições da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar.  

A regulamentação deste crescente segmento constituía um clamor social 

cada vez mais evidente. A criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) se deu através da Lei n° 9.961 de 28 de Janeiro de 2000, sendo ela uma 

autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde. 

 A ANS tem a finalidade institucional de promover a defesa do interesse 

público na assistência suplementar à saúde, cabendo-lhe a regulação das relações 

entre prestadores e consumidores119.  

 

3.4.1.1.7 - A Agência Nacional do Cinema 

 

O cinema nacional e o que lhe faz referência passam a ter uma política de 

responsabilidade da ANCINE, a Agência Nacional do Cinema, sucedânea da antiga 

Embrafilme. 

O desenvolvimento e o aperfeiçoamento da gestão pública dos assuntos 

cinematográficos e vídeofonográficos, considerada a sua relação com a televisão 

paga ou aberta, são atribuições desta agência criada por força da Medida Provisória 

2.228-1, de 06 de setembro de 2001.  

                                                 
119 Lei nº 9.961/2000 “Art. 3º A ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do interesse 
público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às 
suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de 
saúde no País”. 
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A inovadora proposta da ANCINE para a sua área de ação envolve a 

criação de um sistema de informações para o monitoramento das atividades da 

indústria cinematográfica e videofonográfica em seus diversos meios de produção, 

distribuição, exibição e difusão120.  

 

3.4.1.1.8 - A Agência Nacional de Transportes Terrestres  

 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), assim como a sua 

similar do setor aquaviário, foi criada em obediência ao comando contido no art. 178 

da Constituição Federal121, inserido no Capítulo I, que trata dos Princípios Gerais da 

Atividade Econômica. 

Desta forma, suas atribuições se confundem com as de sua similar 

aquaviária, destoando essencialmente no que tange à natureza do transporte, no 

caso por via terrestre.  

Ambas as agências, ANTT e ANTAQ, foram criadas pela Lei nº 10.233, de 

05 de junho de 2001, tendo como finalidades “implementar, em suas respectivas 

esferas de atuação, as políticas formuladas pelo Conselho Nacional de Integração 

de Políticas de Transporte e pelo Ministério dos Transportes”, dentre outras 

constantes daquele diploma legal122. 

 

3.4.1.1.9 - A Agência Nacional de Transportes Aquaviários  

 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), integrante da 

Administração Federal Indireta, na condição de autarquia especial  vinculada ao 
                                                 
120 Conf. www.planalto.gov.br, extraído em 14.10.2002. 
121 CF art. 178 “A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre [...]”.  
122 Lei nº 10.233, art. 20, I. 
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Ministério dos Transportes, é encarregada tanto da gestão e operação do transporte 

aquaviário e de sua infra-estrutura, quanto da implementação das políticas 

formuladas pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte 

(CONIT) e pelo Ministério dos Transportes. 

A regulação das atividades de prestação de serviços e de exploração da 

infra-estrutura de transportes exercida por terceiros é o seu objeto, assim como a 

harmonização do interesse público com os objetivos dos usuários, do Comando da 

Marinha, das empresas concessionárias, permissionárias, autorizatárias e 

arrendatárias do setor. 

Na esteira da reformulação empreendida no setor de transportes, foram 

criados o CONIT, o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes 

(DNIT), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A Empresa Brasileira de Planejamento 

de Transportes (Geipot) foi dissolvida e as secretarias de Transportes Terrestres e 

de Transportes Aquaviários do Ministério dos Transportes, o Departamento Nacional 

de Estradas de Rodagem (DNER) e a Comissão Federal de Transportes Ferroviários 

(Cofer) foram extintos e terão suas atribuições absorvidas pelas agências e o 

DNIT123.  

 

3.4.1.2 - As características comuns às Agências Reguladoras 

 

Em linhas gerais podemos destacar as seguintes características, como 

sendo comuns às Agências Reguladoras brasileiras124: 

                                                 
123 Conf. www.planalto.gov.br, extraído em 30.11.2002. 
124 Formato proposto por Alexandre Santos de Aragão em Agências Reguladoras e a evolução do 
Direito Administrativo Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 313 e seguintes. 
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a) A autonomia financeira e administrativa, o que ocorre sobremaneira em 

razão da proibição da exoneração ad nutum dos dirigentes destas autarquias 

especiais, e pela independência financeira decorrente do orçamento próprio e das 

fontes de renda provenientes de sua própria atividade regulatória; 

b) A diversidade de funções e atribuições, o que resulta em sua atividade 

normativa, reguladora, sancionatória e arbitral; 

c) O caráter conciliador e flexível de sua atividade reguladora, o que 

desfaz a conhecida rigidez característica do Direito Administrativo tradicional, tendo 

em vista a obtenção da eficiência pretendida de que nos fala a Constituição Federal; 

d) O tecnicismo de que devem ser revestidas as suas ações, por conta do 

paulatino abandono das posições meramente dogmáticas, em favor de resultados 

efetivos pautados pelo conhecimento técnico; 

e) O regime de pessoal ditado pela Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, 

onde é estabelecido o regime de direito privado da Consolidação das Leis do 

Trabalho, para os servidores em geral, e traçados os requisitos para a escolha de 

seus dirigentes125. 

f) As peculiaridades licitatórias, repletas de questões controversas, cujos 

focos centrais são as modalidades diferenciadas daquelas previstas na Lei 

8.666/1993, através das formas simplificadas do pregão e da consulta pública. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal manteve o art. 210 da Lei nº 

9.472/1997, assim como o art. 37 da Lei nº 9.986/2000, onde estão os mais 

polêmicos aspectos desta seara. 

                                                 
125 Lei 9.986/2000, art. 5º “O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os demais 
membros do Conselho Diretor ou da Diretoria (CD II) serão brasileiros, de reputação ilibada, formação 
universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão 
nomeados, devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após 
aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição 
Federal”. 
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Isto posto, inevitáveis são as especulações acerca dos óbices a serem 

enfrentados pelas Agências Reguladoras, em vista de suas características 

inovadoras frente à realidade jurídica brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   95

QUARTO CAPÍTULO 

 

 

ÓBICES AO ÊXITO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS BRASILEIRAS 

 

 

4.1 - Colocação do tema 

 

Uma vez expostas as razões que levam o Estado a intervir na atividade 

econômica, seja por sua ação regulatória neste segmento, seja pela prática direta 

dos atos que lhe são inerentes, e ainda após terem sido traçadas as linhas gerais 

dos sistemas estado-unidense e brasileiro de administração por agências, cabe-nos 

apresentar os pontos de que possam surgir os impasses culturais e jurídicos ao êxito 

do modelo proposto. 

Dissertar sobre a viabilidade do modelo de administração que se vai 

experimentando entre nós requer sejam ponderadas as peculiaridades jurídicas e 

sociais de nosso país. 

Prima facie se observa que podemos dividir em dois grandes blocos 

temáticos as questões potencialmente impeditivas do bom desempenho das 

Agências Reguladoras no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo pela 

vertiginosa guinada que representa a inserção deste novo formato próprio do Estado 

regulador. 

São eles o bloco das questões de fundo histórico e cultural, e o segundo, 

como uma decorrência do primeiro, o das questões de natureza exclusivamente 

jurídica. 
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4.2 - Os aspectos históricos e culturais  

 

O direito exprime sempre os valores e as estruturas da sociedade de que 

faz parte. Como produto cultural126, o direito assume a condição de reflexo de seu 

meio, da mentalidade e do caráter de sua sociedade, ressonando os mais 

arraigados aspectos da cultura que o produziu. 

Este fenômeno ocorre de modo espontâneo e invariável. Assim sendo, 

emerge com relativa facilidade a constatação de que os institutos jurídicos devem 

harmonizar-se com a índole de seu meio, havendo entre eles, sociedade e direito, 

forçosas cumplicidade e dependência. 

Impossível é mudar-se uma sociedade tão-somente pelo direito; 

igualmente inviável é querer-se alterar o direito sem antes preparar a sociedade para 

recepcionar as alterações pretendidas. 

 

4.2.1 - Os grandes sistemas jurídicos: Common Law e Civil Law 

 

Neste diapasão, não pode o nosso estudo deixar de mencionar as 

características proeminentes dos grandes sistemas jurídicos mundiais, com vistas a 

propiciar ao leitor uma visão panorâmica dos mundos que cada um deles representa, 

sobretudo enquanto produtos de seus respectivos meios culturais.  

Em quatro grandes blocos podemos agrupar os diversos sistemas 

jurídicos hoje existentes127: a) o sistema romano-germânico, também chamado de 

Civil Law pelos que integram o Common Law, de que fazem parte o direito de 

parcela expressiva dos países europeus assim como a de quase todos os países da 
                                                 
126 NÓBREGA, J. Flóscolo da. Introdução ao Direito. 3a ed., Rio de Janeiro: José Konfino, 1965, p. 20 
127 Esta é divisão proposta por René David, em sua obra Os Grandes Sistemas do Direito 
Contemporâneo, Martins Fontes, São Paulo, 2002. 
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América Latina; b) o sistema do Common Law128, desenvolvido na Inglaterra e 

aplicado em diversos países, sobretudo nos de colonização inglesa; c) o sistema 

jurídico dos países socialistas do leste da Europa, que tinham à frente a antiga 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje em vias de extinção, e d) os 

sistemas observados nos países onde concepções diversas de direito e de 

sociedade vigem, a exemplo do direito muçulmano, do direito indiano, dos direitos 

dos povos do Extremo Oriente, da África etc. 

Todavia, os dois mais expressivos sistemas jurídicos mundiais, e não 

casualmente os que mais interessam à nossa discussão, são o romano-germânico e 

o do Common Law. O ponto de interesse se concentra no fato de que foi num país 

regido sob o sistema do Common Law que floresceu a técnica de gestão por 

agências que hoje vai sendo implantada mundo afora, inclusive em países como o 

nosso, cujo formato jurídico se afilia ao padrão romano-germânico.  

 

4.2.1.1 - O sistema jurídico do Direito Civil (Civil Law), romano-

germânico ou europeu-continental 

 

A alvorada do sistema romano-germânico ocorreu quando se procedeu na 

Idade Média à compilação e à codificação do Direito Romano, o que teve espaço 

através da sistematização dos textos, das normas escritas e consuetudinárias sem 

                                                 
128 O sistema jurídico do Common Law não deve ser chamado de sistema inglês, porquanto não se 
aplica tão somente à Inglaterra, ainda que lá tenha sido gerado. Igualmente impróprio seria 
denomina-lo de sistema britânico, pois assim se estaria a incluir a Escócia, país que adota o sistema 
romano-germânico. Não cabe ainda chamá-lo de sistema anglo-saxão, pois desta forma estaríamos a 
nos referir ao sistema dos direitos que regiam as tribos que habitavam a Inglaterra antes de sua 
conquista pelos normandos (1066), e também antes, portanto, da criação do Common Law naquele 
país.  
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conexão entre si, da jurisprudência e da doutrina, no que muito contribuíram os 

glosadores, tidos por alguns como os verdadeiros fundadores do Direito Moderno129. 

Os glosadores, que abundavam nas universidades e mosteiros medievais 

europeus, passaram a utilizar o Direito Romano, através dos escritos dele 

remanescentes, a exemplo do Corpus Iuris Ciuilis130, inserindo-lhes notas que nada 

mais eram que glosas interpretativas das velhas normas. 

O sistema romano-germânico, também chamado de sistema europeu- 

continental, prima pela estruturação e codificação do direito, sendo-lhe peculiares as 

colocações didáticas e lógicas, verdadeiramente esquematizadas. 

A lógica do direito romano-germânico impõe a previsão de uma série de 

hipóteses, as mais abrangentes possíveis, devendo toda essa gama de 

possibilidades constar das normas escritas que são aplicadas indistintamente a 

todos os casos, ao menos em tese.  

Trata-se de uma característica proveniente das culturas mais antigas, que 

sempre recorriam à codificação como um instrumento para estabelecer os direitos e 

as obrigações dos membros de seu meio social. 

Contudo, ainda por ocasião da gênese do sistema romano-germânico131, 

o Direito Canônico, então extremamente pujante e bem elaborado, influenciou-o 

                                                 
129 MAINE, Henry Sumner. Diritto Antico. Milano: Giuffrè, 1998, p. 91. 
130 Quando Flauius Petrus Sabbatius Iustinianus (482-565) governava o Império Romano do Oriente,  
sediado em Constantinopla, realizou-se a maior compilação do Direito Romano até então feita, 
conhecida como Corpus Iuris Ciuilis. O texto constava de quatro partes: Codex Iustinianus, Digesto ou 
Pandectas, Institutiones e Nouelas. 
131 RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos, 5a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 
103 e 104: “Sucedendo ao direito costumeiro dos gauleses, o direito romano passou a vigorar em 
toda a Gália, até a invasão dos germanos. Sob a invasão, o direito romano continuou a imperar no 
Sul, como direito escrito, ao passo que os costumes germânicos vigoraram no Norte, onde, aliás, ao 
direito romano se recorria como fonte subsidiária. Esse direito costumeiro, por sua vez, aos poucos foi 
consolidado, transformando-se, assim, em direito escrito. Foi sensível, ademais, a influência do direito 
canônico no direito antigo, em França, não só porque as jurisdições eclesiásticas eram, então, 
competentes para julgar matérias atinentes ao matrimônio, à filiação, ao testamento e outras, senão, 
ainda, por haver o direito canônico inspirado as próprias ordenações reais, em seu conteúdo e no 
modo de sua aplicação”. 
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marcantemente, pois muito do que chegou aos nossos dias proveniente do direito da 

Roma Antiga possuía um caráter assistemático e até certo ponto casuístico.  

Em verdade, o grande desafio do sistema romano-germânico sempre foi 

justamente o de evitar as decisões casuísticas, razão pela qual ele foi criado com 

base numa estruturação lógica e racional que constituíram-no numa verdadeira 

estrutura piramidal.  

No sistema romano-germânico há considerável apego à forma com o fim 

de evitar decisões desvirtuadas e divorciadas da eqüidade, ainda que tal afeição 

formal ameace muitas vezes torná-lo um sistema cujo manuseio seja tão complexo, 

ou a isso propenso, que venha a obstar os reais resultados pretendidos. Vê-se então 

a notável influência do Direito Canônico e de seu ritualismo exacerbado. 

O sistema romano-germânico além de ser o mais antigo, é hoje o mais 

importante e o melhor distribuído no mundo, considerando-se a sua influência nos 

demais sistemas. 

 

4.2.1.2 - O sistema jurídico do Direito Comum (Common Law) 

 

O sistema jurídico do Common Law foi sendo desenvolvido na Inglaterra 

em época posterior à invasão normanda àquele país, por volta do século XI, sob a 

forte influência de Guilherme, o Conquistador. 

Sua grande marca é o caráter casuístico de suas decisões, cabendo aos 

juízes a construção e o direcionamento do direito, em razão das diversas decisões 

que se vão espelhando umas nas outras, com as devidas modificações pontuais. 

É, por assim dizer, o direito dos juízes, feito por eles e para eles. 
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A expressão Common Law provém da corruptela de Commune Ley132, 

adotada após a conquista normanda da Inglaterra, e designava o direito comum e 

aplicável a todos os habitantes da Inglaterra, por força da imposição real que 

unificou os preceitos jurídicos a serem ali observados.  

Como cabia ao rei administrar a justiça através de seus prepostos, tal 

direito jurisdicional real viria a sufocar os usos e costumes dos povos que habitavam 

aquele país, e que constituíam o Direito Anglo-Saxônico.  

Enquanto características do padrão Common Law, podemos destacar o 

desapego ao formalismo e às esquematizações próprias do sistema romano-

germânico. O mundo e a cultura a que pertencem o sistema do Common Law 

fizeram-no um instrumento essencialmente pragmático de buscar o direito, em que 

mais importaria o resultado a ser obtido que propriamente a forma usada para esse 

fim. 

Assim sendo, os precedentes judiciais passaram a ter força descomunal 

sob a ótica deste sistema jurídico, pois, enquanto no sistema romano-germânico o 

jurista recorre inicialmente ao texto da lei, e só excepcionalmente à jurisprudência, 

no Common Law o caminho a ser percorrido é rigorosamente o inverso. 

Apenas quando os precedentes judiciais não são suficientes à formação 

da convicção do juiz este recorre à lei. Não por acaso, a Inglaterra possui um 

Common Law bem mais puro que os EUA, visto que sequer possui um texto 

constitucional propriamente dito. Os EUA teriam assim um sistema híbrido, cujas 

características, porém, são predominantemente as do Common Law. 

                                                 
132 SOARES, Guido Fernando Silva. Common Law: Introdução ao Direito dos EUA. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 32. 
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Atualmente o sistema jurídico do Common Law tem sofrido notáveis 

influências do sistema romano-germânico, não sendo mais tão fiel ao padrão inicial, 

nem mesmo na Inglaterra.  

Observa-se uma crescente e recíproca influência dos grandes sistemas 

jurídicos, em razão das relações cada vez mais freqüentes entre os diversos povos.   

No caso da Inglaterra, especificamente, suas relações com os demais 

países europeus forçaram-na a aderir a determinados procedimentos característicos 

do sistema romano-germânico. 

 

4.2.2 - A transposição de elementos sócio-culturais  

 

Não é recente nem irrelevante a preocupação dos estudiosos que 

abordam a problemática da adoção em um determinado meio cultural de elementos 

trazidos de um outro. A posição por eles tomada indica-nos ser o modelo importado 

alvo de modificações e, não raro, fadado ao insucesso. 

Alejandro Nieto Garcia, por exemplo, ao comentar a adoção do sistema 

de administração por Agências Reguladoras na Espanha, entende que no âmbito 

das ciências sociais nada pode ser utilizado de maneira descontextualizada, e se se 

pretende manejar um elemento fora de seu sistema, seu fracasso estará 

assegurado133. 

Raciocinando acerca do direito pátrio, Marçal Justen Filho segue a 

mesma linha de pensamento e adverte ainda que “a compatibilização de um instituto 

                                                 
133 Apud GARCÍA, Julio V. Gonzalez. El alcance del control judicial de las Administraciones Publicas 
en los EEUU, MacGraw-Hill, 1996, p. XXI. 
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estrangeiro com o direito nacional é tanto mais difícil quanto maior a diversidade do 

sistema jurídico (mas também social) de sua origem”134.  

Sustenta este mesmo autor que a importação de um instituto alienígena 

se dá mediante a sua natural adaptação à realidade local, o que muitas vezes ocorre 

com profunda intensidade.  

As transformações mais consistentes provém de processos lentos, nos 

quais se verifica uma verdadeira sedimentação social, decorrentes da experiência e 

da conscientização coletivas. Por conseguinte, o momento e as circunstâncias 

vividas por um determinado meio social são perceptíveis através das modificações 

nele realizadas ou pela origem e grau de pureza destas referidas inovações. 

E é nesse sentido que o estudioso Sabino Cassese leciona, ao abordar 

especificamente a questão da introdução do sistema de regulação por Autoridades 

Independentes na Itália, demonstrando que os institutos transplantados de um 

ordenamento para outro são muitos, mas quase nenhum deles conserva a função 

que possuía no contexto original135. 

Nas hipóteses verificadas nos países da América Meridional, e mesmo na 

Europa, excetuada a Inglaterra, as Agências Reguladoras vêm surgindo de maneira 

artificial, como se fossem uma espécie de experimento sócio-jurídico cujo sucesso é 

imprevisível136. 

Não por acaso, muitas das que têm sido implantadas na América do Sul 

são tidas como anêmicas reproduções daquelas do hemisfério norte. 

Ilustremos a tese dos desvios verificados quando da importação de 

modelos estranhos ao nosso meio com o claro exemplo do Império do Brazil, Estado 

                                                 
134 O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 286. 
135 I Garanti delle Regole: le autorità indipendenti nel sistema istituzionale italiano; il loro compiti 
normativi, amministrativi, giurisdizionali. um tema centrale per la democrazia nel nostro paese. 
Bologna: Il Mulino, 1996, p. 219. 
136 Ibid. p. 286. 
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unitário feito República dos Estados Unidos do Brasil, nos moldes estado-

unidenses137, por força de um golpe de Estado em 1889. Hoje, decorrido mais de um 

século desde a deposição do Imperador, e a conseqüente instalação do novo 

regime, é fácil se constatar que o modelo federativo brasileiro pouca semelhança 

guarda em relação ao seu paradigma americano-setentrional. Temos uma federação 

abrasileirada, muito abrandada e tolhida em sua autonomia local pela tradição 

imperial unitarista. 

Um outro aspecto de alta relevância, desta feita levantado por Sérgio 

Buarque de Holanda, que ao traçar um perfil do homem ibérico, um elemento de 

extrema influência na formação do povo brasileiro, esclarece ser da índole cultural 

deste dito povo estabelecer um sistema de relações sociais fundado essencialmente 

nos laços diretos, de pessoa a pessoa, o que constitui um sério entrave à aplicação 

rigorosa das normas da justiça e dos preceitos legais138. 

O referido autor reporta-nos com especial clareza a este aspecto válido ao 

tema estudado. Ei-lo, no trecho adiante transcrito: 

 
(...) a repulsa firme a todas as modalidades de racionalização e, por 
conseguinte, de despersonalização, tem sido, até nossos dias, um dos 
traços mais constantes dos povos de estirpe ibérica. Para retirar vantagens 
seguras em transações com portugueses e castelhanos, sabem muitos 
comerciantes de outros países que é da maior conveniência estabelecerem 
com eles vínculos mais imediatos do que as relações formais que 
constituem norma ordinária nos tratos e contratos139. 

          

Sendo as Agências Reguladoras um elemento de gestão desenvolvido 

em países cujo sistema jurídico é o do Common Law, revestem-se de forte visão 

                                                 
137 Conf. ALCOFORADO, Fernando. Globalização, São Paulo: Nobel, 1997, p. 35: “No Brasil, a 
República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, de acordo com os princípios que presidiram a 
implantação da República dos Estados Unidos, isto é, fazendo coincidir a figura do chefe de Estado 
com a do chefe de Governo, bem como assegurando a existência do Senado e da Câmara dos 
Deputados nos mesmos moldes”. 
138 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 7a ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973, p. 96-
97. 
139 Ibid. p. 96. 
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liberalizante, porquanto tão-somente ditam normas a serem observadas pelos 

setores regulados ou assistem como fiscais ou mediadores à aplicação das normas 

já existentes.  

Surge então o desafio de operacionalizar um Estado regulador, que seja 

ao mesmo tempo imparcial e justo ao estabelecer as obrigações de cada segmento 

sob sua batuta, sobretudo numa terra em que a falta de solidariedade grassa, e em 

que as iniciativas, em geral, são no sentido de separar os homens, raramente no de 

uni-los140. 

O sistema de administração por Agências Reguladoras requer a 

participação das diversas facções sociais no processo de regulação do mercado. 

Sendo parte essencial deste processo a participação social através da tomada de 

decisões via composição de interesses, colide mais uma vez com outra faceta da 

índole nacional que é a chamada autarquia do indivíduo. 

Conforme o diagnóstico de Sérgio Buarque de Holanda, “a vontade de 

mandar e a disposição para cumprir ordens são-lhes [aos hispânicos] igualmente 

peculiares”141, apesar de reconhecer que o modelo calcado na mera disciplina já não 

possa subsistir na época atual142. Isto explica, prossegue, as freqüentes e frustradas 

tentativas de buscar sistemas de povos modernos, ou mesmo de tentar desenvolver 

novos, com vistas a trazer ordem e calma ao nosso meio143.  

                                                 
140 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 7a ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973, p. 5. 
141 Ibid. p. 11. 
142 A afirmação consta de obra cuja publicação data de 1936. 
143 Ao menos em duas importantes ocasiões o Brasil deu inequívoco sinal de ter seguido os passos 
dos EUA em matéria de legislação sobre o Controle das Finanças Públicas. Em 1921 os EUA 
promulgaram a Lei de Orçamento e Contabilidade (Budget and Accounting Act), no que foram 
prontamente seguidos pelo Brasil, por meio do Decreto-Legislativo de nº 4.536, de 20 de janeiro de 
1922, que organizou o Código de Contabilidade Pública da União. Posteriormente, através do 
Decreto nº 15.783, de 28 de novembro daquele mesmo ano, se estabeleceu o Regulamento de 
Contabilidade ou Código de Contabilidade Pública, cujo texto teve longa aplicação, pelo menos até 
1967. Em 1985, os EUA criaram a Lei do Orçamento Equilibrado e do Controle Emergencial do Déficit 
Público (Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act), que veio a ter sua similar brasileira em 
2000, através da Lei Complementar nº 101, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Observe-se que, ainda que tenham os dois diplomas legais representado um certo avanço no que 
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Cabe aqui lembrar o que no já remoto século XIX dizia o Imperador Pedro 

II, quando lhe apresentavam algum invento ou idéia tidos como capazes de alterar a 

face da Terra: “É preciso antes mudar os espíritos!”144 

Dissecando o clássico “Os Donos do Poder”, de Raymundo Faoro, Laura 

de Mello e Souza nos indica algumas das raízes patrimonialistas até hoje 

observáveis na cultura brasileira, tendo a nós chegado como uma herança direta da 

metrópole portuguesa: 

 
O mundo português foi patrimonial, e não feudal. A cidade predominou 
sobre o campo, impulsionada pela economia de mercado do capitalismo 
comercial e monárquico que, desde então, fazia do príncipe ‘o senhor da 
espada e das trocas’ [...] O senhor rural era, antes de tudo, um cobrador de 
rendas, e o sistema se desvinculava da economia natural, orientando-se por 
interesses ligados ao comércio. [...] Esse patrimonialismo determinou, além 
de uma ordem econômica peculiar, relações bastante específicas entre 
homem e poder. Ao patrimonialismo se atrelava uma ordem burocrática, que 
superpunha o soberano ao cidadão numa relação semelhante à existente 
entre o chefe e o funcionário. A ele, ainda, se deveu o ritmo acelerado das 
relações comerciais e o fato de o rei tornar-se o primeiro comerciante do 
reino, somando essa atribuição à outra, de senhor de terras, e gerindo 
ambas como sua empresa145. [grifamos] 
 

É dentro deste universo social, em que as raízes patrimonialistas 

fundiram-se à burocracia, que a proposta de um Estado regulador, aquele em que 

há espaço real para as agências, tenta se firmar e arrefecer os aspectos sociais 

antagônicos à sua eficaz atuação. 

No plano alienígena, e defendendo uma linha de raciocínio mais 

moderada e favorável ao instituto sob análise, registra Marco D’Alberti146 que as 

primeiras reflexões sobre a lenta mistura e interpenetração de elementos 

                                                                                                                                                         
tange à matéria orçamentária, os resultados colhidos entre nós foram inegavelmente modestos. 
Atualmente há um número expressivo, senão majoritário, de Estados Federados que não cumpriram 
as normas orçamentárias basilares desta lei que já cumpriu o seu primeiro triênio de promulgação. 
144 CALDEIRA, Jorge. Mauá, Empresário do Império. 4a reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, p. 20. 
145 MOTA, Lourenço Dantas (org). Introdução ao Brasil: um banquete no trópico. 3a ed., São Paulo: 
SENAC, 1999, p. 337 e 338. 
146 Diritto Amministrativo Comparato: trasformazioni dei sistemi amministrativi in Francia, Gran 
Bretagna, Stati Uniti, Italia. Bologna: Il Mulino, 1992, p. 11. 
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provenientes dos sistemas do Direito Comum e do Direito Civil entre si remontam a 

1885, quando a obra de Albert Venn Dicey, denominada Introduction to the Study of 

the Law of the Constitution, passou a contrapor as virtudes do direito comum inglês 

aos pecados do direito administrativo da França. 

Em edições posteriores daquela mesma obra, prossegue D’Alberti, o seu 

autor reformulou sua opinião inicialmente crítica a respeito do tema, passando a 

considerar que haviam reais contribuições de um modelo ao outro, ainda que tais 

alterações não viessem a descaracterizá-los por completo. 

As atenuações provocadas reciprocamente se dariam em pontos 

especialmente válidos a uma adaptação dos modelos, tornando-os mais compatíveis 

entre si, ainda que não operando mudanças que viessem a igualá-los.  

 

4.2.3 - A captura das Agências Reguladoras 

 

Como que vindo a comprovar as já comentadas propensões de nossa 

sociedade, cujos traços ibéricos dificultariam o sucesso de um pretenso Estado 

regulador, as experiências já vividas em nosso país, no âmbito das recém criadas 

Agências Reguladoras, demonstram as sérias limitações hoje enfrentadas por este 

modelo em vista das reais motivações que ensejaram a sua inserção em nosso 

universo jurídico e administrativo. 

Mas não só de fundo sócio-cultural são os entraves ao êxito do modelo. 

Vozes abalizadas chegam a afirmar serem as Agências Reguladoras vítimas de uma 

precoce obsolescência, porquanto a situação geral da Administração Pública as 

impele a um papel de submissão aos setores cuja tutela lhes caberia. 
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As razões seriam estruturais, financeiras até, como ponderou o 

parlamentar Alberto Goldman, que chegou a afirmar que em razão das más 

condições salariais atualmente observadas no âmbito do serviço público, um 

funcionário de Agência Reguladora, incluídos ai os próprios conselheiros, só não irá 

trabalhar para a iniciativa privada por um dos três motivos a seguir discriminados: 

extremo patriotismo, incompetência ou corrupção147.  

A economista e consultora em telecomunicações Alejandra Herrera fez 

coro com o deputado paulista. Segundo ela “as agências correm dois riscos: o de 

ficar apenas com o pessoal menos qualificado e, pior, o de os interessados em 

trabalhar para os reguladores serem os lobistas das empresas reguladas”148. 

Em verdade, os primeiros resultados colhidos não são nada animadores, e, na 

melhor das hipóteses, indicam haver ainda um longo caminho a ser percorrido no 

sentido da pretendida transformação cultural proposta pelo próprio Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado149.  

A imprensa tem noticiado com relativa freqüência o panorama real dos 

resultados já obtidos com o modelo regulatório atualmente adotado: 

 
A economia brasileira passa por uma crise de regulação: foram nove meses 
de racionamento por falta de coordenação no setor elétrico, os preços dos 
combustíveis - que são definidos por um monopólio - alimentam a inflação e 
as empresas de telefonia declararam guerra ao regulador do setor. Uma 
política eficaz de estímulo à concorrência poderia ter evitado as crises, mas, 
dizem especialistas, faltam recursos, experiência e autonomia às agências 
reguladoras brasileiras, que precisam passar por reformas150. 

 

                                                 
147 RAMOS, Murilo César. A obsolescência precoce das Agências Reguladoras, extraído do sítio 
www.paytv.com.br/revista/88/artigo.htm, em 06.01.2002 
148 Folha de São Paulo, 21.04.2002. 
149 Segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (...) “Esses obstáculos a uma 
administração pública eficiente só poderão ser superados quando, conjuntamente com a mudança 
institucional-legal ocorra uma mudança cultural no sentido da administração pública gerencial”, conf. 
http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/PLANDI4.HTM, extraído em 10.01.2003. 
150 Folha de S. Paulo, 21.04.2002. 
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A crise precoce do modelo regulador adotado demonstra de modo claro o 

grau de deterioração a que chegaram as estruturas do Estado brasileiro, incapaz, a 

exemplo dos outros, de prestar diretamente os serviços, e especialmente fragilizado 

a ponto de não conseguir sequer inspecionar as atividades por si delegadas. 

Alexandre Santos de Aragão retrata as dificuldades vividas pelo sistema 

regulatório brasileiro de modo claro e objetivo, com especial ênfase para a omissão 

das agências face ao descumprimento das obrigações dos setores regulados: 

 
Note-se que, apesar das [sic] agências reguladoras deverem solucionar os 
conflitos amigavelmente, não podem preterir ad infinitum as suas decisões, 
evitando, desta forma, decidir a questão. Neste sentido é lamentável o 
comportamento que vem sendo noticiado de agências reguladoras que se 
limitam a encaminhar as reclamações dos usuários de serviços públicos às 
respectivas concessionárias, não podendo a mera comunicação de tal 
encaminhamento ser considerada como resposta à reclamação à qual os 
usuários fazem jus (...)151. 

 

A força manifestada pelos donos do capital internacional no decorrer do 

processo de privatização, e conseqüentemente durante a criação das Agências 

Reguladoras, tem sido notável. O Banco Mundial e os investidores internacionais 

estabeleceram condições muito claras e precisas para que sua indispensável 

colaboração ao processo ocorresse, e mesmo o viabilizasse152.  

Todavia essa influência nem sempre é benéfica, sobretudo quando 

realizada de modo sub-reptício. Denúncias de interferências governamentais no 

processo regulatório exsurgem com relativa freqüência, inclusive demonstrando a 

existência de inúmeras fendas pelas quais os interesses empresarias conseguem se 

sobrepor a uma isenta política regulatória153. 

                                                 
151 Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico, Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 319. 
152 Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico, Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 266 e 267. 
153 Conf. a Folha de São Paulo de 18.04.2002, a empresa BCP Telecomunicações teria se utilizado 
de diretores do Banco Central do Brasil para encaminhar propostas de alteração dos contratos e das 
metas a serem atingidas, o que gerou um princípio de crise entre o BC e a ANATEL, repercutindo até 
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O fenômeno da captura das agências pelos setores regulados não ocorre 

exclusivamente entre nós. Nos EUA ele foi verificado inúmeras vezes e em períodos 

distintos, havendo sido desenvolvidas até mesmo teorias econômicas nesse sentido.  

Ensina-nos Marçal Justen Filho que a chamada captura de uma agência 

se dá quando ela perde a sua condição de autoridade comprometida com a 

realização do interesse coletivo, passando a atuar em favor de fins particulares e 

egoísticos, através da produção de atos que satisfaçam aos setores empresariais 

regulados154. 

Não há dúvidas de que a inércia registrada em muitos episódios desta 

verde experiência regulatória via agências, a exemplo do que se observa mormente 

no segmento da telefonia fixa, vem a constituir sério indicativo da ocorrência deste 

fenômeno entre nós. 

E em meio a este quadro, os usuários dos serviços públicos concedidos 

ficam entregues à própria sorte, sobretudo por não terem mais a quem recorrer, visto 

que Themis, sua última trincheira, age com uma moderação irritante155. 

 

4.3 - Os aspectos exclusivamente jurídicos 

                                                                                                                                                         
mesmo no Congresso Nacional. O então presidente da ANATEL queixou-se do que chamou de via 
direta utilizada pela empresa para apresentar reclamações sem se dirigir diretamente ao órgão 
competente, o que configuraria o grupo de pressão do BC em favor da BCP. 
154 O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 370. 
155 A análise detida da postura assumida pelo Poder Judiciário, no Brasil, quando da apreciação de 
demandas envolvendo os Direitos do Consumidor, vindo inclusive a suprir as deficiências e mesmo a 
tibieza das Agências Reguladoras, revela que a mentalidade imperante em tal meio ainda não se 
coaduna com o verdadeiro espírito da moderna legislação do setor. Chovem, por assim dizer, ações 
de reparação de danos morais e materiais, congestionando os pretórios, sendo assídua, por exemplo, 
determinada empresa de telefonia convencional (fixa). Isto, todavia, não transforma a visão da 
magistratura acerca de seu importante papel face às falhas do sistema regulatório, o que fica patente 
em razão das condenações comumente irrisórias, que não só desestimulam o exercício da cidadania 
como também criam um clima de velada impunidade em favor das grandes empresas do ramo. Aqui, 
raciocina-se, o grande empresário é o mocinho; o usuário, ao contrário, é em regra o vilão. 
Contrariamente, nos EUA são corriqueiros os casos de indenizações milionárias, que têm o poder 
efetivo de ‘sensibilizar’ os detentores do capital e de levá-los a respeitar os direitos alheios, assim 
como a aprimorar os serviços prestados por suas empresas. O comportamento brasileiro é explicável, 
afinal, insurgir-se contra o empresariado, dita a nossa herança cultural patrimonialista, equivaleria a 
prejudicar os negócios do Rei. 
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Paralelamente às causas supramencionadas, e em muitos casos como 

uma conseqüência inarredável delas, temos ainda todo um modelo jurídico 

preponderantemente montado no centralismo e na hierarquia: o modelo de gestão 

burocrática de origem francesa, que ora se pretende substituir pelo modelo 

gerencial156. 

Para compreendermos a lógica deste nosso padrão, assim como os fatos 

que motivaram o seu desenvolvimento, imperioso se faz verificarmos dois aspectos 

de alta relevância, que são o Sistema Tripartite de Poderes, constitucionalmente 

estabelecido, e as limitações ao Poder Regulamentar no Brasil.  

 

4.3.1 - Teoria da Separação de Poderes e Constituição 

 

Indo ao âmago das questões relativas ao modelo das Agências 

Reguladoras dos EUA, com vistas a enfocar as respectivas dificuldades à sua bem 

sucedida implantação no Brasil, devemos verificar os conflitos decorrentes da 

diversidade jurídico-constitucional observada entre o nosso país e aquelas pátrias 

que geraram este modelo entre nós inovador de Administração Pública. 

A análise da Constituição Federal brasileira demonstra a sua marcante 

característica de pormenorizar à farta muitos aspectos da atividade administrativa, o 

que resulta em tolher a liberdade de ação das agências157.  

                                                 
156 Preconiza o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado que a Administração Gerencial 
deverá substituir o formato burocrático hodierno, porquanto prima pela eficiência e condiz com os 
valores do mundo globalizado. Diz o referido Plano Diretor: “O paradigma gerencial contemporâneo, 
fundamentado nos princípios da confiança e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis 
de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções, incentivos à criatividade. 
Contrapõe-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. À avaliação 
sistemática, à recompensa pelo desempenho, e à capacitação permanente, que já eram 
características da boa administração burocrática, acrescentam-se os princípios da orientação para o 
cidadão-cliente, do controle por resultados, e da competição administrada”. 
157 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 303-304: “A constitucionalização da disciplina de questões comuns é uma 
característica da CF/88, que editou regras acerca dos mais diversos temas, com minúcia usualmente 
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É de se analisar o campo de ação normativa dos organismos reguladores, 

tendo em vista as muitas balizas colocadas pelo texto da Lei Fundamental. Dentre 

essas balizas a principal certamente há de ser a adoção entre nós da Teoria da 

Separação dos Poderes. 

O primeiro registro conhecido do Sistema de Tripartição dos Poderes 

consta de “A Política”158, de Aristóteles, a quem coube, ainda que de modo 

rudimentar, traçar-lhe as linhas gerais, como minunciosamente relatado em sua 

obra.  

Posteriormente, Montesquieu, em seu conhecido “O Espírito das Leis”, 

veio a ampliar e a estruturar o mesmo conceito inicial de Aristóteles, criando o 

sistema de poderes harmônicos e independentes entre si, da forma como se 

encontra positivado na atualidade. 

Este conceito surgiu com o propósito de criar uma barreira à concentração 

do poder nas mãos de uma pessoa ou de um pequeno grupo, tendo sido inserido na 

Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão e atualmente da nossa 

Constituição Federal, em seu art. 2º. Tinha originalmente por escopo criar formas de 

controle interdependentes, com o objetivo maior de manter o Estado Democrático de 

Direito. 

A aplicação literal deste princípio constitucional representa um sério 

obstáculo ao pleno funcionamento das Agências Reguladoras no Brasil, porquanto 

elas encerram em si elementos das três atribuições básicas do Estado de Direito, na 

conformidade da Teoria da Tripartição de Poderes. 
                                                                                                                                                         
reservada para a legislação ordinária. Em quase todos os setores, a CF/88 elevou ao nível 
constitucional o tratamento de matérias próprias de lei comum”. 
158 Aristóteles já imaginava, há aproximadamente vinte e quatro séculos, que em todo Governo 
existem três poderes essenciais a serem acomodados da maneira mais conveniente. Seriam eles o 
Poder Deliberativo (Legislativo), o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Estes poderes traçados por 
Aristóteles obviamente não correspondiam rigorosamente aos seus similares de hoje, mas grande 
aproximação, face às peculiaridades da sociedade da época, guardavam em relação aos seus 
sucessores. 
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Vanessa Vieira de Mello escreve com muita propriedade que as “agências 

albergam, concomitantemente, funções normativas, executivas, fiscalizatórias e 

sancionatórias. Surgem dúvidas quanto à manutenção do sistema da separação dos 

poderes, na medida em que se concentra toda uma gama de poderes distintos em 

um mesmo ente”159.  

No exercício de sua função regulatória as agências editariam normas, 

todavia, as normas produzidas pelas Agências Reguladoras não seriam leis. Ainda 

no desempenho de seu mister as agências poderiam ter autorização para proferir 

decisões assemelhadas àquelas judiciais, sem no entanto constituírem um órgão do 

Poder Judiciário.  

Eis o dramático impasse existente, porquanto dar cumprimento a tais 

decisões de natureza administrativa, em caráter definitivo, significaria ferir os 

princípios basilares do Estado Democrático de Direito consignados no texto da Lei 

Fundamental, na conformidade da situação jurídica hodierna. 

Todavia, nos EUA, onde vige uma visão estrita e peculiar de separação 

de Poderes, os tribunais sentem-se como que constrangidos em rever as decisões 

tomadas pelas agências, o que lhes soa como uma forma de invasão das 

competências da Administração Pública, e portanto do Poder Executivo160.  

A questão constitucional aflora com grande e imediata relevância, ao se 

analisar o panorama administrativo da Itália, país que como o nosso integra o 

sistema jurídico romano-germânico e cuja constituição possui estrutura análoga à 

nossa, coloca-nos o estudioso Giuseppe Morbidelli161 que a autonomia das Agências 

                                                 
159 Regime Jurídico da Competência Regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 91. 
160 GARCÍA, Julio V. González. El Alcance del Control Judicial de las Administraciones Públicas en 
los EE.UU. Madrid: MacGraw-Hill, 1996, p. 187. 
161 PRENDIERI, Alberto (org). Le autorità indipendenti nei sistemi istituzionali ed economici. Firenze: 
Passigli, 1997, p. 153 e 154. 
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Reguladoras, lá denominadas Autoridades Administrativas Independentes, não é 

absoluta.  

Mesmo considerando-se a sua separação face ao Poder Executivo, e as 

eventuais delegações de poderes recebidas do Legislativo, o trato das questões 

ditas sensíveis não se dá tão-somente com base em critérios de tecnicismo, que a 

rigor deveriam permear toda a ação das agências. No sistema constitucional italiano 

a Administração é ainda um encargo do Governo, havendo um inegável vínculo 

entre Política e Administração, entende Morbidelli. A constituição italiana ainda 

estabelece um sistema monolítico de Administração, já largamente superado, sendo 

necessária uma ruptura rumo a uma Administração policêntrica, conclui.  

O também italiano Fabio Merusi nos relata as tentativas levadas a cabo 

em seu país de adaptar o texto constitucional à emergente realidade das Agências 

Reguladoras. Todas as tentativas naufragaram, todavia, ante a constatação de que 

as Autoridades Administrativas Independentes não chegaram a um nível suficiente 

de autoconsciência constitucional, sendo elas um instituto muito novo e ainda não 

completamente conhecido162. 

A notória adaptabilidade dos modelos inspiradores ao que é possível em 

nosso universo jurídico-constitucional merece especial atenção, pois o cerceamento 

de determinadas características que tornem as agências órgãos verdadeiramente 

independentes pode transformá-las em meras reedições das antigas autarquias, em 

razão da manutenção das mazelas que fizeram delas organismos subordinados ao 

Poder Executivo e à sua influência financeira.   

O exemplo colhido em outros países é de grande valia, pois cada povo 

sistematiza os Entes Reguladores da forma que mais lhe convém, não obstante 

                                                 
162 Democrazia e autorità indipendenti: um romanzo “quasi” giallo. Bologna: Il Mulino, 2000, p. 55 a 
57. 
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busquem sempre os mesmos resultados que levaram os idealizadores do modelo a 

criá-lo.  

Comentando as alterações verificadas no formato administrativo hodierno, 

Alberto Prendieri leciona o seguinte: 

 
O Estado não é mais ético, portador de seus valores absolutos, monopolista 
dos regulamentos e das normas. É guardião da eficiência; só por ela 
legitimado. Assumi-la como fim e como vinculo altera a estrutura do Estado, 
não mais piramidal, mas em rede163. [tradução nossa] 

 

Desta forma, o Estado vai desmontando sua estrutura piramidal e 

hierarquizada, passando a ser o grande moderador do processo regulatório, 

estabelecendo esta nova estrutura triangular plana em que os sujeitos envolvidos no 

processo devem participar em igualdade de condições, e que pode ser representada 

pelo seguinte gráfico: 

                                                                         Usuário 
 
 

   
              
 Concedente                             Concessionário 

  

O sistema jurídico do Direito Civil (Civil Law), de que provém o padrão 

francês entre nós observado, dita rígidos limites de ação, dentro dos quais devem 

ser delimitadas as fronteiras de competência de cada um dos poderes ditos 

independentes e harmônicos. 

Entretanto o sistema estado-unidense de administração por agências, que 

se pretende adaptar ao direito pátrio, prevê um organismo com atividades quase 

                                                 
163 L’ erompere delle autorità amministrative indipendenti. Firenze: Passigli, 1997, p. 31: “Lo stato non 
è più etico, portatore di suoi valori assoluti, monopolista delle regole e delle norme. È garante di 
efficienza; solo da essa legitimato. Assumerla come fine e come vincolo cambia la struttura dello 
stato, non più piramide, ma rete”. 
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judiciais. Curiosamente, o sistema de jurisdição unitária vigente entre nós não 

permite que nada seja afastado da análise do Poder Judiciário. 

Eis então um impasse importante dentro do processo de adaptação das 

agências de regulação abrasileiradas. Traria tal limitação um comprometimento 

cabal ao modelo importado? Não é fácil chegar a uma conclusão, contudo um dos 

pontos levantados é o da delegação de poderes.  

A respeito dele discorre Leila Cuellar, ao afirmar : 

 
Tendo em vista a diversidade de regimes jurídicos, não se pode 
simplesmente transportar para o direito brasileiro a solução encontrada pelo 
direito norte-americano (ou por qualquer outro sistema jurídico estrangeiro). 
Cumpre verificar, então, se o instituto da delegação de poderes seria 
argumento admissível para justificar o poder normativo das agências 
reguladoras frente ao ordenamento pátrio164. 

 

A cultura jurídica brasileira reteve de modo diverso, quando comparada 

àquela dos EUA, as mesmas idéias acerca do sistema de freios e contra-pesos 

celebrizado por Montesquieu.  

Nossa constituição traz expressas disposições que tratam de forma 

contundente da separação dos Poderes, cercando-os inclusive de amplas proteções 

legais165. A Carta Magna estado-unidense, ao contrário, seguindo a peculiar 

superficialidade legal do padrão predominantemente do Common Law, não faz 

maiores referências às idéias de Montesquieu. 

Em seu artigo primeiro limita-se a dizer que todos os poderes legislativos 

por ela conferidos são confiados a um Congresso dos EUA, composto por um 

                                                 
164 As Agências Reguladoras e seu poder normativo. São Paulo: Dialética, 2001, p. 108. 
165 Constituição Federal, art. 2º:” São Poderes da União, harmônicos e independentes entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Mais adiante, no art. 60, § 4º, III, a Carta Magna brasileira 
descarta a possibilidade de apresentação de Emenda Constitucional que proponha o fim da 
separação dos Poderes.  
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Senado e uma Câmara dos Representantes166, sem adentrar em maiores detalhes, 

muitas vezes inoportunos e descabidos para um texto constitucional.  

 

4.3.2 - O Poder Regulamentar 

 

Especulações sobre a Competência Regulamentar, ou mais precisamente 

sobre o Poder Regulamentar no Direito Brasileiro, deverão sempre observar as 

sólidas bases fincadas em território constitucional que a matéria possui, não 

obstante seja alvo de prolongadas e profundas indagações, não raro resultantes em 

opiniões díspares mesmo quando formuladas por juristas de elevado renome. 

Especial atenção merece a abordagem deste aspecto em razão do 

conflito existente entre o rígido sistema brasileiro, em que impera o princípio 

constitucional da legalidade, e o sistema estado-unidense, em que os regulamentos 

administrativos podem ficar à cargo de uma determinada espécie de agências, ainda 

que sujeitos à apreciação judicial. 

Ressalta Rosa Comella Dorda que a cultura anglo-estadunidense 

demonstra tradicionalmente uma grande aversão ao Governo, tido como um 

usurpador das liberdades. Com a delegação lá usada para que as agências tratem 

das questões em lugar do Governo propriamente dito - o Poder Executivo -, tal 

utilização dos regulamentos freqüentemente resulta em polêmicas em torno da 

questão da repartição de Poderes167, assim como entre nós começa a suceder.  

                                                 
166 MOLINA, Angel Manuel Moreno. La administración por agencias en los E.E.U.U. Madrid: 
Universidad Carlos III, 1995, p. 125: “Art. 1º - All legislative powers herein granted shall be vested in a 
Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives”. 
167 Límites del Poder Reglamentario en el Derecho Administrativo de los Estados Unidos: evolución 
de los modelos tradicionales, control judicial y técnicas de negociación. 1ª ed., Barcelona: Cedecs, 
1997, p. 16. 
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Dada a situação ainda inicial do modelo de administração por agências no 

direito administrativo brasileiro, cuja plena absorção pelo conjunto dos mecanismos 

jurídicos e sociais é ainda uma incógnita, se deve ressaltar que não há em nosso 

ordenamento jurídico qualquer diploma legal que trace linhas seguras de outorga de 

poderes inerentes a um determinado poder para outro. A delegação de poderes, 

sobretudo como se dá nos EUA, é inexistente entre nós.  

Isto gera uma situação curiosa, pois é evidente que o caráter experimental 

de transição de padrões ora vivenciado, cujos resultados são-nos desconhecidos, 

nos deixam à mostra importantes lacunas, vazios de ordem legal ainda a serem 

preenchidos168. 

Na defesa do novo modelo de gestão por agências, Leila Cuellar destaca 

de maneira enfática o seguinte: 

 
A competência normativa conferida às agências reguladoras brasileiras 
pelos diplomas legais que as instituíram, além de inerente à própria 
atividade de regulação, é imprescindível, para que tais entes possam 
desempenhar de maneira eficiente suas atribuições. 
No que tange à natureza dessa competência normativa, deve-se destacar, 
primeiramente, que não se trata de delegação de poderes legislativos. [...]  
uma vez que a delegação legislativa consiste em outorga temporária e 
excepcional de competência legislativa específica, afirmar que o poder 
normativo das agências deriva de delegação legislativa implicaria a 
possibilidade, ainda que teórica, de extinção da agência, em decorrência da 
cassação do poder delegado pelo delegante169.  

 

Tratando das alterações decorrentes desta fase inicial de revisão do 

Poder Regulamentar, por assim dizer, convém traçar as diferenças entre regulação e 

regulamentação, porquanto constituem elementos distintos no universo jurídico 

pátrio.  
                                                 
168 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado é categórico ao afirmar que “o Projeto das 
Agências Autônomas desenvolver-se-á em duas dimensões. Em primeiro lugar, serão elaborados os 
instrumentos legais necessários à viabilização das transformações pretendidas, e um levantamento 
visando superar os obstáculos na legislação, normas e regulações existentes. Em paralelo, serão 
aplicadas as novas abordagens em algumas autarquias selecionadas, que se transformarão em 
laboratórios de experimentação”. 
169 As Agências Reguladoras e seu poder normativo. São Paulo: Dialética, 2001, p. 141. 
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Podemos entender por regulação a faculdade de que dispõem os Poderes 

Legislativo e Executivo, inclusive através de órgãos da Administração Pública, de 

expedir normas autônomas e abstratas. É conceito amplo que chega a abranger a 

própria regulamentação. Esta, por sua vez, provém diretamente do regulamento, e 

vem a ser a capacidade de editar atos normativos pelo chefe do Poder Executivo, 

com vistas a dar cumprimento a uma lei anterior. 

Roberto Moreira de Oliveira destaca que o Poder Regulamentar constitui 

uma atribuição exclusiva e indelegável do Chefe do Poder Executivo170, a quem 

cabe dar fiel execução à lei, consoante estabelece o art. 84, IV, da CF. A atividade 

legiferante do Poder Legislativo, diz ele, é o que delimita os passos da própria 

Administração, orientando os caminhos do cidadão. 

Marçal Justen Filho dele destoa, por seu turno, afirmando que a 

competência para editar regulamentos não é privativa do Presidente da República, 

distribuindo-se entre as diversas entidades que integram a Administração Pública171. 

Diz-nos Marçal: 

 
Não se pode adotar interpretação literal restritiva, como querem alguns, que 
invocam a expressão ‘fiel execução’ como fundamento para a tese de que o 
regulamento poderia apenas traduzir a vontade já contida da lei. Não se 
interpreta a Constituição através da mera tradução das palavras.[...] A ‘fiel 
execução’ pode ser interpretada como aquela que assegura a realização da 
finalidade buscada pelo Direito, mesmo que isso não signifique a mera 
repetição dos termos da regulação legislativa172. 

 

Em verdade, se procedida a uma análise de todas as constituições 

brasileiras, desde a imperial, veremos que não havia margem a qualquer 

                                                 
170 Intervenção Estatal na Atividade Econômica e Prestação de Serviços Públicos: o perfil das 
Agências de Regulação no ordenamento jurídico-econômico brasileiro, Dissertação de Mestrado. 
João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2001, p. 135. 
171 O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 519. 
172 O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 510. 
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interpretação em seus textos, sendo uma clara atribuição do Chefe do Poder 

Executivo deliberar sobre os regulamentos, expedindo os atos pertinentes. 

Todavia essa mentalidade vem sofrendo uma clara e progressiva 

mutação, visto que o Estado regulador vem sendo instalado no Brasil a partir da 

década de 1990, tendo sido ainda vacilante o posicionamento adotado na Carta 

Magna de 1988 a respeito disto. 

Observando os aspectos relacionados ao Princípio da Legalidade, que 

sobretudo neste caso anda de braços dados com a questão regulamentar, o 

publicista Carlos Ari Sundfeld comenta que a legalidade administrativa, decorre de 

expressa disposição constitucional, consignada no art. 37 caput, não sendo fruto do 

mero dever de submissão do Estado à ordem jurídica173. Além disso, lembra o 

mestre, a Carta Magna traz em seu art. 5º que “ninguém está obrigado a fazer ou a 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”, o trecho consagrador do 

princípio supra mencionado.  

Acompanha este raciocínio Vanessa Vieira de Mello, ao colocar que o 

princípio da legalidade é antiqüíssimo, constituindo-se a sua observância em 

corolário do Estado de Direito e representando a própria evolução do Direito Público. 

A lei prevê as situações, que por sua vez não podem vir a ser objeto de transação 

entre a Administração e os particulares174. 

Conseqüentemente os decretos regulamentares subscritos pelo Chefe do 

Poder Executivo nada mais fazem que pormenorizar determinações já constantes do 

texto legal, ou seja, se prestam à fiel execução das leis, como bem destaca o art. 84, 

IV da Constituição Federal. 

                                                 
173 Fundamentos de Direito Público, 2a ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 153. 
174 Regime Jurídico da Competência Regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 15 e 16. 



 

   120

O jurista lusitano J. J. Gomes Canotilho entende serem os regulamentos 

“normas emanadas pela administração no exercício da função administrativa e, regra 

geral, detentoras de um caráter executivo e/ou complementar da lei”175.  

Celso Antônio Bandeira de Mello argumenta que os dispositivos 

constitucionais que caracterizam o chamado princípio da legalidade no direito 

brasileiro fazem do regulamento, de modo invariável, um ato estritamente 

subordinado, ou seja, meramente subalterno à lei e dela dependente. 

Conseqüentemente o direito brasileiro conhece apenas a forma de regulamento 

executivo, o que coloca o referido instituto em acanhada posição em nosso direito176. 

A obediência aos regulamentos seria devida apenas pelos subordinados 

hierárquicos do Chefe do Executivo que os editou. Finalmente, o maior grau de 

independência e de repasse de atribuições e poderes que se pode esperar das 

Agências Reguladoras se dará justamente em relação ao Poder Executivo, 

sobretudo por seu caráter de órgão especializado. 

Como então superar o entrave localizado no âmbito das restrições 

constitucionais regulamentares?  

A resposta não é fácil nem rápida, pois depende igualmente dos rumos 

que a nossa sociedade vier a tomar e da forma como forem por ela retidas as idéias 

e, enfim, a natureza do sistema de Administração Gerencial pretendida. 

O mais importante, então, é lembrar que todos os mecanismos jurídicos 

que hoje representam de alguma forma embaraços ao funcionamento do modelo 

regulatório proposto foram um dia desenvolvidos com a finalidade de evitar a 

concentração de poderes e o arbítrio. Trata-se de conceitos válidos para um dado 

momento e circunstâncias. 

                                                 
175 Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5a ed., Lisboa: Almedina, 2002, p. 827. 
176 Curso de Direito Administrativo, 14a ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 305. 
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Uma nova época exige novos caminhos jurídicos para a consecução dos 

mesmos objetivos do Estado. 
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CONCLUSÕES 
 

 

Nada é perene e imutável. A história nos tem demonstrado ser feita de 

ciclos e de buscas contínuas, os quais sempre objetivaram construir e aprimorar 

cada vez mais as relações entre os homens, em razão das experiências que se vão 

acumulado. 

O presente momento demonstra, dentro de uma perspectiva histórica, 

jurídica e administrativa, que vivemos uma época de grandes reformulações e de um 

repensar do papel e das atribuições desta formidável criação chamada Estado.  

As inter-relações entre os povos, fato tornado mais acentuado em virtude 

do aprimoramento de diversos meios de comunicação e de transporte, sobretudo na 

fase final do século XX, esculpiu uma nova face do mundo econômico. 

O progresso científico em outras áreas do saber, além das conquistas 

sociais características do século passado, criaram uma nova realidade social e 

demográfica mundial, o que causou alarmante impacto nas estruturas e na 

mentalidade de há muito predominantes. 

Dentro desse quadro de revisão de dogmas, de desafios à eficiência do 

Estado em manter sua posição de promotor do bem comum, despontam as 

Agências Reguladoras Independentes, elemento indispensável à operacionalização 

do Estado regulador, subsidiário, que vai se alastrando por toda a parte. 

 O modelo regulatório que se adotou no Brasil, de conhecida origem no 

Direito Comum (Common Law), passa a ter que superar alguns desafios, até que 

possa ser considerado viável e seguro para as finalidades que ensejaram a sua  

introdução em nosso meio. 

Ponderando acerca de tais óbices, seriam eles os seguintes: 
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1º - A barreira cultural é certamente o ponto crucial da introdução da 

inovadora técnica de administração por Agências Reguladoras, em virtude das 

peculiaridades da cultura própria dos povos de origem latina e, em conseqüência, 

integrantes do sistema jurídico do Direito Civil (Civil Law). 

Como o direito é um produto de seu meio, é um elemento da cultura, 

apenas recepciona os elementos de um outro meio à medida em que estes não 

divirjam de maneira expressiva de sua índole original ou predominante. 

Com efeito, o êxito das autarquias especiais denominadas Agências 

Reguladoras seria diretamente proporcional às modificações culturais, ao menos nos 

costumes políticos e administrativos, cuja implementação fosse possível em nossa 

sociedade; 

2º - O caráter analítico de nossa Constituição Federal, arraigadamente 

presa ao padrão romano-germânico, em que se adotou de forma ampla e literal o 

princípio da separação de Poderes e limitou o uso do Poder Regulamentar. 

Modificações constitucionais são o único meio que se pode vislumbrar 

com vistas a uma maior aproximação de um formato constitucional que possibilite às 

Agências Reguladoras atingirem o grau pretendido de liberdade e, em razão disso, 

de eficiência.  

Todavia, como de nada adiantaria inserir dispositivos constitucionais sem 

que houvesse ainda uma mentalidade social preparada para tanto, tais reformas 

constitucionais estariam fadadas ao fracasso, num momento imediato, senão à 

própria impossibilidade de sua instrumentalização;  

3º - Como segmento do aspecto tratado no item anterior, a adoção do 

princípio constitucional da legalidade ampla no texto da Carta Magna impede que, 

em casos específicos, as Agências Reguladoras dêem a última palavra acerca dos 
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rumos da atividade regulatória, o que pode protelar indefinidamente a solução de 

conflitos complexos por seu tecnicismo e comumente fora do nível de compreensão 

do Poder Judiciário, entre nós de morosidade antológica mesmo em questões 

simples; 

4º - A situação de carência de recursos financeiros por que tem passado a 

Administração Pública impossibilita as Agências Reguladoras de ter em seus 

quadros profissionais capacitados, pois a remuneração respectiva é muito baixa e o 

aparato tecnológico que podem elas disponibilizar é extremamente limitado, a ponto 

de comprometer fortemente o desempenho de suas atividades; 

Enfim, a adoção de novos modelos no âmbito do Direito Administrativo 

hodierno não é uma alternativa. Trata-se de um processo internacional de mutação, 

para que muito e decisivamente tem concorrido a globalização. 

O momento atual exige a tomada de consciência de que o Brasil deve 

acompanhar as mudanças ocorridas no panorama mundial. Estar apto a operar na 

conformidade das normas jurídicas é uma prova antecipada de eficiência, este 

princípio recentemente integrado ao rol de destaque constitucional, como objetivo da 

Administração Pública. 

Deduz-se facilmente, então, que uma nova realidade econômica implica 

mudanças sociais. Mudanças sociais resultam em nova mentalidade, nova cultura ou 

cultura inovada. Uma nova cultura tem como conseqüência um novo Direito. 

E é esta a meta a ser ainda longamente perseguida pelas autoridades 

governamentais, por meio das Agências Reguladoras: a formação de uma nova 

mentalidade, em que haja espaço para um novo modelo administrativo e para uma 

nova sociedade. 
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ANEXO - A 

 

AS CLASSES DE AGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS  
DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA177 

 

 

 
AGÊNCIAS EXECUTIVAS 

(Executive Agencies) 

 
AGÊNCIAS INDEPENDENTES 

(Independent Agencies) 
 

Outras 
 

 
Departamentos 

Executivos 

 

 

 
Dependentes de 

um Departamento 

Executivo 

 

Independente 
dos 

Departamentos 
Executivos 

 
 
 
 

Regulatórias

 
 
 
 
Adjudicatórias 

 
 
 
 
Estabelecimentos

Independentes 

 

 
 
 
 

Outras 

 
- Agricultura 

- Interior 

- Defesa 

- Tesouro 

- Transportes 

- etc 
(Equivalentes 
aos nossos 
Ministérios) 

 

 
- Ocupational 

Safety and 

Health 

Administration 

(OSHA) 

 
- Food and Drug 
Administration 

(FDA) 

 
 

 

 Environmental 

Protection 

Agency 

(EPA) 

 
 

- FTC 

- SEC 

- FCC 

- CPSC 

- CFTC 

- NRC 

- etc 

 
 

STB 

 

OSHRC 

 

FMOSHRC 

 
 
 

 
 

Correios 

 
 
 
 
Administrative

Conference 

of the U.S. 

(ACUS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
177 Conf. MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La Administración por Agencias en los EE.UU. Madrid: 
Universidad Carlos III, 1995, p.349. (Atualizada pelo autor). 
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ANEXO - B 

AS MAIS IMPORTANTES AGÊNCIAS REGULADORAS 
DOS  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA178 

 

 

ENTE 
 

LEI DE CRIAÇÃO 

 
NORMATIVA 

REGULADORA 

 
SETOR REGULADO E FUNÇÕES 

 

Interstate Commerce 

Comission (ICC) 

 

Lei de 04 de fevereiro de 

1887 e Lei de 02 de março 

de 1889 

(EXTINTA EM 1995) 

 

49 U.S.C. 10301 e t seq. 

 
- Transporte terrestre interestadual, 
incluindo trens, caminhões, ônibus, 
transportadores fluviais, agentes de 
transportes, gasodutos e oleodutos não 
regulados pela FERC. 
- Certificação de transportadores. 
- Fixação de tarifas “justas e razoáveis”. 

 
 

Board of Governors of the 

Federal Reserve System 

(BGFRS) 

 
 

Lei de 23 de dezembro de 

1913 (Federal Reserve Act) 

e Lei de 23 de agosto de 

1935 

 
 
 

12 U.S.C. 221 et seq. 

 
- Atua como Banco Central. 
- Política monetária, tipos de interesse. 
Supervisão dos bancos da Reserva 
Federal. 
- Supervisão de empresas controladoras 
de bancos. 

 
 

 

Federal Trade Comission 

(FTC) 

 
 

Lei de 26 de setembro de 

1914 

 
 

15 U.S.C. 41-58 

 
- Regulação da concorrência: repressão 
de práticas restritivas da concorrência e 
da concorrência desleal, prevenção de 
variação de preços, preços predatórios, 
etiquetamento correto, embalagem de 
certos produtos, obtenção de informação 
econômica. 

 

Securities and Exchange 

Commision 

(SEC) 

 

Lei de 06 de junho de 1934 

(Securities and Exchange 

Act) 

 

 

15 U.S.C. 78a et seq. 

 
 
- Mercado financeiro, operações de 
ganho de capital, mercado financeiro 
secundário, operadores financeiros, 
fundos de investimento coletivos etc. 

 

 

Federal Comunications 

Commission (FCC) 

 

 

Lei de 14 de junho de 1934 

 

 

47 U.S.C. 154 

 
Sistemas de comunicação interestaduais 
e internacionais por meio de telefone, 
telégrafo, rádio e satélite. Utilização do 
espectro eletromagnético para usos 
empresariais e industriais etc. 
 

 

 

National Labor Relations 

Board (NLRB) 

 

 
 
 

Lei de 05 de julho de 1935 

 

 
 

29 U.S.C.  153 et seq. 

 
 

- Relações laborais em geral e 

processos de negociação coletiva. 

- Práticas laborais desleais. 

 
 

                                                 
178 Conf. MOLINA, Ángel Manuel Moreno. La Administración por Agencias en los EE.UU. Madrid: 
Universidad Carlos III, 1995, p.350-351. 
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ANEXO - B 

 

AS MAIS IMPORTANTES AGÊNCIAS REGULADORAS 

DOS  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

(continuação) 

 

 

ENTE 
 

 

LEI DE CRIAÇÃO 

 
NORMATIVA 

REGULADORA 

 
 

SETOR REGULADO E FUNÇÕES 
 

 

Consumer Product 

Safety Commission 

(CPSC) 

 
Lei de 27 de outubro de 

1972 

(Consumer Product Act) 

 

 
15 U.S.C. 2053 et seq. 

 
- Proteção do público frente aos riscos ou 
danos decorrentes dos produtos destinados ao 
consumo em massa. 
- Assistência ao consumidor. 
- Normas de segurança para os produtos. 

 
 

Commodities Trading 

Futures Commission 

(CTFC) 

 

 

Lei de 23 de outubro de 

1974 

 

 

7 U.S.C. 4a et seq. 

 

- Comércio de futuros. 

- Agências de intermediação, assessores e 

operadores de mercado de futuros. 

 

 

Federal Energy 

Regulatory 

Commission 

(FERC) 

 

 

Lei de 04 de agosto de 

1977 (91 Stat. 582) 

 

 

42 U.S.C. 7171 et seq. 

 

 

Estabelece as tarifas e preços pelo transporte 

e venda de gás natural e eletricidade. 

 

 

Nuclear Regulatory 

Comission (NRC) 

 

Lei de 11 de outubro de 

1974 

(Atomic Reorganization Act)

 

 

42 U.S.C. 5801 

 
- Regulação de instalações e materiais não 
nucleares, invólucros de materiais nucleares, 
usos industriais, clínicos e educativos da 
radiação. 
- Autorização de construção e de operação de 
plantas nucleares, inspeção e sanção. 
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ANEXO - C 

 

 

AS AGÊNCIAS REGULADORAS INDEPENDENTES BRASILEIRAS 

 

 

 

ENTE 
 

LEI DE CRIAÇÃO
SETOR REGULADO E FUNÇÕES 

 

Agência Nacional de 

Energia Elétrica  

ANEEL 

 
 
Lei nº 9.427, de 26 de 

dezembro de 1996 

 

- Regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia elétrica, em conformidade com as 
políticas e diretrizes do governo federal. 
- Promover a articulação com os Estados e o Distrito Federal, 
para o aproveitamento energético dos cursos de água e a 
compatibilização com a política nacional de recursos hídricos 
etc. 

 
 

Agência Nacional de 

Telecomunicações 

ANATEL 

 

 
 

Lei nº 9.472, de 16 de 

julho de 1997 

- Adotar as medidas necessárias para o atendimento do 
interesse público e para o desenvolvimento das 
telecomunicações brasileiras, atuando com independência, 
imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade. 
- Expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos 
serviços de telecomunicações no regime público. 
- Controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos 
serviços prestados no regime público, podendo fixá-las nas 
condições previstas nesta Lei, bem como homologar 
reajustes etc. 

 
 

Agência Nacional do 

Petróleo - ANP 

 

Lei nº 9.478, de 06 de 

agosto de 1997 

- Promover a regulação, a contratação e a fiscalização das 
atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo. 
- Implementar, em sua esfera de atribuições, a política 
nacional de petróleo e gás natural, contida na política 
energética nacional, com ênfase na garantia do suprimento 
de derivados de petróleo em todo o território nacional e na 
proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, 
qualidade e oferta dos produtos etc. 

 

Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária 

ANVS 

 

Lei nº 9.782, de 26 de 

janeiro de 1999 

- Promover a proteção da saúde da população, por intermédio 
do controle sanitário da produção e da comercialização de 
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das 
tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de 
portos, aeroportos e de fronteiras. 
- Estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as 
políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária etc. 

 
Agência Nacional de 

Saúde Suplementar  

ANS 

 

Lei no 9.961 de 28 de 

janeiro de 2000 

- Propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de 
Saúde Suplementar - Consu para a regulação do setor de 
saúde suplementar. 
- Estabelecer normas relativas à adoção e utilização, pelas 
operadoras de planos de assistência à saúde, de 
mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde etc. 
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ANEXO - C 
 

AS AGÊNCIAS REGULADORAS BRASILEIRAS 

 

(continuação) 

 

 

ENTE 
 

LEI DE CRIAÇÃO

 

SETOR REGULADO E FUNÇÕES 

 
 

Agência Nacional de 

Águas - ANA 

 

Lei no 9.984, de 17 de 

julho de 2000 

- Supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades 
decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente 
aos recursos hídricos. 
- Disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a 
operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos 
da Política Nacional de Recursos Hídricos etc. 

 
 

Agência Nacional de 
Transportes 
Terrestres 

ANTT 
 

 
 

 
Lei no 10.233, de 05 de 

junho de 2001 

- Implementar as políticas formuladas pelo Conselho Nacional 
de Integração de Políticas de Transporte e pelo Ministério dos 
Transportes. 
- Regular ou supervisionar as atividades de prestação de 
serviços e de exploração da infra-estrutura de transportes 
terrestres exercidas por terceiros. 
- Garantir a movimentação de pessoas e bens, em 
cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, 
regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas 
etc. 

 

Agência Nacional de 
Transportes 
Aquaviários 

ANTAQ 

 

 
 

 
Lei no 10.233, de 05 de 

junho de 2001 
 

- Implementar as políticas formuladas pelo Conselho Nacional 
de Integração de Políticas de Transporte e pelo Ministério dos 
Transportes. 
- Regular ou supervisionar as atividades de prestação de 
serviços e de exploração da infra-estrutura de transportes 
aquaviários exercidas por terceiros. 
- Garantir a movimentação de pessoas e bens, em 
cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, 
regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas 
etc. 

 
 

Agência Nacional do 

Cinema - ANCINE 

 
 

Medida Provisória no 
2.228-1, de 06 de 
setembro de 2001 

 

- Órgão de fomento, regulação e fiscalização da indústria 
cinematográfica e videofonográfica, dotado de autonomia 
administrativa e financeira. 
- Promover a cultura nacional e a língua portuguesa mediante 
o estímulo ao desenvolvimento da indústria cinematográfica e 
videofonográfica nacional em sua área de atuação. 
- Garantir a participação diversificada de obras 
cinematográficas e videofonográficas estrangeiras no 
mercado brasileiro etc. 
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ANEXO - D 
 

AVALIAÇÃO DE AGÊNCIAS E DE ÓRGÃOS DE NATUREZA REGULATÓRIA 

EFETUADA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR179 

(Março de 2003) 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Conf. http://www.idec.org.br/, extraído em março de 2003. Seleção dos aspectos que mais 
interessam a este estudo. 

 
 

ENTE 
AUTÁRQUICO 

Existência de 
canais 

institucionalizados 
e condições para a 
participação dos 

consumidores 

 
Transparência 

de acesso à 
informação e 
resultados da 

ação dos 
órgãos, atos, 

procedimentos 
e processos 
decisórios 

Acesso à 
informação e 
resultados da 

ação dos 
órgãos 

Divulgação do 
órgão e 

mecanismos 
de contato 

com os 
consumidores 

Efetividade da 
atuação 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

 
ANEEL 3,3 7,0 6,4 8,3 REGULAR 5,8 

ANVISA 3,8 4,0 7,2 5,8 REGULAR 5,6 

INMETRO 2,3 1,5 6,8 6,5 REGULAR 5,1 

ANATEL 4,8 6,8 6,9 6,0 RUIM 4,6 

SECRETARIA DE 
DEFESA 

AGROPECUÁRIA 
0,0 3,0 1,9 1,5 RUIM 2,9 

ANS 1,0 1,3 5,5 5,5 
MUITO 
RUIM 

2,7 

BANCO 
CENTRAL DO 

BRASIL 
0,0 1,5 5,1 6,0 

MUITO 
RUIM 

2,6 

MÉDIA 2,1 3,6 5,7 5,6 4,0 4,2 
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ANEXO - E 

 

 

DETALHAMENTO DA AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE APURADA PELO 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

1 - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

Avaliação de efetividade (Março de 2003) 

 

 

ANEEL REGULAR 

PROBLEMAS DO SETOR REGULAÇÃO ECONÔMICA E 
REGULAMENTÇÃO TÉCNICA FISCALIZAÇÃO 

 
 
- Explosão tarifária 
- Crises: racionamento em 
maio de 2001 e nas 
distribuidoras. 

 

- Regulamentação tardia dos 
critérios de baixa-renda. 
- Revisão tarifária: passos 
acertados na definição da base 
de remuneração pelo custo de 
reposição; falta de clareza no 
fator X, utilização do risco Brasil e 
a taxa de retorno. 

- Poucas penalidades por 
desrespeito aos padrões 
estabelecidos. 
- Poucos indicadores possuem 
acompanhamento sistemático 
- Somente após 1º de janeiro de 
2005 haverá ressarcimento por 
infrações nos níveis de tensão. 
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ANEXO - F 

 

 

DETALHAMENTO DA AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE APURADA PELO 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

2 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

Avaliação de efetividade (Março de 2003) 

 

 

 

ANATEL MUITO RUIM 
 

PROBLEMAS  
DO SETOR 

REGULAÇÃO ECONÔMICA E 
REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA FISCALIZAÇÃO 

 
- Aumentos de tarifas, 
principalmente do preço da 
assinatura. 
- Aumento na inadimplência 
e corte do serviço, com 
inclusão do nome do 
consumidor nos cadastros de 
restrição de crédito. 
- Problemas de qualidade e 
de desrespeito ao 
consumidor: aumento das 
reclamações. 

 
 
- Omissão na implementação de um 
sistema de discriminação de pulsos 
e no fechamento dos postos de 
atendimento das empresas de 
telefonia. 
- Tem realizado fiscalização e a 
implementação das metas de 
universalização previstas nos 
contratos das empresas de telefonia.

 
 
- Penalidades irrisórias, 
aplicadas após o encerramento 
de todos os procedimentos 
administrativos, o que leva 
cerca de dois anos. 
- Multas esporádicas por 
infrações ao Código de Defesa 
do Consumidor. 
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ANEXO - G 

 

 

DETALHAMENTO DA AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE APURADA PELO 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

3 - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

Avaliação de efetividade (Março de 2003) 

 

 

 
ANS MUITO RUIM 

PROBLEMAS  
DO SETOR 

REGULAÇÃO ECONÔMICA E 
REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA 

FISCALIZAÇÃO 
 

- Histórico de problemas e 
de abusos recorrentes. 
- Diminuição da rede 
credenciada. 
- Exclusão de 
procedimentos e 
impedimento de acesso 
aos serviços de saúde. 
- Preços abusivos e 
proibitivos aos idosos. 
- Problemas de 
relacionamento entre 
consumidores e 
operadoras. 
  - Altos índices de     
reclamação. 

- Exclusão de procedimentos. 
- Autorização de reajustes por 
alteração de faixa etária. 
- Problemas na regulamentação 
das doenças e lesões 
preexistentes. 
- Revisão técnica que permite às 
empresas impor alterações 
unilaterais, como reajustes de 
mensalidades ou redução dos 
hospitais e laboratórios 
credenciados ao plano de saúde.
- Passos: direção fiscal e/ou 
técnica; ressarcimento ao 
Sistema Único de Saúde – SUS. 

- Baixo índice de aproveitamento 
das multas aplicadas contra as 
operadoras (de 46,6 milhões de 
reais a ANS arrecadou cerca de 

0,5%). 
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ANEXO - H 

 

 

DETALHAMENTO DA AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE APURADA PELO 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

4 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Avaliação de efetividade (Março de 2003) 

 

ANVISA REGULAR 
PROBLEMAS  
DO SETOR 

REGULAÇÃO ECONÔMICA E 
REGULAMENTÇÃO TÉCNICA FISCALIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
- Problemas de qualidade em 
produtos e serviços sujeitos 
ao seu controle.  
- Série de problemas a 
enfrentar, como a 
comercialização de 
medicamentos; a qualidade 
de produtos de saúde, 
domissanitários e alimentos; 
farmácias; serviços de 
saúde; entre outros. 

 

- Assumiu questões de interesse do 
consumidor, proporcionou avanços 
na revisão de regulamentos técnicos 
e na implantação de alguns 
programas. Exemplos: inspeção de 
indústrias de medicamentos e de 
determinadas indústrias de 
alimentos; início do monitoramento 
de resíduos de agrotóxicos e da 
qualidade sanitária de alimentos; 
retirada do mercado de alguns 
medicamentos inseguros. 
- Omissão na fiscalização de 
produtos com ingredientes 
transgênicos. 
- Revogação de regulamentos, como 
a de riscos da tartrazina nos rótulos 
dos alimentos. 
- Adiamento de aplicação de 
regulamentos por pressão das 
empresas, como alimentos para 
lactentes e rotulagem nutricional. 

 

 
 
 
 
 
 
- Poucas penalidades/multas em 
casos de infração. 
- Retirada de medicamentos, 
alimentos e produtos 
domissanitários do mercado, tanto 
por ineficácia como por falta de 
registro. 
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ANEXO - I 

 

 

DETALHAMENTO DA AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE APURADA PELO 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

5 - BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Avaliação de efetividade (Março de 2003) 

 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL MUITO RUIM 

PROBLEMAS  
DO SETOR 

REGULAÇÃO ECONÔMICA E 
REGULAMENTÇÃO TÉCNICA FISCALIZAÇÃO 

 
 
 
- Desrespeito ao Código 
de Defesa do Consumidor: 
falta de informações; não 
entrega de contratos com 
antecedência; mudança 
unilateral de contratos; 
filas, etc. 
- Aumentos de tarifas em 
valor e quantidade 
- Taxas de juros. 

 

- Omissão na proteção ao 
consumidor. 
- “Código de Defesa do 
Consumidor Bancário”: cópia 
restrita do CDC. 
- Listagem dos bancos contra os 
quais pesam reclamações, a ser 
disponibilizado no sítio do Banco 
Central, ainda é um instrumento 
desconhecido e tímido. 
- Posicionamento público 
preocupante à época do 
ajuizamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade contra a 
utilização do Código de Defesa 
do Consumidor nas relações 
entre os bancos e os 
consumidores. 

 
 
 

 
Não há dados sobre 
fiscalizações e multas contra os 
bancos e consórcios por 
desrespeito ao Código de 
Defesa do Consumidor ou pelos 
abusos cometidos pelo setor. 
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ANEXO - J 

 

 

DETALHAMENTO DA AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE APURADA PELO 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

6 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

Avaliação de efetividade (Março de 2003) 

 

 

INMETRO REGULAR 
PROBLEMAS  
DO SETOR 

REGULAÇÃO ECONÔMICA E 
REGULAMENTÇÃO TÉCNICA FISCALIZAÇÃO 

Dificuldade de estimar os 
problemas devido à falta 
de um sistema de registro 
e estatística de acidentes 
de consumo no Brasil, nos 
moldes da Consumer 
Product Safety 
Commission dos Estados 
Unidos (www.cspc.gov). 

- Exemplos de avanços: 
preservativos; material elétrico; 
outros produtos 
- Produtos como com aspectos 
de segurança importantes como 
panelas de pressão, berços 
infantis e escadas domésticas, 
deveriam ter certificação 
obrigatória. 

 
 
 
Atuação dos IPEMs fiscaliza um 
grande número de produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   146

ANEXO - L 

 

 

DETALHAMENTO DA AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE APURADA PELO 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

7 - SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

Avaliação de efetividade (Março de 2003) 

 

 

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA RUIM 
PROBLEMAS  
DO SETOR 

REGULAÇÃO ECONÔMICA E 
REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA FISCALIZAÇÃO 

 

- Carne e leite sem 
controle sanitário (50%). 
- Fiscalização deficiente 
de  produtos como 
agrotóxicos, drogas 
veterinárias etc. 

 

Possui um grande rol de 
regulamentação técnica, porém 
faltam dados para acompanhar a 
sua efetiva implementação. 
não há uma prioridade clara de 
atuação em prol do consumidor 
brasileiro, voltando-se para as 
empresas exportadoras e as 
grandes empresas de 
agronegócio e exportadores. 

 
 
 
Não disponibiliza dados de 
fiscalização e de aplicação de 
multas. 
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ANEXO - M  

 

 

AS CLASSES DE AGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS BRASILEIRAS 
 

 

 

 

AGÊNCIAS REGULADORAS INDEPENDENTES 

 

AGÊNCIAS EXECUTIVAS 

 

 

 

As fundações e autarquias 

já existentes que 

celebrarem Contratos de 

Gestão, nos termos da Lei 

nº 9.649, de 27.05.1998 

(DOU de 28.05.1998), art. 

51, II e Decretos nº 2.487 

e 2.488, ambos de 

02.02.1998, e da Lei nº 

9.637, de 15.05.1998. 

 
 

 

As autarquias que  

tenham recebido 

a denominação de 

agência na 

própria lei de 

criação, sem 

disporem de 

poderes 

regulatórios e de 

estabilidade 

temporária para 

os seus dirigentes

 
 

 
 

 

 

- Agência Nacional de Energia Elétrica 

 

- Agência Nacional de Telecomunicações 

 

- Agência Nacional do Petróleo 

 

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 

- Agência Nacional de Águas 

 

- Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 

- Agência Nacional do Cinema 

 

- Agência Nacional de Transportes Terrestres 

 

- Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

 

- INMETRO; 
- Agência Espacial 

Brasileira; 

- Agência Brasileira de 

Inteligência; 

- Etc. 

 

 

 
- Agência de 
Desenvolviment
o da Amazônia 
 
- Agência de 
Desenvolvimento 
do Nordeste 

 

- Etc. 
 

 
 


