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RESUMO 

 
BRAYNER, Luciana Leal. As capturas nas agências reguladoras e o debate 
sobre a legitimação do Estado Regulador: a produção democrática do direito e os 
desafios do direito administrativo contemporâneo. 165 f.. Dissertação de Mestrado – 
Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife, 2008. 
 
 
 
O trabalho consiste na apresentação de um estudo do Estado regulador a partir do 
problema das capturas dos entes regulatórios autônomos a fim de se promover uma 
reflexão acerca de sua legitimidade democrática. Procura-se evidenciar se seriam as 
capturas das agências reguladoras uma mera falha do modelo, passível de correção 
por algum instrumento específico, ou tratar-se-ia de um indício da impossibilidade de 
construção de esferas de criação de direito isoladas por critérios exclusivamente 
técnicos. O novo modelo de regulação, que se tornou uma tendência internacional e 
que também se tenta aplicar ao Brasil, embasa-se na delegação de função 
regulatória estatal a entidades independentes dos demais Poderes do Estado, cuja 
atividade esteja pautada por critérios técnicos e isolada de intervenções políticas e 
econômicas. A realidade demonstrou, entretanto, que as agências reguladoras 
sofrem constantemente processos de capturas pelos setores regulados e mesmo 
pelos poderes políticos. No entanto, a investigação acerca da legitimidade destas 
entidades autônomas de regulação, parece-nos, está intimamente relacionada ao 
próprio desenvolvimento da democracia que cada sociedade conseguiu conquistar, 
não apenas quanto à sua legitimidade enquanto projeto como à capacidade de 
desenvolver mecanismos internos participativos nestes entes regulatórios. A 
simplificação e a especialização dos processos de decisão, típicas do Estado 
regulador, podem fazer as decisões administrativas terem efeitos de imposição 
jurídica mais legítima, desde que garantida capacidade real de participação dos 
cidadãos nos procedimentos de decisão pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: agências reguladoras; legitimação; democracia. 
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ABSTRACT 
 
BRAYNER, Luciana Leal. The capture in the regulatory agencies and the debate 
over the legitimation of Regulatory State: the democratic production of law and 
the challenges of contemporary administrative law. 165 f.. Master Degree – Centro 
de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2008. 
 
 
 
This dissertation introduces a study on the regulatory state considering the issues of 
autonomous regulatory entities and analyzing the possibility of constructing 
democratic legitimacy. We try to comprehend whether the capture of regulatory 
agencies would be a mere model failure, which could be rectified by specific 
instruments, or whether it would indicate the impossibility of constructing spheres of 
law-making isolated by exclusively technical criteria. Could democratic legitimacy be 
applied to regulatory agencies in face of the capture matters? The new model of 
regulation, which became an international trend and which the government tries to 
implement in Brazil, lies on delegating state regulatory activities to entities 
independent of both government and political and economical interferences and 
whose activities are based on technical criterions. In spite of this project, reality has 
proven that regulatory agencies are often captured by the regulated sectors and even 
by political powers. However, we believe that the research about the legitimacy of 
those autonomous entities of regulation is deeply related to the development of 
democracy achieved by each society. It refers not only to the legitimacy of the 
project, but it refers also to the capacity to create internal participative mechanisms in 
those regulatory entities. The simplification and the specialization of decision-making 
processes, typical of regulatory States, are able to make state choices have 
legitimate legal enforcement, as long as citizen’s real capacity of participation in 
public decision is guaranteed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: regulatory agencies; legitimation; democraticy. 



 X

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

Introdução _______________________________________________________ 12 

Capítulo I – Os limites da regulação legislativa nas sociedades 

contemporâneas __________________________________________________ 18 

Capítulo II – O projeto de Estado regulador ____________________________ 31 

2.1.  O direito regulatório das agências ____________________________ 35 

2.1.1. Os limites do poder normativo autônomo e o princípio da legalidade __ 50 

2.1.2. O dilema controle versus autonomia ___________________________ 59 

2.2. As deficiências do modelo ___________________________________ 65 

Capítulo III – A regulação no Brasil ___________________________________ 70 

3.1. A contextualização da reforma do Estado no Brasil ______________ 70 

3.2. As agências brasileiras _____________________________________ 76 

Capítulo IV – As capturas nas agências reguladoras: o problema da autonomia 

e da expertise regulatória ___________________________________________ 96 

4.1. O caso brasileiro __________________________________________ 106 

4.2. Déficit democrático ou déficit regulatório? ____________________ 112 



 XI

 

Capítulo V – O desafio de uma legitimação democrática das agências 

reguladoras _____________________________________________________ 116 

5.1. Os pressupostos políticos de um direito produzido democraticamente 

e seus limites __________________________________________________ 116 

5.2. Propostas para uma nova democratização: a cidadania como 

participação pública efetiva dos sujeitos sociais_____________________ 129 

5.3. A constitucionalização fática de direitos e a operacionalidade das 

agências regulatórias ___________________________________________ 137 

5.3.1. Uma conjuntura democrática com participação __________________ 137 

5.3.2. A democracia nas agências sob o prisma estrutural ______________ 144 

Considerações finais – O Estado regulador e seu potencial de fortalecimento 

dos mecanismos democráticos _____________________________________ 155 

Referências______________________________________________________ 162 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho consiste na apresentação de um estudo do Estado 

regulador a partir do problema das capturas dos entes regulatórios autônomos a fim 

de se promover uma reflexão acerca de sua legitimidade democrática. De maneira 

especial, pretende-se investigar se esse tipo de ingerência no processo decisório 

administrativo evidencia apenas uma falha do modelo, passível de correção por 

algum instrumento específico, ou se revela a impossibilidade de construção de 

esferas de criação de direito isoladas por critérios exclusivamente técnicos, 

mediante o descarte do processo democrático. 

As origens do Estado Democrático de Direito nos remetem basicamente 

às idéias de liberdade, igualdade e soberania popular. Contrariamente a uma 

concepção orgânica dominante na Idade Antiga e na Idade Média, a democracia 

moderna embasa-se numa concepção individualista, segundo a qual qualquer forma 

de sociedade, especialmente a sociedade política, é um produto artificial da vontade 

dos indivíduos (BOBBIO, 2000, p. 34). Num projeto de se manter fiel àqueles 

fundamentos, a democracia moderna nasceu como método de legitimação e de 

controle das decisões políticas em sentido estrito, tentando eliminar de uma vez por 

todas o “poder invisível” (BOBBIO, 2000, p. 40) e manter a atribuição de decidir 

sobre seus próprios rumos nas mãos dos titulares deste direito. 
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Um constante e crescente processo de complexificação social fez com 

que a estrutura estatal tivesse que, por diversas vezes, se adequar às novas 

expectativas que lhe eram impostas. Consolidado inicialmente no Estado liberal, que 

depositava na lei seu produto máximo da razão (OTERO, 2003, p. 153), passando 

pelo Estado social, que provocou um crescimento desmesurado do aparato estatal 

(BOBBIO, 2000, p. 47) e uma séria crise fiscal em vários países (FEITOSA, 2004, p. 

113-121), o modelo de Estado passa novamente por uma fase de readaptação para 

corresponder aos anseios da sociedade contemporânea.  

Nesta reformulação, o Estado deixa de ele mesmo executar diretamente 

certos serviços essenciais à população, bem como de exercer diretamente certas 

atividades econômicas, e passa a atuar nestes setores mediante regulação. Este 

modelo, que se tornou uma tendência internacional e que também se tenta aplicar 

ao Brasil, embasa-se na delegação de função regulatória estatal a entidades 

independentes dos demais Poderes do Estado, cuja atividade seja pautada por 

critérios técnicos, isolada de intervenções políticas e econômicas, e afastada do 

processo de legitimidade política típica do Estado Democrático de Direto. Com estas 

características, o ente autônomo poderia intervir com maior competência e eficiência 

no mercado a fim de lhe corrigir as falhas com vistas à promoção do bem-estar 

econômico, ao menos este era um dos principais fundamentos invocados pelo 

Estado regulador.  

A realidade demonstrou, entretanto, que as agências reguladoras sofrem 

constantemente, pelos mais diversos meios, processos de capturas pelos setores 

regulados e mesmo por poderes políticos. Nestes casos, o resultado é uma 

regulação que protege os interesses da indústria regulada, por exemplo, em 
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detrimento da promoção do bem-estar social. Este dado acaba por configurar uma 

distorção do modelo que acarreta a privatização de interesses públicos e, por 

conseqüência, a desmistificação do seu próprio fundamento de legitimidade 

intrínseco, qual seja, o procedimento decisório politicamente neutro e especializado. 

Se descaracterizado este argumento de legitimidade, necessária uma reflexão sobre 

outros instrumentos de legitimação de que se podem valer as entidades 

independentes, a fim de alcançarem os resultados esperados na promoção do 

interesse público, sob pena de se tornarem mais um insucesso do Estado 

Democrático de Direito. 

Por outro lado, não é possível se fazer uma análise geral da legitimidade 

destas instituições sem considerar os sistemas de participação política e mesmo os 

mecanismos de legitimação do Estado em que estão inseridas.  

Com a leitura de alguns importantes defensores da democracia e mesmo 

com a vivência política, não é difícil constatar que o cumprimento das promessas da 

democracia moderna parece hoje quase impossível, ao mesmo tempo em que, e da 

mesma forma, se apresenta qualquer projeto que tente prescindir dos princípios 

democráticos. O debate, no âmbito do direito e da teoria social, acerca dos limites e 

percalços da democracia nas sociedades contemporâneas é bastante profícuo. Nas 

democracias de massa, por exemplo, como aponta Paul Hirst (1992, p. 10), a 

participação limitada chega a ser uma característica institucional “e não uma mera 

falha decorrente de circunstâncias específicas”. 

Assim, na verdade, a investigação acerca da legitimidade das entidades 

autônomas de regulação está intimamente relacionada ao próprio desenvolvimento 

da democracia que cada sociedade conseguiu conquistar, não apenas quanto à sua 
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legitimidade como integrante do projeto de Estado regulador, mas também à 

capacidade de desenvolver mecanismos internos participativos nestes entes 

regulatórios. 

Para a realização desta investigação, estruturamos o trabalho da seguinte 

forma. No Capítulo I – Os limites da regulação legislativa nas sociedades 

contemporâneas, traçaremos uma leitura acerca das causas e da constatação dos 

limites impostos à regulação legislativa nas sociedades contemporâneas, tratando 

de como isso se revela no aparato estatal frente às expectativas econômico-sociais 

dos cidadãos, do mercado e do próprio Estado, sendo este o contexto que serve de 

fundamento para o Estado regulador. 

Já no Capítulo II – O projeto de Estado regulador, como uma alternativa 

que o próprio Estado de Direito apresenta para as circunstâncias no Capítulo I 

descritas, trataremos dos fundamentos e das características do modelo de Estado 

regulador, da maneira que passou a ser compreendido no direito administrativo 

contemporâneo, bem como dos moldes em que conseguiu ser implementado.  

Em seguida, no Capítulo III – A regulação no Brasil, trataremos da 

contextualização da vivência regulatória no Brasil e do formato desenvolvido em 

torno de suas agências reguladoras.  

No Capítulo IV – As capturas nas agências reguladoras: o problema da 

autonomia e da expertise regulatória, abordaremos a questão das capturas das 

agências reguladoras, perquirindo sobre suas manifestações em diferentes 

ordenamentos estatais, buscando apresentar o debate já existente hoje. Apesar de, 

no Brasil, este debate no campo teórico ser ainda muito incipiente, nos é possível 

elencar elementos que atestam a ingerência econômica e política na vivência de 
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suas agências. A partir do dado da forte ingerência de setores econômicos nas 

decisões das agências reguladoras, será possível demonstrar que o fundamento de 

legitimação exclusivamente técnica, que embasa o modelo de Estado regulador, não 

se concretiza. Ao final do capítulo, serão apresentados alguns questionamentos que 

direcionarão a investigação no capítulo seguinte. Entre eles, convém-nos aqui expor: 

seriam as capturas das agências reguladoras acontecimentos suficientes para 

deslegitimar o Estado regulador? Ou, ao contrário, elas fazem parte de um problema 

conjuntural de democracia “fraca”? 

Por fim, no Capítulo V – O desafio de uma legitimação democrática das 

agências reguladoras, pretendendo apresentar algumas reflexões sobre as questões 

formuladas, traremos nossa compreensão de democracia, seus limites e desafios, 

apontando, ao final, para as possibilidades de construção de espaços de decisão 

administrativa mais efetivamente democráticos. Na primeira parte (5.1), 

delimitaremos a noção de democracia moderna na produção do direito e sua 

pertinência à configuração de um legítimo espaço de decisão pública, apontando, 

contudo, as limitações que lhe foram impostas. Em seguida (5.2), trataremos de 

propostas para uma nova democratização dos espaços de decisão pública, 

invocando para isto um conceito procedimental de democracia e uma noção ativa de 

cidadania. Por fim (5.3), tentaremos esboçar um panorama de como pode este 

arcabouço contribuir para o direito administrativo contemporâneo na perspectiva de 

fortalecimento de espaços de decisão administrativa mais legitimamente 

democráticos e participativos, em especial, as agências reguladoras. 

Apesar de trabalharmos grande parte do texto com conceitos gerais e 

numa perspectiva abstrata, nosso intuito é buscar reflexões também para a 
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realidade construída no Brasil. Por isso a apresentação mais minuciosa das 

agências brasileiras e de casos concretos aqui ocorridos. 

Reunir as temáticas de regulação e democracia decorre da necessidade 

premente de se considerar conjuntamente eficácia e legitimidade, na busca de um 

equilíbrio. A simplificação e a especialização dos processos de decisão, típicas do 

Estado regulador, podem fazer as decisões administrativas terem efeitos de 

imposição jurídica mais legítima, desde que garantida capacidade real de 

participação aos cidadãos nos procedimentos de decisão pública. 
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CAPÍTULO I – OS LIMITES DA REGULAÇÃO LEGISLATIVA NAS 

SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS 

 

 

Deparamo-nos hoje com um momento histórico caracterizado por 

profundas transformações nas instituições das sociedades contemporâneas. A partir 

principalmente do segundo pós-guerra, as sociedades se apresentam de maneira 

crescentemente complexa e dinâmica impondo ao Estado, e às suas instituições em 

geral, a necessidade de reformulação de seus mecanismos de atuação. A 

interdisciplinaridade envolvida em várias questões sociais, o aumento e a 

diversidade da demanda social frente ao Estado e o crescimento de possibilidades e 

alternativas são algumas das características que marcam o processo de 

complexificação social. A sociedade moderna acaba por se distinguir justamente 

pela sua alta complexidade, com um número, uma diversidade e uma 

interdependência de ações possíveis não vistos em formações sociais mais antigas 

(NEVES, 2006, p. 15). 

Este processo de diferenciação social das sociedades é, de longas dadas, 

objeto de estudo da sociologia, e, em certo sentido, seu próprio fundador (COSTA, 

2001, p. 463). Menos corriqueiros, no entanto, apresentam-se os estudos acerca dos 

desdobramentos políticos e jurídicos de tal complexificação crescente e das 

respostas promovidas pelo Estado. A sociologia, por sua vez, tem nos mostrado que 

esta interdependência entre suas diversas esferas e estruturas, isto é, “uma conexão 
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múltipla e pluridimensional entre os diferentes âmbitos e níveis sociais” (COSTA, 

2001, p. 464), revela-se como característica fundamental destas sociedades 

contemporâneas. Os problemas e fenômenos que as afetam envolvem diferentes 

órbitas da vida coletiva e diferentes dimensões espaço-temporais. 

Para a construção de um modelo explicativo mais abrangente da 

sociedade moderna, Niklas Luhmann, em sua teoria sistêmica, busca caracterizar as 

sociedades como produto da evolução das formas de diferenciação societária. A 

multiplicidade de experiências e ações que são “oferecidas” ao homem pelo mundo 

supera, em muito, seu potencial de percepção, assimilação da informação e ação, 

de tal forma que sua capacidade de resposta frente a cada situação que lhe é 

imposta é limitada (LUHMANN, 1983, p. 45).  

Cada experiência concreta apresenta um conteúdo evidente que remete a 
outras possibilidades que são ao mesmo tempo complexas e contingentes. 
Com complexidade queremos dizer que sempre existem mais possibilidades 
do que se pode realizar. Por contingência entendemos o fato de que as 
possibilidades apontadas para as demais experiências poderiam ser 
diferentes das esperadas; ou seja, que essa indicação pode ser enganosa 
por referir-se a algo inexistente, inatingível, ou a algo que após tomadas as 
medidas necessárias para a experiência concreta (por exemplo, indo-se ao 
ponto determinado), não mais lá está. Em termos práticos, complexidade 
significa seleção forçada, e contingência significa problema de 
desapontamento e necessidade de assumir-se riscos. (LUHMANN, 1983, p. 
45-46) 

Em face da crescente complexidade e contingência do mundo moderno, 

as funções maiores da sociedade passaram a ser exercidas por meio de 

subsistemas comunicativos específicos, também autopoiéticos, como o Direito, a 

Política, a Ciência, etc. (LUHMANN; DE GIORGI, 1995, p. 302 e ss). Numa tentativa 

de resolver, ou ao menos controlar, este problema da complexidade/contingência, 

desenvolvem-se estruturas de assimilação da experiência. Destas estruturas, 
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aquelas que possibilitam um bom resultado seletivo passam a constituir sistemas 

(LUHMANN, 1983, p. 46). 

Um sistema é a forma de uma distinção, mas que possui dois lados: o 

sistema, como interior da forma, e o entorno, como o exterior da forma. Apenas os 

dois lados juntos constituem a distinção, a forma, o conceito. Sendo, na verdade, o 

entorno tão indispensável quanto o sistema para a definição da forma (LUHMANN, 

1998, p. 54). O Direito, enquanto subsistema social autopoiético, tem a função de 

estabilizar congruentemente as expectativas das pessoas, por meio da produção de 

normas jurídicas (LUHMANN, 1983, p. 115 e 121). Já em seu Sociologia do Direito, 

antes do que alguns passaram a chamar de sua virada autopoiética, Luhmann 

delineou a função específica do Direito, diferenciando as expectativas cognitivas das 

normativas. Sempre que um fato contraria a expectativa cognitiva, o 

desapontamento pode ser assimilado pelo aprendizado ou pela indiferença do ator 

(LUHMANN, 1983, p. 226-227). Em um mundo complexo e contingente, a 

capacidade de assimilação de frustrações derivadas desse tipo de experiência 

parece limitada. A evolução social, por meio de processos de neutralização 

simbólica, concebeu a expectativa normativa associada à expectativa de que algo 

ocorra de acordo com o que prevê a norma. Essa expectativa está estabilizada em 

termos contrafáticos, ou seja, a ocorrência de um fato em desacordo com a norma 

não induz a perda de validade desta. 

O direito não é primariamente um ordenamento coativo, mas sim um alívio 
para as expectativas. O alívio consiste na disponibilidade de caminhos 
congruentemente generalizados para as expectativas, significando uma 
eficiente indiferença inofensiva contra outras possibilidades, que reduz 
consideravelmente o risco da expectativa contrafática.... 

Podemos agora definir o direito como estrutura de um sistema social que se 
baseia na generalização congruente de expectativas comportamentais 
normativas (LUHMANN, 1983, p. 115 e 121). 
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O Direito é produzido pela seleção e generalização dessas expectativas 

normativas. A congruência e a generalização decorrem de sua aceitação pela 

maioria das pessoas, por sua utilização continuada no tempo e pela repetição de 

seu uso em diversos outros casos, independentemente do contexto.  

Por outro lado, Jürgen Habermas chama a atenção, como, na história da 

positivação do direito moderno, a ampliação das condições de participação, 

mediante o que ele chama uma dialética entre igualdade formal e material, 

promoveu uma mudança de paradigmas do direito: desde um paradigma liberal a um 

paradigma social e, finalmente, a um paradigma procedimental (HABERMAS, 2001, 

p. 492).  

Segundo ele, até o século XIX, a elaboração dogmática do direito privado, 

sendo no âmbito deste as primeiras discussões acerca da mudança de paradigma, 

partia de que ele, mediante a organização de uma sociedade despolitizada, centrada 

na economia, subtraída de intervenções estatais, poderia garantir o status de 

liberdade negativa dos sujeitos jurídicos, sob a premissa da separação entre Estado 

e sociedade (HABERMAS, 2001, p. 478). Essa idéia, base do paradigma liberal, 

reivindicava que a igualdade estaria garantida pela generalidade abstrata das leis.  

A partir do século XX, com o estabelecimento da República de Weimar, 

contudo, esta compreensão esteve profundamente ameaçada e a supremacia do 

direito privado sobre o direito constitucional como garantidor da liberdade individual 

não permaneceu. 

Pero objetivamente, desde el siglo XIX se ha efectuado un cambio social 
similar del derecho también en sociedades (comparables) con otras 
tradiciones jurídicas. También en estos casos hubo ocasión de investigar, 
sobre todo el ámbito del derecho privado, el desplazamiento y relevo del 
modelo liberal del derecho por el modelo de derecho ligado al Estado social. 
(…) Veremos que los cambios sociales ocurridos, los cuales hacen que nos 
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percatemos del cambio de paradigma, obligan a no entender ya la relación 
entre autonomía privada y autonomía ciudadana como una contraposición, 
sino como un recíproco plexo de remisiones. (HABERMAS, 2001, p. 479) 

A partir deste processo, para o autor, essa mudança adveio do imperativo 

que deveria ser levado em conta em toda a sua extensão: o princípio da liberdade 

jurídica. Este impunha ao ordenamento que o indivíduo tivesse o maior grau possível 

(relativamente às possibilidades políticas e fáticas) de liberdade de fazer ou desejar 

fazer o que queira (HABERMAS, 2001, p. 481).  

Como el mecanismo del mercado no funciona como se supone en el modelo 
jurídico liberal, ni tampoco la sociedad económica constituye, como ese 
modelo supone, una esfera exenta de poder, el principio de libertad jurídica, 
habida cuenta del cambio de circunstancias sociales, tal como ese cambio 
es percibido en el modelo del Estado social, sólo puede imponerse por vía 
de una materialización de los derechos existentes y por vía de crear nuevos 
tipos de derechos. La idea de autonomía privada, que se expresa en el 
derecho al grado mayor posible de iguales libertades subjetivas de acción, 
no ha cambiado en absoluto. Lo que ha cambiado han sido los contextos 
sociales percibidos en los que ha de realizarse por igual la autonomía 
privada de cada uno. (HABERMAS, 2001, p. 482) 

Via-se, assim, uma alteração dos contextos sociais em que haveria de se 

realizar por igual a autonomia privada. Tornava-se, segundo ele, cada vez mais 

visível o conteúdo de direito objetivo contido nos direitos subjetivos privados, de 

modo que as liberdades subjetivas iguais, em um contexto social tão transformado, 

já não podiam ser garantidas somente por meio do status negativo dos sujeitos 

jurídicos. Tornava-se premente, por um lado, especificar conteudisticamente as 

normas de direito privado e, por outro, introduzir uma nova categoria de direitos 

fundamentais que fundamentassem uma pretensão juridicamente protegida a 

receber prestações que representassem uma distribuição mais justa da riqueza 

socialmente produzida (HABERMAS, 2001, p. 485).  

O Estado social, porém, conseqüência dessa transformação, também não 

se revela isento de problemas. Para Habermas, o paradigma do direito que lhe 
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subjaz teria uma dupla face negativa. Por um lado, surge a imagem de uma 

sociedade composta de âmbitos de ação funcionalmente especificados que se torna 

cada vez mais complexa e que empurra todos os atores individuais à posição 

marginal de clientes. Por outro, mantém-se de pé a expectativa de que as 

contingências possam ser domadas normativamente utilizando poder administrativo, 

ou seja, mediante os instrumentos de que dispõe a estrutura de poder burocrático, o 

que cria um problema regulativo (HABERMAS, 2001, p. 487).  

Esse quadro, que, segundo ele, foi capaz apenas de levar à figura de um 

Estado paternalista que padeceria de crise crônica de legitimação (HABERMAS, 

1999, p. 69-80;141-148), levaria à necessidade de uma terceira transição, dessa 

vez, para um paradigma procedimental do direito. Um paradigma que deveria se 

basear em três premissas fundamentais (2001, p. 497): 

a) a legitimidade do direito deveria ser definida mediante procedimentos e 

pressupostos comunicativos (institucionalizados) que fundam a 

presunção de racionalidade da sua criação e aplicação; 

b) em relação ao conteúdo, a igualdade e a liberdade dos participantes 

deveriam garantir a racionalidade;  

c) no aspecto jurídico, esse procedimento se manifestaria na obrigação 

de igual trato quanto à aplicação a todos os cidadãos e segundo um 

critério de igualdade jurídico-material, tratando as situações de 

desigualdade desigualmente. 

Nesses termos, a teoria do discurso, em que se funda essa concepção 

procedimental, entende o Estado Democrático de Direito como: 
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la institucionalización que discurre a través de derecho legítimo (y que, por 
lo tanto, garantiza la autonomía privada) de procedimientos y presupuestos 
comunicativos para una formación discursiva de la opinión y la voluntad, la 
cual hace posible a su vez (el ejercicio de la autonomía política y) una 
producción legítima de normas. (HABERMAS, 2001, p. 523) 

O que ocorre atualmente, no entanto, é que o sistema legislativo, diante 

inclusive da sua própria complexidade, não consegue responder a muitas questões 

com a competência e a rapidez necessárias ao apaziguamento social.  

As respostas teóricas e políticas apresentadas ou ensaiadas para a 

questão democracia versus complexidade são as mais diversas. Luhmann reage 

com resignação diante da complexidade. O autor esbarra na dificuldade de que, na 

sua teoria, a complexidade impede a coordenação ou a gestão política. Se por um 

lado, a gestão política envolve redução de diferenciação, pois que se pretende sua 

ingerência em outros subsistemas, de outro, como um sistema próprio, a política 

deve permanentemente se diferenciar de seu entorno para que continue a existir 

funcionalmente, de maneira que ao se diferenciar cria seus próprios códigos e deixa 

de ter condições de intervenção nos demais subsistemas auto-referenciados 

(COSTA, 2001, p. 465).  

O dado é que, com a complexificação social e o agigantamento das 

atividades que requerem alguma intervenção do Estado, a atuação deste frente às 

expectativas sociais e mesmo econômicas tornou-se por demais insatisfatória. Os 

questionamentos acerca da legitimação do Poder tornam-se mais triviais e suas 

respostas as mais diversas. Adeodato (2002a, p. 53-54) nos traz um emblemático 

diagnóstico: 

... as vertiginosas transformações por que passou o século XX provocaram 
um rompimento com a tradição e o passado comuns, sem oferecer qualquer 
substitutivo seguro para nortear a ação política e a elaboração das normas 
jurídicas, rompimento esse que se manifesta na tão falada “crise do poder” 
– que nada mais é que a crise de legitimidade do poder. A extraordinária 
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expansão da órbita de ação do Estado moderno e a crescente 
complexidade do ordenamento jurídico a ele vinculado têm revelado um 
terreno propício para o que se pode chamar de “alienação política”: os 
processos de decisão são simplesmente incompreensíveis para a maior 
parte dos destinatários, estimula-se a convicção de que o voto é 
participação suficiente e a massa do povo é transformada em “terceiros 
não-interessados” na condução desses processos decisórios. 

As expectativas frente às relações entre poder político, sociedade e 

governo mostraram-se frustradas, vez que este último, por meio das instituições 

estatais, não conseguia, na maior parte das vezes, fazer a sociedade sentir-se 

representada em suas vontades e necessidades. O direito, em especial, torna-se 

ainda mais distante dos anseios e das compreensões. “Assim, a inusitada 

complexidade do mundo moderno traz para o direito o problema de precisar lidar 

com os mais diversos conteúdos, valores por vezes incompatíveis” (ADEODATO, 

2002b, p. 214). 

Trazendo o debate para uma perspectiva constitucional, podemos 

associar este fato à super dimensão que ganharam as constituições no Welfare 

State. O professor José Joaquim Gomes Canotilho (2006, p. 107), fazendo uma 

releitura da sua própria tese “Constituição dirigente e vinculação do legislador”1, 

reconhece que não é fácil tarefa defender o discurso jurídico-constitucional feito em 

Portugal no início da década de 1980 para a platéia crítica dos anos de 1990. O 

autor chama a atenção para o fato de que as constituições dirigentes, “ou melhor, os 

textos constitucionais carregados de programaticidade” (CANOTILHO, 2006, p. 104), 

teriam erguido o Estado a “homem de direção” exclusiva ou quase exclusiva da 

sociedade e convertido o direito em instrumento funcional desta direção. 

 

1 Tese de doutoramento exposta em CANOTILHO, J. Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e 
Vinculação do Legislador. Contributo para a compreensão das normas constitucionais 
programáticas. 2ª. ed. Coimbra: Coimbra, 2001.  
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Deste modo, o Estado e o direito são ambos arrastados para a crise da 
política regulativa. Por um lado, erguer o Estado a “homem de direcção” 
implica o desconhecimento do alto grau de diferenciação da estatalidade 
pluralisticamente organizada. Por outro lado, confiar ao direito o encargo de 
regular – e de regular autoritária e intervencionisticamente – equivale a 
desconhecer outras formas de direcção política que vão desde os modelos 
regulativos típicos da subsidiariedade, isto é, modelos de autodirecção 
social estatalmente garantida, até os modelos neocorporativos, passando 
pelas formas de delegação conducente a regulações descentradas e 
descentralizadas. (CANOTILHO, 2006, p. 107-108) 

Este modelo de constituição dirigente-programática estatiza o projeto da 

modernidade e acaba por pretender conformar o mundo político-econômico ao 

direito estatal hierarquizado sob a forma de pirâmide, o que acarreta ao direito e ao 

Estado maior complexidade. Há tempos, Vicente Raó (1966, p. 16-18) já 

preconizava que, diante desta extensão dos deveres do Estado moderno, para além 

da ordem estritamente jurídica, seria necessário conferir-lhe novos poderes, 

acompanhados do devido aparelhamento, a fim de exercer suas funções a tempo e 

com eficiência. 

(...) tem-se sustentado ser necessário que o Governo possua e mantenha 
em atividade um sistema adequado de meios e instrumentos de disciplina 
equacionado com a especialização e a complexidade crescente dos 
problemas sociais e particularmente dos problemas econômicos 
contemporâneos. E mais se tem dito e vem dizendo que esses meios e 
instrumentos devem possuir flexibilidade bastante para prevenir e remediar 
tempestivamente as crises ocorrentes, o que jamais se conseguiria obter se 
ação do Estado devesse depender só e sempre das insuficiências e das 
delongas dos processos legislativos tradicionais, ou seja, das assembléias 
constituídas por centenas de membros em sua maior parte desprovida de 
conhecimentos técnicos especializados e atentos, as mais das vezes, aos 
interesses das forças que os elegeram do que às necessidades reais da 
nação nem sempre atendíveis por soluções do agrado de grupos e 
clientelas eleitorais (RAÓ, 1966, p. 17-18)  

Retirando sua análise da própria realidade, numa observação empírica, 

García-Pelayo (2000, p. 170-179) enumera circunstâncias que demonstram o 

crescimento da complexidade estatal: 

a) aumento quantitativo dos órgãos (poderes e atores) tradicionais do 

Estado; 
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b) aumento e diversificação de funções; 

c) aumento e diversificação dos instrumentos de ação e das relações 

entre eles; 

d) aumento e diversificação das relações internas e externas. 

É possível perceber não apenas o aumento quantitativo dos órgãos 

tradicionais do Estado como também a proliferação de entidades de diversas 

estruturas com vínculo com o poder estatal central. Entre os primeiros, estão, por 

exemplo, os ministérios, cujo crescimento numérico revela uma maior diferenciação 

funcional e aprofundamento das relações, ou ainda novas espécies de ministros com 

status especial. Entre a proliferação de novas entidades, podemos apontar 

empresas estatais em regime de direito privado, empresas mistas, institutos 

autônomos e outros. 

O aumento quantitativo e a diversificação de órgãos, poderes e atores 

sociais vêm acompanhados de um acréscimo e diversificação de suas funções. O 

Estado social trouxe para o âmbito das funções estatais muitas outras que não 

aquelas concebidas como clássicas. Atividades que buscam a satisfação de 

necessidades básicas muitas vezes impossibilitadas de serem conseguidas pelos 

próprios indivíduos e seus grupos e mesmo de serem auto-reguladas. 

Bajo este supuesto, sus funciones se han extendido a la dirección y 
regulación de la economía nacional, al apoyo logístico del crecimiento 
econômico, a la intervención estructural y coyuntural en la producción y en 
el mercado, etc.; a la generación y gestión de prestaciones sociales; a la 
promoción de la investigación y desarrollo; a la amplia y diversificada 
difusión de cultura por todos los niveles de la sociedad, etc., tareas cada 
una de las cuales encierra, a su vez, uma amplia gama de complejidad. 
(GARCIA-PELAYO, 2000, p. 175) 
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Também se verifica o incremento dos instrumentos de ação e das 

relações entre eles. Os instrumentos clássicos de atuação estatal estavam restritos à 

lei e à atuação administrativa. Agora, não apenas houve um enorme aumento de 

disposições legais regulando temas antes por elas despercebidos, como uma nova 

conceituação de “lei” num sentido amplo. Junto às leis em sentido clássico, é 

possível encontrar uma série de novas espécies como leis-medida; leis-quadro, leis-

programa etc., além de uma série de outras disposições emanadas do governo na 

administração direta ou de institutos autônomos, cujo volume excede em muito a 

produção do Parlamento. 

Por fim, como conseqüência das demais, o aumento e diversificação das 

relações internas e externas. A partir do momento em que o Estado mantém como 

uma de suas características essenciais a capacidade de conversão de uma 

pluralidade de ações e de recursos em uma unidade de resultados, tal unidade só 

será possível mediante um crescimento das interações entre as partes de maneira 

proporcional ao número e à heterogeneidade delas.  

As razões para este crescimento relacionam-se também a questões 

internas, impulsionadas por interesses dos membros do próprio aparato estatal, mas 

Garcia-Pelayo (2000, p. 179) aponta como suas principais causas: i) a ampliação da 

atividade do Estado, exigida pela civilização industrial e pós-indutrial; ii) a 

complexidade da sociedade do nosso tempo ou, em termos mais gerais, do 

ambiente em que se move o sistema estatal; e iii) a interação entre ambos. 

Se o sistema estatal não corresponde às necessidades da sociedade 

nacional, uma vez que consiste numa representação de sua própria missão e 

objetivos (GARCIA-PELAYO, 2000, p. 182), temos uma crise de legitimação. Para 
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que o sistema logre resultados eficientes é necessário que a variedade de respostas 

por ele apresentada seja tão ampla quanto a variedade de acontecimentos 

significativos no “ambiente”. 

Partiendo de la teoría de juegos, Ashby ha demostrado que, dados dos 
termos contrapuestos con distintas posibilidades de uno de ellos hace 
decrecer la variedad o número de posibilidades del otro, sólo la variedad de 
respuestas puede neutralizar la variedad de problemas o de 
acontecimientos. (GARCIA-PELAYO, 2000, p. 182) 

Assim, diante desta lógica regulativa, quanto maior a variedade de 

políticas econômicas setoriais estudadas e efetivadas melhor a resposta à variedade 

de problemas econômicos, o mesmo ocorre com os problemas e as questões 

ambientais, sanitários e tantos outros. Com instituições especializadas, o Estado 

poderia corresponder aos anseios da sociedade com maior agilidade e eficiência. 

Clèmerson Clève também nos apresenta este diagnóstico: 

Com a emergência da sociedade técnica, manifestou-se uma certa 
aceleração do tempo. Ou seja, a sociedade passou a exigir respostas 
prontas e rápidas para questões não poucas vezes novas e 
particularizadas. Sem contar o fato de que os assuntos que “estão 
penetrando nas pautas estatais revestem-se cada vez mais de maior 
complexidade”. Ora, esse dado acaba por exigir que a Administração 
Pública se socorra do auxílio de especialistas, que, em nome da 
objetividade ou infalibilidade da ciência ou da técnica, nem sempre estão 
dispostos a dialogar com os mandatários que integram o Legislativo. Não se 
pode esquecer que, neste ponto, há uma radical oposição entre o discurso 
do tecnocrata, que auxilia o Governo, e o jurista ou o político. Enquanto 
aquele fala em nome do atingimento de certos resultados, estes se 
preocupam com a legitimidade da decisão (a forma da tomada de decisão). 
O discurso do resultado ou dos fins do tecnocrata pouco se concilia, então, 
com o discurso dos meios e da legitimidade da decisão professada pelo 
jurista ou pelo político, pelo menos pelo político no melhor sentido da 
expressão. (CLÈVE, 1993, p. 50-51) 

Desta maneira, a tecnologia jurídica predominante, até principalmente o 

segundo pós-guerra, com um método de regulamentação extremamente genérica 

para todos os setores sociais, começou a se transformar a fim de corresponder aos 

novos desafios (ARAGÃO, 2000, p. 276). Esse processo de transformação envolve, 

entre outras coisas, o surgimento de entidades dotadas de independência frente ao 
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aparelho central do Estado, cuja perspectiva de atuação centra-se na especialização 

técnica e autonomia normativa, de maneira a direcionar as novas atividades sociais 

no caminho do interesse público juridicamente definido. Estas entidades 

encamparam o projeto de, abandonando a impotência dos mecanismos regulatórios 

até então vigentes, corresponder às expectativas da realidade sócio-econômica que 

se mostrava sedenta de agilidade e conhecimentos técnicos específicos. 

A fim de defender esta necessidade de setorização também do Direito, 

sob pena de não se conseguir uma regulação efetiva, Gunther Teubner (1989, p. 

162), representante da teoria sistêmica juntamente com Luhmann, expõe: 

(...) o direito e os subsistemas sociais regulados podem apenas (co-)evoluir 
em isolamento recíproco, num processo de co-evolução “cega” que está 
fora do alcance do controlo do primeiro e que é aparentemente disciplinado 
pela dupla selectividade da autopoiesis do sistema jurídico e do subsistema 
regulado. Os actos jurídicos devem “satisfazer” a autopoiesis de ambos os 
sistemas: disto depende o respectivo sucesso regulatório. (...) 

A “estratégia de conhecimento” dominante – adoptada, designadamente, 
pela jurisprudência sociológica e pela análise econômica do direito – ensina 
que a solução para qualquer problema relativo à adequação social do direito 
num determinado domínio ou área de regulação deve consistir em tornar o 
“aparelho mais inteligente”; ou seja, o sistema jurídico deve aumentar os 
seus conhecimentos sobre os processos, funções e estruturas reais do 
subsistema social regulado e moldar as respectivas normas de acordo com 
os modelos científicos dos sistemas envolventes. 

Este nos parece parte do arcabouço teórico importante para a 

compreensão do modelo de Estado regulador, bem como do contexto histórico que o 

embasa. Passaremos a sua apresentação no próximo capítulo. 



 31

 

 

CAPÍTULO II – O PROJETO DE ESTADO REGULADOR 

 

 

No presente capítulo, apresentaremos o modelo de Estado regulador 

como formulado e compreendido pela teoria do estado e pelo direito administrativo 

contemporâneo, sem, contudo, desconsiderar os moldes em que ele conseguiu ser 

implementado em diversos países, debatendo sobre os limites que lhe foram 

impostos e as deficiências que se mostraram. 

Inicialmente, gostaríamos de estabelecer os sentidos de algumas 

expressões que serão corriqueiramente utilizadas ao longo do texto. As referências 

a direito regulatório e Estado regulador poderiam parecer, numa análise mais 

desavisada, termos redundantes e inócuos, pois o que é regular senão o exercício 

da função normativa própria do Estado. No entanto, no direito administrativo 

contemporâneo, tais referências ganharam um sentido bastante peculiar. Trata-se 

de uma nova fase iniciada em torno da compreensão e da expectativa do papel a ser 

desempenhado pelo Estado nas sociedades. O conceito remonta à definição 

econômica de regulação e o traz para o Direito. 

Apesar da sua origem relativamente antiga, que tem como principal marco a 
Interstate Commerce Commission, criada nos Estados Unidos da América 
do Norte em 1887 para regulamentar os serviços interestaduais de 
transporte ferroviário, as agências reguladoras independentes constituem, 
cada vez mais, um importante mecanismo de diálogo entre o Direito, que 
não pode abrir mão do seu caráter normativo, e a economia, que não cessa 
de aumentar a capacidade de impor a sua própria lógica. (ARAGÃO, 2000, 
p. 278) 



 32

 

Diante do descompasso ocorrido entre as expectativas econômico-sociais 

e as respostas jurídicas estatais apresentado no capítulo anterior, e que, apesar de 

relatado apenas num plano abstrato, poderia ser apontado em determinados 

períodos históricos em vários países, houve uma tendência à reformulação do modo 

de intervenção do Estado na economia, que deixava de ser interventor direto e 

prestador de serviços públicos para ser um Estado regulador, que se apresentasse 

em esferas setorizadas e especializadas de decisão, capazes de corresponder de 

maneira ágil e competente aos anseios, sobretudo, econômicos. 

A partir do momento que o Estado deixava de ele mesmo executar 

diretamente certos serviços essenciais à população, bem como de exercer 

diretamente certas atividades econômicas, cresceu a necessidade de um 

aperfeiçoamento do sistema regulador. Nos dizeres de Martinez (2002, p. 351), a 

atividade regulatória consiste em regular, em sentido amplo, quer dizer, ordenar e 

supervisionar toda a atividade privada em um setor, de forma a garantir seu correto 

funcionamento, mediante a aprovação de normas gerais (sentido estrito de 

regulação) e através de atos concretos, como a outorga de concessões ou a 

resolução de conflitos. Num sentido mais estrito, e como opção metodológica, Gelis 

Filho (2006, p. 593) define regulação como “a intervenção do Estado na economia e 

na atividade social com a finalidade de corrigir falhas de mercado e aumentar o 

welfare, sem que tal intervenção implique a produção direta de bens e serviços por 

instituições estatais”.  

Gaspar Ariño Ortiz (2001, p. 561-562) tratando do que ele chama de 

“novo serviço público”, envolvido pelas concessões, tem uma compreensão própria 

da regulação que deve se estabelecer sobre ele: 
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(l)a regulación, en general, hace siempre su aparición ante la inexistência, 
los fracasos o fallos del mercado. Cuando este funciona, no hay melor 
regulación: determina cantidades, asigna precios, impone calidades, premia 
o expulsa del mercado a quienes a él concurren y el Estado lo único que 
tiene que hacer es mantener el orden y la seguridad, hacer que se cumplan 
los contratos y – en algunos mercados asimétricos – proteger al 
consumidor. Así, pues, la regulación – en especial, la regulación económica 
– es por definición un substitutivo del mercado. Por lo mismo, las 
características que debe reunir están orientadas a obtener los efectos 
beneficiosos y estimulantes que aquele produce: debe definir pautas de 
comportamiento, transmitir señales y mensajes que faciliten la orientación 
de los agentes y el cumplimiento de los objetivos políticos que se busquen, 
exigir estándares de calidad y seguridad y, en la medida que sea necesario, 
fijar los precios; en todo lo demás, abrir vias y cauces a la libertad 
empresarial y crear incentivos – como hace el mercado – para una más 
eficiente gestión de las empresas. 

(...) 

Por tanto, los aspectos fundamentales a los que se tiene que orientar son 
dos: garantizar la prestación presente y futura del servicio de que se trate, y 
establecer los niveles adecuados en la relación calidad-precio, según o 
grado de desarollo y las prioridades que cada sociedad quiera establecer. 
Ortiz (2001, p. 561-562) 

Na perspectiva de compreensão do autor no que diz respeito ao papel 

que deve o Estado desempenhar junto à sociedade, seus objetivos enquanto 

regulador na intervenção dos serviços públicos passarão a circular em torno destes 

dois aspectos: garantir a prestação atual e futura dos serviços envolvidos e 

estabelecer os níveis adequados da relação qualidade-preço. 

A partir do desenho destas necessidades, o Estado regulador foi tomando 

forma e características próprias. A primeira e principal delas relaciona-se à 

constituição dos entes regulatórios autônomos. De origem norte-americana, trata-se 

de um modelo embasado na delegação da função normativa incidente sobre 

determinados setores econômicos e sociais do Estado a uma entidade com 

autonomia para gerir-se e gerir o setor a ela submetido, nos limites da delegação 

recebida, com especialização técnica e independência política. 

Os ordenamentos setoriais ou seccionais, desenvolvidos pelas agências 
reguladoras independentes, vieram, então, a constituir instituto de crescente 
valia quando o Estado verificou a impotência dos seus mecanismos 



 34

 

regulatórios tradicionais. Não era mais possível atuar satisfatoriamente sem 
encarar com agilidade e conhecimentos técnicos específicos a emergente 
realidade sócio-econômica multifacetária com a qual se deparara. 
(ARAGÃO, 2000, p. 276) 

Ortiz (2001, p. 602-603), refletindo ainda sobre a formulação do modelo, 

defende que para que a regulação possa cumprir estes seus objetivos de maneira 

satisfatória é condição indispensável a criação de um novo tipo de autoridade 

reguladora, dotada de independência e estabilidade, cuja finalidade resida em 

assegurar o bom funcionamento do mercado nos setores privatizados. 

Compartilhando da experiência espanhola, ele enumera as características eleitas 

quando dos projetos iniciais naquele país: 

1) aumentar a profissionalização, especialização e continuidade no 

trabalho dos reguladores; 

2) limitar a influência dos regulados sobre o regulador, fazendo explícito 

e público o processo de decisão; 

3) aumentar a transparência do processo regulador. 

Com base nestes dados, conclui: 

(p)ero, sobre todo, en nuestra opinión, el objetivo fundamental de estas 
Comisiones es despolitizar y racionalizar el ejercicio de la regulación 
econômica. Anteriormente denunciamos las continuas contradicciones entre 
la teoría y práctica de la fijación de tarifas y la necesaria reforma en la 
Administración Econômica. Pues bien, en el nuevo modelo de regulación 
para la competencia es aún más importante la separación “regulador-
Gobierno”: existen actividades sometidas a tarificación, en coexistencia con 
actividades competitivas, es necesario un árbitro que solucione los 
conflictos entre los agentes, sobretodo en matéria de acceso a la red, y es 
necesaria la supervisión del cumplimiento de las reglas del juego y su 
necesaria adaptación. (ORTIZ, 2001, p. 603) 

Desta forma, o tradicional modelo oitocentista de uma Administração 

Pública como simples instrumento a serviço da política, destituída de uma lógica e 

de atuação autônoma, mostrava-se “ultrapassada”. A concretização do processo 
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decisório ou implementador das diversas políticas públicas passou a encontrar-se 

nas mãos de quem, agindo a priori¸ aconselha o decisor ou, atuando a posteriori, 

executa a decisão (OTERO, 2003, p. 295). O aparecimento de autoridades 

independentes, quebrando o vínculo de unidade intra-administrativa e excluindo a 

sua atividade da responsabilidade do Governo perante o parlamento, provoca uma 

ruptura com a organização administrativa clássica, rompe-se com o modelo 

tradicional de articulação entre a organização administrativa e a legitimação político-

democrática da Administração Pública, operando-se uma passagem de um modelo 

piramidal de Administração Pública para um modelo policêntrico. 

Entre as transformações ocorridas no Direito Público, merece destaque a 
pluralização das fontes normativas, não mais titularizadas apenas pelo 
Poder Legislativo, a descentralização do aparato estatal por meio da criação 
de entes ou órgãos autônomos, dotados de independência frente aos 
tradicionais Poderes do Estado, e, ainda, a relativização do modelo 
hierárquico e vertical de Administração Pública, com a emergência de 
mecanismos gerenciais e finalísticos de organização, ou seja, de 
instrumentos de administração autônoma gerencial, como as agências 
executivas, organizações sociais, organizações da sociedade civil de 
interesse público, contratos de gestão, acordos de programa, etc.. 
(ARAGÃO, 2000, p. 278) 

De posse deste apanhado geral sobre o modelo do Estado regulador, 

passemos à análise de suas células fundamentais de atuação: as entidades 

reguladoras autônomas. 

 

 

2.1.  O direito regulatório das agências 

 

A criação das agências reguladoras veio, em certa medida, fortalecer um 

processo de descentralização de parcela das atividades estatais que já ocorria há 
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mais tempo no âmbito interno dos Estados em vários países. Esse fenômeno, em 

grande parte decorrente da onda de privatizações dos serviços públicos verificada 

em quase todos os países (ARAGÃO, 2000, p. 276), trouxe para a esfera das 

entidades autônomas a tarefa de supervisão e normatização de importantes setores 

econômicos e atividades de interesse social. Interessante registrar que se esta 

alteração provocou, por um lado, um afastamento da atividade estatal na promoção 

direta de alguns serviços públicos, de outro, representou sua participação mais ativa 

na regulação de setores de interesse geral, como os relacionados a alguns direitos 

difusos, por exemplo. 

O projeto estruturado para as agências reguladoras, então, abarca o 

propósito de complementar a atividade estatal na regulação destas atividades 

econômicas e serviços públicos não mais integrantes da sua atuação direta. De uma 

maneira geral, duas finalidades são exaltadas neste novo perfil de atuação estatal: 

promover e assegurar a concorrência entre os prestadores do serviço e garantir os 

direitos dos consumidores/usuários em relação aos preços e no que concerne à 

qualidade do serviço.  

As agências correspondem, ou ao menos tentam corresponder, aos 

anseios da sociedade sob vários aspectos. Moreira Neto (2003, p. 120) enumera os 

que considera de maior relevância. Sob o aspecto econômico, as agências propõem 

uma estrutura mais dinâmica que possa responder com rapidez e flexibilidade às 

necessidades setoriais. Seria, então, um terceiro agente capaz de garantir o 

equilíbrio econômico dotado de poder para intervir suficientemente e corrigir as 

deformações do mercado. Sob o aspecto político, as agências dispõem-se à 

aplicação de soluções técnicas, harmonizadoras, politicamente neutras, tomadas 
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longe dos debates políticos ou da ingerência de interesses partidários. Por fim, sob o 

aspecto jurídico, o autor utiliza-se da classificação dos tipos básicos de delegação 

legislativa proposta por García de Enterría para justificar a regulação pelas 

autoridades independentes como uma forma de deslegalização. Voltaremos a este 

último argumento mais adiante. 

Apesar de haver uma ressalva quanto à heterogeneidade existente nas 

instituições denominadas agências reguladoras, ainda mais quando se tratam de 

ordenamentos jurídicos distintos, podemos elencar como princípios básicos de sua 

constituição, a autonomia e independência decisória, a ampla publicidade de 

normas, procedimentos e ações; celeridade processual e simplificação das relações 

entre consumidores e investidores; participação de todas as partes interessadas no 

processo de elaboração de normas regulamentares em audiências públicas, e 

limitação da intervenção estatal na prestação de serviços públicos, aos níveis 

indispensáveis à sua execução (MOREIRA NETO, 2003, p. 169). 

Um primeiro pressuposto que, na verdade, se faz necessário para a 

constituição de um ente regulador é a existência de um setor de atividade a que se 

reconheça uma particularidade social. 

 A partir daí, devemos visualizar um modelo de independência. Ainda que 

o grau de independência se mostre variável a depender do Estado, da administração 

e mesmo do setor a ser regulado, ela é a característica básica invocada e base para 

todo o sentido do modelo. Com a proposta de independência do órgão regulador, 

muda-se o perfil até então desempenhado pelo responsável pela emanação 

normativa, distanciando-o do poder político. O principal instrumento de que os 

ordenamentos têm se utilizado para garantir a independência dos entes reguladores 
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do poder político é a atribuição a seus dirigentes de mandatos fixos com a vedação 

de exorenação ad nutum.  

Desde el punto de vista de la organización, la principal característica de 
todas las llamadas “autoridades independientes” es el considerable grado 
de autonomía que la ley les atribuye. Son organismos a los que se ha 
dotado de una autonomía cuantitativa y cualitativamente muy superior a la 
de los organismos administrativos llamados “autónomos”. Tanto es así, que 
para aludir a estas nuevas formas de organización se sustituye el término 
“autonomía” por “independencia”. Dichas “administraciones independientes” 
se situarían, para unos, en el limite del territorio administrativo, y, para otros, 
en un “terreno de nadie” a medio camino entre el Poder Legislativo y el 
Poder Ejecutivo. (MARTINEZ, 2002, p. 29) 

Apesar de constatarmos certa imprecisão na doutrina na utilização dos 

termos independência e autonomia, sobretudo em análises de autores estrangeiros 

pelas próprias diferenças no direito positivo, entendemos serem faces distintas de 

uma mesma característica. Diferentemente de soberania, a autonomia consiste em 

um poder próprio dentro de um círculo traçado por outro poder. Pressupõe, ao 

mesmo tempo, uma zona de autodeterminação, que é o propriamente autônomo, e 

um conjunto de limitações e determinantes jurídicas extrínsecas, que é o 

heterônomo (DA SILVA, 2000, p. 484-485). Seria, então, a característica de um ente 

jurídico de estabelecer suas próprias normas de conduta, dentro dos limites que lhe 

foram determinados previamente. O problema é que um conceito geral como este 

não nos consegue fornecer a precisa medida de autonomia de cada tipo de 

instituição. E veremos que essa variação de graus de autonomia está muito presente 

nas agências. Vital Moreira (1997, p. 70) nos traz esta lição: 

(a)utonomia designa genericamente o espaço de liberdade de conduta de 
um ente face a outro. Concretamente no âmbito das pessoas colectivas 
públicas ela exprime a liberdade dos entes infra-estaduais face ao Estado, 
ou seja, a “relativa independência em relação ao poder central” (Mahon, 
1985:276). Conforme os diversos campos em que essa liberdade de 
conduta pode manifestar-se, assim se pode falar em autonomia 
regulamentar, autonomia administrativa (stricto sensu), autonomia 
patrimonial e financeira, etc. Neste sentido, a autonomia é uma questão de 
grau: pode ir de quase nada até à independência quase total. Nuns casos 
pode não consistir senão na mera autonomia jurídica (existência de 
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personalidade jurídica), sem nenhuma liberdade de ação; noutros casos 
pode ir até a mais ampla liberdade de decisão dentro da esfera de acção 
que lhe seja confiada (“administração independente”).  

Assim, apesar de pressuposto do modelo de regulação independente, 

perceberemos diferentes graus de autonomia das entidades reguladoras nos 

diversos ordenamentos, pois são, caso a caso, definidos pelo Direito positivo. Em 

geral, ela envolve aspectos normativos, financeiros, orçamentários e administrativos. 

Como principais elementos justificadores das agências reguladoras, 

estaria a neutralidade política; a especialização técnica; a eficiência e a 

descentralização setorial dos interesses e a participação dos cidadãos (MARTINEZ, 

2002, p. 344 e MOREIRA NETO, 2003, p. 139). 

O primeiro destes elementos, a neutralidade política, é o que percebemos 

invocado como justificador pela doutrina em todos os países sobre os quais tivemos 

oportunidade de conhecer um pouco da estrutura e do modelo das agências, 

basicamente Estados Unidos da América e países da Europa ocidental. De maneira 

geral, as funções atribuídas às agências reguladoras devem desenvolver-se com 

imparcialidade e neutralidade, à margem de interferências políticas. Este dado 

originariamente decorreu de experiências concretas de corrupção vivenciadas por 

organismos públicos no final do século XIX nos Estados Unidos (MARTINEZ, 2002, 

p. 106). Tendo sido neste país as primeiras experiências concretas de regulação por 

meio de autoridades independentes, a análise que se fez, desde a fase inicial de 

formulação do modelo de agências que se pretendia instituir sobre a necessidade de 

sua posição neutra, envolve primordialmente dois motivos. 

En primer lugar, porque se trata de una función relativa a la regulación y el 
control de actividades económicas, y en los Estados Unidos se sostiene, ya 
desde finales del siglo XIX, que los mecanismos propios de la toma de 
decisiones políticas no son adecuados para la toma de decisiones 
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económicas, y que, dado que ciertos ámbitos socioeconómicos son 
especialmente sensibles a los cambios políticos, es preciso asegurar – más 
allá de los vaivenes de la política – una continuidad en la public policy de 
esos sectores. En segundo lugar, porque se trata de una función 
relacionada con materias en las que están en juego derechos de los 
ciudadanos, y se entiende que esos derechos encuentran mayor garantía si 
las decisiones relativas a ellos se toman al margen de interferencias 
políticas. (MARTINEZ, 2002, p. 106) 

Estes foram os argumentos que prevaleceram e servem até hoje de 

fundamento principal para o modelo de regulação do Estado regulador vigente. 

Primeiro, isolar as decisões econômicas da instabilidade política. Segundo, garantir, 

reflexamente, os direitos dos cidadãos envolvidos nestas questões. O que não se 

pode deixar de ressaltar é que decisões econômicas num sentido amplo podem 

mesmo envolver muitos direitos dos cidadãos e mesmo condução de políticas 

públicas. 

No contexto histórico de seu surgimento no direito norte-americano, o 

Congresso se utilizou desta argumentação para criação das agências reguladoras 

numa posição neutra e alijada da política e, de maneira mais concreta, do 

Presidente. Esta última parecia mesmo ser a maior preocupação naquele momento.  

El Congreso sostiene que, alejando a las “agencias independientes” del 
Presidente se asegura que éstas actuarán con cierta “neutralidad”, que 
podrán actuar con libertad según su experiencia y conocimiento, sin ceder a 
presiones externas, y podrán desarrollar sus actividades y funciones de una 
forma estable y continuada. (MARTINEZ, 2002, p. 107) 

Na Alemanha, Inglaterra, Espanha e França, a preocupação com o 

isolamento das agências frente aos espaços de luta política também esteve muito 

presente em sua criação. No que tange às funções relativas à regulação econômica, 

a criação das autoridades reguladoras independentes européias, em geral, coincide 

com a liberalização dos mercados, o fim dos monopólios públicos impostos pela 

União Européia e as privatizações. Os argumentos que se utilizaram para a criação 

de agências neste setor foram praticamente os mesmos (MARTINEZ, 2002, p. 345). 
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Uma análise um pouco distinta é feita em relação às funções exercidas pelas 

agências relativas à garantia de direitos fundamentais. Na Alemanha e na Espanha, 

por exemplo, interpreta-se que a existência de determinadas agências 

independentes encarregadas de garantir certos direitos fundamentais é uma 

exigência constitucional, a exigência da neutralidade faz parte das medidas de 

organização e procedimento que são necessárias para garantir o efetivo exercício do 

direito. Nestes casos, a algumas das agências se reconheceu inclusive o direito 

fundamental à independência, como uma exceção à regra que impede a titularidade 

de pessoas jurídico-públicas quanto a direitos fundamentais, exercido frente ao 

Estado e que lhes permite a defesa judicial (MARTINEZ, 2002, p. 346). 

A idéia da neutralidade política a ser conferida às entidades autônomas 

de regulação sempre esteve relacionada também à necessidade de se tomar, muitas 

vezes, medidas impopulares junto à população para uma mais eficaz regulação do 

mercado, como a elevação de tarifas de determinado serviço público, por exemplo. 

A manutenção destas decisões sob custódia de esferas políticas pode promover, em 

diversos casos, a manipulação das situações com finalidades eleitoreiras. 

O segundo elemento justificador da criação das agências reguladoras 

consiste na especialização técnica. O caráter técnico da atuação das agências 

reguladoras mostra-se revelado, primeiramente, na exigência de requisitos de 

formação técnica imposta aos dirigentes e, principalmente, pelo fato de seus atos e 

normas demandarem conhecimento técnico e científico especializado para que 

possam ser emanados, aplicados e fiscalizados. Mesmo em setores já anteriormente 

afetos a uma normatização preponderantemente técnica, a crescente 

complexificação e pluralização do sistema social juntamente com constantes 
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evoluções tecnológicas trouxeram a necessidade de especialização em 

determinados setores do Direito acompanhada de profundos estudos técnicos da 

matéria regulada, desenvolvendo-se verdadeiros “juristas-biólogos”, “juristas-

economistas”, “juristas-sanitaristas” (ARAGÃO, 2006, p. 323). 

Este argumento, para alguns autores, e no debate estabelecido em 

alguns países, apareceu como merecedor de menor atenção ou prioridade em 

relação à neutralidade política. Sem prejuízo dos argumentos que já expusemos no 

parágrafo anterior, se apenas especialização fosse necessária, argumentam 

(MARTINEZ, 2002, p. 348), órgãos dentro da própria administração direta poderiam 

assumir este papel. Não se pode negar, entretanto, que instituições formadas por 

expertos terão melhores condições de manter-se separadas das influências 

políticas, além da complexidade natural dos temas enfrentados nesta seara que, por 

si só, na maior parte das vezes, exigiriam pessoas qualificadas. 

Não faltam críticas a essa configuração geral do modelo de agências 

independentes em que a legitimidade concentra-se na neutralidade e na eficiência. 

Colaço Antunes (2001, p. 24-26), analisando a realidade regulatória portuguesa, 

condena este desenho institucional: 

(s)e as motivações mais racionais parecem radicar no referido eficientismo e 
na sua aparente neutralidade, a sua legitimidade e justificação encontra 
conforto nas particulares competências técnicas que lhe são reconhecidas 
ou atribuídas, num convite óbvio à neutralização da gestão pública de 
sectores sociais e económicos importantes ou, pasme-se, à recuperação de 
uma actividade imparcial e tecnicamente adequada para a tutela dos 
direitos dos cidadãos. (ANTUNES, 2001, p. 26) 

Sobre as deficiências do modelo, entretanto, falaremos mais adiante. 

O terceiro elemento que nos parece pertinente abordar como argumento 

fundamentador das agências independentes é a descentralização setorial para 
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alcance de maior eficiência. Essa característica vem num sentido de se contrapor à 

pouca eficiência das prestações públicas “numa linha clássica da divisão do 

trabalho” (MOREIRA NETO, 2003, p. 139). 

Esta descentralização produzida pelos entes independentes e inserida 

nos processos de reforma administrativa, empreendidos em vários países, possui 

características diferentes da descentralização administrativa clássica. Integra um 

projeto mais amplo de “reordenamento da Administração por setores orgânicos” 

(MOREIRA NETO, 2003, p. 143) que tem sido objeto de estudos técnicos 

específicos. Este projeto trata da descentralização das esferas de decisão 

administrativa por critérios setoriais e a cumulação de atividades normativas, 

administrativas e “judicativas”, relacionadas ao setor eleito, num mesmo órgão, no 

caso, as agências reguladoras.  

Os ordenamentos setoriais, instituídos pelo Estado por imposição da 
realidade econômica e técnica, possuem uma base econômica identificável. 
Têm por função a regulação das atividades empresariais ou profissionais 
que possuem aspectos sensíveis ao interesse coletivo, tais como os 
serviços públicos, a exploração de determinados bens públicos (ex.: os 
recursos minerais), o comércio de valores mobiliários, a atividade financeira, 
a produção de medicamentos, o exercício da advocacia e da medicina, etc., 
que não podem ser deixadas ao livre-arbítrio privado. (ARAGÃO, 2006, p. 
196)  

Quanto ao argumento da eficiência, não foram todos os países que a ele 

se recorreram. Na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, além do Brasil, 

percebe-se que a utilização da justificativa de serem as agências reguladoras uma 

forma de imprimir maior eficiência à administração de interesses econômicos 

importantes foi mais recorrente. As autoridades independentes desfrutam, naqueles 

primeiros países, inevitavelmente de um regime jurídico especial em que os 

procedimentos são mais flexíveis (MARTINEZ, 2002, p. 349). No Brasil, contudo, o 

argumento da eficiência está sempre muito presente nas idéias relacionadas às 
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agências reguladoras, mas como produto de uma realidade de forte ineficiência 

administrativa que marcava a história da administração pública brasileira no período 

de sua instauração.  

Em outro extremo, na Alemanha, o argumento da eficiência não 

desempenhou praticamente qualquer papel. Neste país, a participação dos cidadãos 

nos procedimentos de decisão mereceu maior reconhecimento, ocupando, na 

verdade, o papel de principal razão a justificar a existência das autoridades 

independentes (MARTINEZ, 2002, p. 349), sendo este o quarto argumento que 

passamos a analisar. 

Fundamento muito pouco presente nos demais ordenamentos, a 

participação efetiva dos cidadãos nos procedimentos decisórios da Administração foi 

uma questão muito forte na constituição das entidades independentes na Alemanha. 

Os argumentos colhidos por Martinez (2002, p. 162-163) junto à doutrina alemã a fim 

de justificar a forte participação dos cidadãos nestas instituições são assim por ela 

mesma organizados: 

- en primer lugar, porque de esta manera se promueve la participación 
ciudadana, se ofrece a determinados grupos sociales una posibilidad de 
articular y defender sus intereses y se contribuye al desarrollo de la 
participación y responsabilidad ciudadana necesarias en un Estado 
democrático; 

- en segundo lugar, porque al incorporar la experiencia de los afectados o 
interesados, se consigue mejorar la prestación de ciertos servicios; 

- en tercer lugar, porque al contribuir ciertas tareas a este tipo de 
instituciones se reduce el gasto público y se descarga de trabajo a la 
Administración; 

- en cuarto lugar, porque estas instituciones se convierten en una nueva 
forma de división vertical de poderes, contribuyen a la separación y 
limitación del poder, y, por tanto, al desarrollo del Estado de Derecho; 

- y, en quinto lugar, porque las “instituciones autónomas” constituyen un 
importante elemento de integración de los ciudadanos en la actividad 
pública y puede servir para superar la distancia que existe entre la 
Sociedad y el Estado. 
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No Brasil, contudo, apesar de invocado por alguns autores (MOREIRA 

NETO, 2003, p. 139) e mesmo de estar presente nas recomendações do Conselho 

de Reforma do Estado – CRE para a construção do marco legal dos entes 

reguladores (BRASIL, 1997b), o argumento de aumento da participação direta dos 

cidadãos como fundamento para a criação das agências reguladoras foi muito pouco 

explorado e considerado na formulação de seus mecanismos internos. 

O conceito de regulação nesta nova ordem do Estado regulador agrega 

uma série de poderes administrativos a fim de possibilitar aos entes regulatórios 

autônomos o desempenho das funções necessárias à concretização do modelo 

proposto. Para o desenvolvimento destas atribuições, as agências reguladoras 

acabam por exercer atividades que lhes requerem poderes normativos, 

propriamente ditos ou de natureza concreta; de solução de conflitos de interesses, 

ou quase-judiciais, como preferem alguns; investigativos; fomentadores; e de 

fiscalização, preventiva ou repressiva. Acaba havendo uma combinação das funções 

de legislador, promotor, executor e juiz numa mesma entidade (ARAGÃO, 2001, p. 

277). Possuem atribuições para iniciar processos, por exemplo, de ofício ou quando 

provocadas, julgando-os com a utilização de normas por elas mesmas 

estabelecidas. Esta multiplicidade de funções concentradas num mesmo ente, por 

vezes, trouxe discussões frente à tradicional teoria da separação dos poderes.  

Seus inúmeros poderes, além de abrangerem aspectos de todas as funções 
da clássica tripartite dos Poderes, são, em razão dos termos bastante 
genéricos pelos quais são conferidos, exercidos com grande grau de 
liberdade frente a quaisquer desses Poderes. 

Essa autonomia no exercício das competências setoriais é necessária para 
que a entidade reguladora possa caracterizar-se, como independente. O 
fato de os ordenamentos setoriais, cujo desenvolvimento é a elas conferido, 
serem uma subespécie dos ordenamentos jurídicos derivados (in casu, do 
estatal) faz com que devam possuir certa liberdade de atuação, 
notadamente normativa. (ARAGÃO, 2000, p. 280) 
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Em geral, os administrativistas, no entanto, afastam a questão sem 

maiores dificuldades. Não sendo esta uma questão fundamental ao enfoque que 

pretendemos à pesquisa ora desenvolvida, utilizamo-nos das palavras de alguns 

autores que enfrentaram o problema: 

Se tirarmos o caráter dogmático e sacramental impingido ao princípio da 
separação dos poderes, ele poderá, sem perder a validade, ser colocado 
em seus devidos termos, que o configuram como mera divisão das 
atribuições do Estado entre órgãos distintos, ensejando uma salutar divisão 
de trabalho e um empecilho à, geralmente perigosa, concentração das 
funções estatais. 

(...) 

Podemos afirmar que as competências complexas das quais as 
agências reguladoras independentes são dotadas fortalecem o Estado 
de Direito, vez que, ao retirar do emaranhado das lutas políticas a 
regulação de importantes atividades sociais e econômicas, atenuando 
a concentração de poderes na Administração Pública central, 
alcançam, com melhor proveito, o escopo maior – não meramente 
formal – da separação de poderes, qual seja, o de garantir eficazmente a 
segurança jurídica, a proteção da coletividade e dos indivíduos 
empreendedores de tais atividades ou por elas atingidos, mantendo-se 
sempre a possibilidade de interferência do Legislador, seja para alterar o 
regime jurídico da agência reguladora, ou mesmo para extingui-la. 
(ARAGÃO, 2006, p. 375-376) 

 

Na atualidade, o princípio da separação dos poderes poderia ser mais 
adequadamente denominado de repartição de competências 
constitucionais, tendo em vista que é a própria Constituição que atribui 
poder e fixa limites para o exercício deste em cada uma das áreas de 
atuação estatal. 

O que deve prevalecer, nas palavras de Alexandre de Moraes (Direito 
Constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 360.), é: 

o objetivo inicial e principal da clássica separação das funções 
do Estado e distribuição entre órgãos autônomos e 
independentes, qual seja a finalidade de proteção das 
liberdades individuais contra o arbítrio de um governante 
onipotente, porém o Direito Constitucional contemporâneo, 
apesar de permanecer na tradicional linha da idéia de 
tripartição de poderes, já entende que esta fórmula, se 
interpretada com rigidez, torna-se inadequada para um Estado 
que assumiu a missão de fornecer a todo o seu povo o bem-
estar, devendo, pois, separar as funções estatais, dentro de um 
mecanismo de controles recíprocos, denominado “freios e 
contrapesos” (checks and balances). 
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Em outras palavras, mais importante que a rigidez clássica é a inexistência 
de concentração de poder em um único e onipotente órgão e a presença de 
diversos mecanismos constitucionais de controles recíprocos. (STUCHI, 
2003, p. 115) 

Ainda enfrentando a questão da separação dos poderes, Clèmerson 

Clève (1993, p. 42) também apresenta uma importante reflexão sobre sua 

interpretação atual: 

Montesquieu, na verdade, para sua época, criou um sistema de equilíbrio do 
poder (que não corresponde necessariamente a um sistema de equilíbrio 
entre os poderes), oferecendo as bases para a constituição de um Governo 
misto, moderado pela ação das forças sociais que dinamizam o tecido 
societário. 

A missão dos juristas, hoje, é a de adaptar a idéia de Montesquieu à 
realidade constitucional de nosso tempo. Nesse sentido, cumpre aparelhar o 
Executivo, sim, para que ele possa, afinal, responder às crescentes e 
exigentes demandas sociais. Mas cumpre, por outro lado, aprimorar os 
mecanismos de controle de sua ação, para o fim de torná-los (os tais 
mecanismos) mais seguros e eficazes. (Clève, 1993, p. 42) 

O poder normativo sem dúvida é o preponderante e o que suscita maiores 

dúvidas sobre seus limites e sua legitimidade, de maneira que trataremos 

especialmente no próximo ponto. 

De um outro lado, podemos agrupar sob um título mais geral de poder de 

controle, as atribuições de investigar, fiscalizar, solucionar conflitos de interesses e 

aplicar sanções. As agências reguladoras, com a tarefa de zelar de maneira integral 

pelo respeito e pela correta aplicação das normas legais e regulamentares, podem 

investigar o comportamento dos administrados, aplicar-lhes punições, ordenar 

ajustamento de conduta (BADIN, 2003, p. 502). 

Restam assim configuradas as entidades promotoras de decisões 

administrativas que se legitimam pela especialidade, pela técnica, pela neutralidade 

e pela independência hierárquica que passou a ter o Estado regulador. 
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Independente dos textos legais produzidos na Espanha para disciplinar o 

tema, estes já apresentados anteriormente, Ortiz (2001, p. 604-605) enumera o que 

ele entende como características pertinentes à configuração de entes reguladores 

capazes de satisfazer as demandas: 

- ser verdadeiramente uma autoridade reguladora: que possua funções 

arbitrais entre os distintos agentes do mercado; funções executivas, como regulação 

de preços e fixação de tarifas, concessão de licenças e autorizações de instalação, 

supervisão de padrão e condições de serviço, supervisão da conduta das empresas 

no mercado; funções operativas, relativas à solicitação de informação às empresas, 

inspeções e sanções; funções de desenvolvimento normativo por meio de circulares, 

diretivas e instruções; 

- ser realmente uma autoridade independente: separada do governo e do 

processo político-eleitoral bem como do poder econômico. 

Numa análise crítica, Colaço Antunes (2001, p. 22) considera que, sendo 

o seu modelo ideológico subjacente o eficientismo, o Estado regulador consiste no 

retrato da abdicação da Administração em ser Poder e autoridade na busca da 

realização do interesse público. Justifica, não há dúvidas de que a razão de ser da 

Administração Pública e de sua própria organização reside na realização do 

interesse público. No entanto, a definição do que seja interesse público é uma 

questão ainda por demais em aberto. 

Com efeito, a ausência de um conceito substancial de interesse público, 
aliada à inexistente densificação da sua natureza jurídica, caminha a par da 
sua mistificação e também da sua dissolvência nas mãos de Administração 
entendida subjectivamente. (ANTUNES, 2001, p. 16) 
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Essa constatação chega ao extremo de vermos, muitas vezes, atos nem 

sempre lícitos ou legítimos serem justificados pelos entes públicos em nome do 

interesse público. A defesa de Antunes (2001, p. 16), para solução deste problema, 

é de que a qualificação do interesse público passe inevitavelmente pela sua precisa 

e prévia normatização. Isso envolveria, numa sociedade complexa como a atual, 

uma autoridade da Administração bem mais intensa do que em tempos pretéritos. 

Com o Estado social de direito, houve uma intensificação da intervenção 

dos poderes públicos, com uma conseqüente proliferação e massificação de 

interesses públicos, muitas vezes inclusive contraditórios entre si. Uma noção 

ontológica de interesse público, talvez relacionada ao Estado liberal, quando o 

interesse público coincidia com o interesse da coletividade, acabou por ceder 

espaço a uma noção pluralista e majoritária. 

Agora, é a dinâmica dos interesses expressos na sociedade a moldar a 
fisionomia do interesse público, o que, ao invés do que se pensa, não 
comporta inevitavelmente a sua socialização, mas antes sua privatização. 

Cremos que é isso que precisamente ocorre no actual Estado mínimo 
regulador, onde o carácter teleológico da actuação da Administração, e a 
correspondente subjectivação do interesse público, tem dado lugar à 
crescente substituição do Estado e dos órgãos administrativos por 
autoridades administrativas independentes. (ANTUNES, 2001, p. 19) 

A atividade reguladora do Estado, assim, tem convertido o interesse 

público numa noção “porosa”, pois crescentemente indeterminada, e passou a 

regular e valorar as atividades desenvolvidas pelos particulares na realização do 

interesse público, como ocorre, por exemplo, na figura do concessionário de 

serviços públicos (ANTUNES, 2001, p. 20). E, continua, se o conceito de interesse 

público quando a realização deste está a cargo e nas mãos da Administração 

tradicional já é problemático, quiçá quando esta não detém o poder de decisão sobre 
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setores tão importantes. O Estado regulador estaria indo então em sentido contrário 

à ampliação de áreas de intervenção do interesse público. 

Contrapondo-se a este diagnóstico pessimista, Moreira Neto considera 

que a possibilidade de definição do interesse público em esferas específicas, 

mediante a observância de determinados requisitos, é uma forma interessante de 

expressão soberana do poder estatal baseada numa legitimidade de resultados: 

Distintamente da decisão discricionária, em que o agente público partirá de 
um interesse definido desde logo como determinante para a decisão – que é 
o interesse público específico legalmente posto, na decisão regulatória, o 
agente público partirá de uma situação de neutralidade em relação aos 
interesses em jogo e será a sua decisão ponderada a que deverá definir o 
interesse público específico regulatoriamente posto.  

(...) A legitimidade finalística, por fim, mas nem por isso menos importante 
que as demais, é satisfeita quando os resultados pretendidos pela decisão 
regulatória são efetivamente alcançados, integrando a legitimidade. 
(MOREIRA NETO, 2006, p. 158) 

Estas são as principais características e alguns dos debates que 

permeiam o modelo de Estado regulador. 

 

 

2.1.1. Os limites do poder normativo autônomo e o princípio da legalidade 

 

Paira ainda nos debates acerca das agências reguladoras, de maneira 

muito presente, dúvidas sobre os limites impostos à sua função normativa 

autônoma. A análise de tal assunto, entretanto, não pode ser feita de maneira muito 

genérica, pois que se relaciona diretamente com o direito positivo em que se insere, 

de forma que a que agora exporemos esbarra neste limitador. 
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Um primeiro aspecto que interessa para a elucidação do debate diz 

respeito à origem do poder que lhe é delegado. Várias são as justificativas 

apresentadas pelos pesquisadores da área a fim de delinear o processo pelo qual 

passa-se o “poder de legislar” a essas entidades autônomas. 

As análises mais atuais da literatura internacional apontam para o poder 

Legislativo como provedor desta delegação (PACHECO, 2006, p. 538), até porque é 

sobre ele que reina o “valor sacramental da lei”. Este dado remonta à tradição liberal 

iluminista e seus postulados maiores de separação dos poderes e de ser o Poder 

Legislativo representação máxima da vontade geral da coletividade.  

A lei traduzia, segundo os postulados liberais, um produto da razão, 
revelação da uma vontade absoluta pelos mais idóneos representantes da 
sociedade, encontrando-se apta a regular todas as matérias sobre as quais 
um Estado mínimo sentia necessidade de intervir, assumindo a natureza de 
instrumento de garantia do cidadão perante o poder e possuindo ainda, nos 
termos de uma concepção positivista-legalista do Direito, o estatuto de 
primeira e mais importante fonte de Direito. (OTERO, 2003, p. 153) 

O parlamento possuía assim o papel de síntese representativa da 

sociedade e dos interesses protagonizados por um sistema eleitoral de base 

censitária, sendo o titular do monopólio de produção normativa. No entanto, na 

segunda metade do século XX, a insuficiência legitimadora dos tradicionais 

mecanismos representativos oriundos deste modelo liberal, numa sociedade 

povoada de pluralidade de interesses contraditórios e concorrentes, faz com que se 

reivindique e se passe a aceitar novos mecanismos regulatórios. 

A idéia de separação de poderes e toda a tradição histórica que com ela 
anda associada de liberdade e de limitação do poder executivo tornam-se, 
deste modo, arcaicas: as concepções do princípio da legalidade como 
expressão legitimadora do parlamento e limitativa da actividade do 
executivo sucumbem à luz da nova “legalidade governamental”. 

A legalidade administrativa, tal como resulta do entendimento liberal das 
suas relações com o dogma da separação dos poderes e a subordinação do 
executivo e da Administração dele dependente à vontade autónoma do 
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parlamento, corre o risco de ser já hoje um conceito meramente nominal. 
(OTERO, 2003, p. 139) 

Diante deste quadro, ao longo do século XX, passou-se a trabalhar com o 

fenômeno da delegação legislativa por parte do Poder Legislativo a órgãos 

administrativos do Poder Executivo (MATTOS, 2006, p. 337). “Na verdade, essa 

expansão das formas e dos limites da delegação acaba sendo um dos grandes 

temas do Direito Político e marca uma evolução que se confunde com a própria 

modernização das funções dos Estados contemporâneos” (MOREIRA NETO, 2003, 

p. 118). 

García de Enterría (1998, p. 173-225) propõe uma classificação das 

espécies básicas de delegação legislativa. Seriam três: a delegação receptícia, a 

remissão e a deslegalização. A primeira, a delegação receptícia, consiste na 

transferência do exercício da função legislativa ao Poder Executivo, com a 

possibilidade de produzir normas com força de lei, com espaço e tempo delimitados, 

fixados em um ato de delegação. A sua fruição pelo delegatário esgota e consome o 

ato de delegação, de maneira que não mais poderá se valer dele nem mesmo para 

revogar ou modificar o texto promulgado. O Poder Legislativo passa a ter como seu 

próprio o conteúdo da norma exarada. Moreira Neto (2003, p. 121) entende que esta 

forma de delegação foi contemplada na Constituição brasileira: 

O Direito Constitucional brasileiro acolheu esta técnica no art. 59, IV, c/c art. 
68, que trata das leis delegadas, prevendo suas condicionantes formais e 
materiais, e no art. 49, V, submetendo-se a um controle político do 
Congresso em caso de exorbitância dos limites da delegação, o chamado 
veto legislativo. 

A segunda, a delegação remissiva, ou remissão, traduz-se na remessa 

pela lei a uma normatização posterior que deverá ser elaborada pela Administração, 

sem força de lei, da mesma forma limitada pela moldura que a lei lhe tiver imposto. 
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Neste caso, o Poder Legislativo não assume como seu o conteúdo da norma e, por 

isso, a norma poderá ser alterada ou revogada a qualquer tempo pelo delegatário. 

“Una Ley remite a una normación ulterior que ha de elaborar la Administración, 

aunque sina sumir como propio su contenido, la determinación de ciertos elementos 

normativos que complementan la ordebación que la propia Ley delegante establece”   

(GARCÍA DE ENTERRÍA, 1998, p. 197). Comenta também Moreira Neto esta forma 

de delegação legislativa no Direito brasileiro: 

Esta instituição é a mais antiga no Direito constitucional brasileiro e 
corresponde ao poder regulamentar, atribuído tradicional e privativamente 
ao chefe do Poder Executivo para expedir regulamentos visando à fiel 
execução das leis, tal como hoje se encontra no elenco das competências 
do Presidente da República, no art. 84, IV, da Constituição de 1988. 
Observe-se, porém, que este regulamento de execução não tem a mesma 
hierarquia normativa de lei e se sujeita, ademais, no ordenamento nacional, 
ao controle político já referido, previsto no art. 49, V, que permite ao 
Congresso Nacional sustar os atos normativos que exorbitem do poder 
regulamentar. (MOREIRA NETO, 2003, p. 121-122) 

Por fim, a terceira espécie de delegação, a deslegalização. De origem 

francesa (MOREIRA NETO, 2003, p. 122), o conceito consiste na retirada, pelo 

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

regulamento. Uma própria lei determina as matérias que serão tratadas por 

regulamento sem, contudo, adentrar na questão material envolvida. Apenas abre-se 

a possibilidade a quaisquer outras fontes normativas, estatais ou não, de regulação 

por atos próprios que, obviamente, não serão de responsabilidade do Poder 

Legislativo. 

Llamamos deslegalización, de acuerdo sustancialmente con el concepto 
forzado por la doctrina francesa, como más atrás hemos expuesto, a la 
operación que efectúa una Ley que, sin entrar en la regulación material de 
un tema, hasta entonces regulado por Ley anterior, abre dicho tema a la 
disponibilidad de la potestad reglamentaria de la Administración. (...) Una 
Ley de deslegalización opera como contrarius actus de la Ley anterior de 
regulación material, pero no para innovar directamente esta regulación, sino 
para degradar formalmente el rango de la misma de modo que pueda ser 
modificada em adelante por simples Reglamentos. (GARCÍA DE 
ENTERRÍA, 1998, p. 220) 
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Acrescenta ainda a esta caracterização, que a lei de deslegalização não 

se trata de uma norma diretamente aplicável, de regulação material, cujo conteúdo 

precisa ser completado, mas trata-se sim de uma lei que limita seus efeitos ao abrir 

aos regulamentos a possibilidade de entrar em uma matéria até então regulada por 

lei, ficando resguardadas as matérias que estejam sob o manto de reserva absoluta 

de lei (GARCÍA DE ENTERRÍA, 1998, p. 220-221). 

A doutrina italiana, das mais atentas ao desenvolvimento moderno desta 
instituição, ao tratar da delegificazione, como denomina a deslegalização, 
distingue, assim, entre a modalidade ampla, que seria a demissão, por parte 
do Estado, de operar a regulação de uma determinada matéria em fonte 
própria, o que abre espaço à sociedade organizada para preencher o vazio 
normativo, uma prática que dá ensejo à regulática, na mais dilatada 
acepção, e, de outro lado, uma modalidade restrita, em que a demissão 
somente atingiria a fonte legislativa formal, pois viria acompanhada de uma 
sorte de delegação expressa do legislador a uma fonte reguladora 
secundária, mesmo que não fosse estatal, caracterizando nesta hipótese, 
uma regulática limitada. (MOREIRA NETO, 2003, p. 125-126) 

Ainda Moreira Neto traz para nós o conceito de deslegalização formulado 

por Gianmario Demuro (1995 apud MOREIRA NETO, 2003, p. 126) que formula de 

maneira concisa e precisa a noção que pretende abranger tal termo: “a transferência 

da função normativa (sobre matérias determinadas) da sede legislativa estatal a 

outra sede normativa”. Com tal noção é possível abarcar os inúmeros subtipos 

encontrados nas experiências regulatórias dos vários países. Depois de operada a 

deslegalização, o produto normativo que daí decorre não se confunde com as 

normas regulamentares do Poder Executivo ou com as normas emanadas do Poder 

Legislativo. 

Para Moreira Neto (2003, p. 123), também esta forma de delegação 

legislativa está presente na nossa Constituição Federal. Como exemplos, cita o art. 

96, I, que autoriza o Judiciário a dispor sobre sua competência e funcionamento; o 
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art. 207, caput, que autoriza as universidades a disporem sobre matéria didático-

científica, entre outras. 

É nesta última forma de delegação legislativa que a maior parte dos 

países embasa as novas experiências regulatórias. 

Desta forma, por exemplo, se por um lado, é garantida a todos a liberdade 

de escolha de ofício ou profissão, por outro, o seu exercício em setores econômicos 

ou sociais que, porventura, possam representar riscos ou comprometer o equilíbrio e 

a harmonia da sociedade pode ser condicionado a requisitos ou circunstâncias que a 

Constituição admita e o Poder Legislativo estabeleça. O estabelecimento de 

reservas cabe à lei fazer, pois emanada de corpos políticos, possuidores de 

legitimidade para disporem tanto sobre interesses públicos específicos quanto sobre 

direitos e obrigações dos particulares (MOREIRA NETO, 2003, p. 127). Conforme 

exposto, a satisfação desta reserva legal pode ser feita de duas formas, a depender 

da opção do legislador, pela “imposição direta de condutas”, pré-definidas por ele 

próprio, ou pela “disposição direta apenas de finalidades”, que deverão ser 

detalhadas por uma fonte normativa derivada, por via da deslegalização, o que 

corresponde a uma “disposição indireta”, a ser realizada pela “regulação” que a fonte 

secundária produza. 

Mattos (2006, p. 338-347) apresenta como no Brasil o debate sobre a 

legitimidade da delegação legislativa tem se manifestado. Ele separa em três linhas 

de trabalho as justificativas apresentadas pelos juristas brasileiros. A primeira, numa 

tentativa de refutar o modelo efetivamente adotado, afirma que o poder normativo 

das agências reguladoras representa uma ampliação da discricionariedade 

normativa por parte do titular do poder regulamentar, sem que haja autorização na 
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Constituição Federal para tanto (MATTOS, 2006, p. 339). Seria, portanto, um poder 

inconstitucional. Além disso, a discricionariedade concedida às agências geraria um 

déficit de controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, uma vez que haveria 

a necessidade de se recorrer ao princípio da razoabilidade para a decisão de casos 

concretos (DI PIETRO, 1999, p. 340). A seu ver, a segurança jurídica e a 

legitimidade democrática estariam cada vez mais distantes de concretização. Parece 

ser este o entendimento de Tércio Ferraz Júnior (2006, p. 280): 

(e)m face deste posicionamento doutrinário e jurisprudencial, haveria, como 
salta aos olhos, uma ostensiva inconstitucionalidade em muitos dispositivos 
que garantem, às agências reguladoras, sua característica independência. 
Note-se que o problema não está, propriamente, na delimitação da 
discricionariedade administrativa em face da lei, questão conhecida e 
bastante discutida na doutrina e na jurisprudência, mas na delegação de 
competência regulamentar diretamente às agências e isto nos quadros de 
uma Constituição que, em princípio, só admite delegação para fiel 
cumprimento da lei, competência privativa do Presidente da República. 

Numa linha ainda mais restritiva à existência das agências reguladoras, 

“afirma-se que sua função normativa representaria uma delegação abdicatória, ou 

seja, a renúncia do Poder Legislativo de seu dever de exercer sua competência 

constitucional” (MATTOS, 2006, p. 340), de modo que “o poder normativo das 

agências reguladoras simplesmente não existiria, pois estaria vedada na 

Constituição qualquer forma de delegação de função normativa”, exclusiva do Poder 

Legislativo. Ao comentar os defensores da inconstitucionalidade da regulação por 

agências, Moreira Neto (2006, p. 149-150) profere: 

Ao persistirem nesse vício exegético, sempre “para nada inovar”, os 
adeptos da velha hermenêutica, como não encontram na Constituição um 
dispositivo que lhes seja suficientemente confortável para fundamentar a 
regulação, que respeite suas características de deslegalização técnica 
setorial, optam por desconhecer ou desdenhar a copiosa literatura jurídica 
existente sobre o fenômeno da deslegalização para ser conformarem em 
assemelhar a regulação à regulamentação, pois, afinal, esta se lhes parece 
nitidamente presente na Carta... 

Com efeito, é intuitivo que a regulação, como qualquer instituto novo, deva 
ser tratada com especial atenção exatamente em razão de suas 
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características inovadoras, por serem presumidamente mais aptas para 
atingir as finalidades que lhes são adstritas do que as instituições já 
existentes, e não como se fora mais uma hipótese de regulamentação, que 
é instituto antigo e totalmente diverso, que, entre nós, é de restrita 
competência dos Chefes do Poder Executivo, exclusivamente para 
execução de leis e para dispor sobre a organziação administrativa federal. 
(MOREIRA NETO, 2006, p. 149-150) 

Uma terceira linha, esta procurando uma adaptação do modelo de 

agência reguladora adotado pelo direito brasileiro, centra-se no pressuposto de que 

existe a necessidade da regulação técnica de mercados e que tal necessidade levou 

ao rompimento da organização de poderes do constitucionalismo clássico. Para este 

grupo, o problema da legitimidade se desloca para a necessidade de existência de 

mecanismos de representatividade e de participação pública direta nas agências 

reguladoras (MATTOS, 2006, p. 341). Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2003, p. 57) 

associa esta grande dificuldade da doutrina em amoldar as agências reguladoras ao 

sistema constitucional brasileiro ao fato de que, apesar de terem sido as agências 

americanas a principal fonte de inspiração para o modelo brasileiro, não se adotou 

aqui o procedimento de participação lá tão presente e responsável pela legitimidade 

das normas por elas baixadas.  

Não se pode negar que estas justificativas estão todas ainda muito presas 

ao modelo tradicional de separação de poderes e a uma forma liberal de legitimação 

do poder normativo. Em trabalho específico sobre o tema, Galvão (2006, p. 192) 

conclui sobre o arcabouço constitucional brasileiro: 

(...) verifica-se que além do poder legislativo e do poder regulamentar do 
Presidente da República, a Constituição albergaria um poder normativo 
geral da Administração direta ou indireta, atribuído expressamente aos 
Ministros de Estado e implicitamente aos demais órgãos e unidades 
administrativas pela extensão do princípio da legalidade contido no art. 5º, 
inciso II, do texto constitucional, como resultado de reserva de norma 
destinada a proteger garantias constitucionais dos administrados. 
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Necessariamente, esse poder normativo geral da Administração se encontra 
vinculado ao princípio da legalidade em sua conformação constitucional. 
(GALVÃO, 2006, p. 192) 

Um aspecto que merece ainda ser levado em conta na análise das 

características do poder normativo das agências reguladoras diz respeito ao setor 

por ela regulado. Quando a agência regula serviços públicos, em geral 

desempenhando funções inerentes ao Poder Concedente, possui grande poder 

regulatório, abrangendo as relações entre os delegatários e entre estes e os 

usuários-consumidores, que não se restringem simplesmente ao Direito Privado, 

pois sofrem uma “progressiva publicização” (ORTIZ, 2001, p. 539).  

Se, por outro lado, a atividade sob supervisão da agência é de exploração 

privada, a atividade normativa da agência fica mais restrita previamente às normas 

legais e regulamentares pertinentes bem como aos objetivos determinados ao setor 

pela respectiva lei setorial (ARAGÃO, 2006, p. 391).  

Se, por fim, a atividade é privada mas de interesse público, “o Poder 

Público deve limitar-se a expedir as normas que digam respeito aos interesses 

primários a serem atendidos, não podendo se imiscuir em assuntos intestinos das 

empresas, mesmo que atinentes a outros interesses públicos” (ARAGÃO, 2006, p. 

393). As imposições, neste caso, não podem intervir como se concessões fossem, 

como prestação de serviço público propriamente dito, sob pena de transgredir a 

Constituição. 
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2.1.2. O dilema controle versus autonomia 

 

Importante consignar que controle nas agências reguladoras não se 

confunde com falta de autonomia em tais entidades. O estudo das formas de 

controle, muitas vezes, encontra-se prejudicado pela confusão feita por alguns 

estudiosos do tema. A professora Regina Silvia Pacheco (2006, p. 524) alega ainda 

que muito freqüentemente dá-se o nome de “controle político” o que na prática seria 

um “controle hierárquico” e de “controle social” o que, na verdade, seria o “controle 

político”. Não há como negar, no entanto, que a relação entre autonomia e controle 

numa instituição estatal não se revela tão tranqüila quantos a seus limites. 

Quanto às agências americanas, discutiu-se e implementou-se vários 

mecanismos de controle sobre sua atuação.  

Nos EUA, o questionamento em torno do grau de autonomia das agências 
reguladoras deu-se a partir dos anos 1960, tanto pelo Congresso quanto 
pelo Executivo e por decisões do Judiciário. As iniciativas visando maior 
controle das agências reguladoras pelo Executivo foram tomadas pelos 
presidentes Nixon, Ford e Carter. O presidente Reagan, interessado em 
promover a desregulação, passou a exercer um acompanhamento mais 
direto da atuação das agências, ao submetê-las à supervisão do Office of 
Management and Budget (OMB), por meio de decretos de 1981 e 1985 
(Sunstein, 2004). Assim, a revisão do grau de autonomia concedido às 
agências americanas, defendida por governos de corte conservador, visou 
obter um recuo nas atividades de regulação (e na atuação do Estado), em 
prol de maiores liberdades ao mercado. (PACHECO, 2006, p. 538-539). 

Para compreensão destas formas de controle, a professora Regina 

Pacheco distingue as diferentes naturezas de controle sobre as agências, quais 

sejam, o controle hierárquico e o controle político (2006, p. 539). 

O primeiro delineia-se a partir da relação de autoridade entre o nomeador 

e o nomeado, integrando um modelo de autoridade única e relações verticais de 

comando. O modelo clássico de burocracia sustenta fortemente este tipo de controle 
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e atribui ao chefe do Poder Executivo o poder máximo dessa natureza. No caso das 

agências, este controle restringe-se basicamente ao poder de nomeação e demissão 

dos dirigentes e estaria contraposto a uma verdadeira autonomia da instituição. 

Sendo este último já bastante limitado nos ordenamentos jurídicos atuais. 

O controle político, por sua vez, trata-se de uma supervisão permanente 

de vários autores, não apenas no âmbito do Poder Executivo, mas uma atuação 

simultânea de todos os poderes, no sentido da responsabilização dos agentes. Este 

controle, no entanto, não retira das agências suas caratcerísticas de autonomia, 

flexibilidade e especialização. O controle político não atinge a autonomia das 

agências, busca a responsabilização na hipótese de infração aos limites impostos 

pela lei. 

Habitualmente, associa-se a autonomia à falta de controle. O dilema entre 

autonomia e controle é, na verdade, próprio da lógica da delegação. Por um lado, a 

autonomia é condição para que a delegação se efetive. Por outro lado, qualquer 

delegação está passível de que o agente ultrapasse os limites de seu mandato, o 

que causa a necessidade de responsabilização e controle.  

Na verdade, as agências foram criadas a partir de uma determinada 
concepção envolvendo autonomia e mecanismos de controle, mas não 
houve preocupação com a definição de parâmetros para o sistema como 
um todo. (BOSCHI, 2002, p. 231) 

Em estudo sobre o controle político das agências reguladoras no Brasil, 

Fernanda Meirelles e Rafael de Oliva (2006, p. 549), da Fundação Getúlio Vargas – 

FGV/SP, recorrem à perspectiva weberiana, para apontar que, num modelo de 

regulação como o das agências, o interesse público estaria garantido à medida que 

o conhecimento técnico-científico e seus agentes especialistas prevalecessem na 

condução da coisa pública. É o que prega o próprio modelo tecnocrata: mecanismos 
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de recrutamento e seleção, se corretamente feitos, com o aproveitamento de bons 

profissionais, são instrumentos de responsabilização política das burocracias, já que 

“o exercício de responsabilidades decisórias autônomas por burocracias 

especializadas haveria de atender, pela sua correção técnica, o interesse público” 

(MEIRELLES; OLIVA, 2006, p. 549). O controle poderia ser atingido por meio de um 

projeto de racionalização da burocracia ou de sua despolitização. 

Este projeto, no entanto, foi afastado não apenas no plano teórico por 

vários autores, como também não foi implementado no desenho concreto das 

instituições. Todos os ordenamentos positivos de alguma maneira inseriram 

mecanismos de controle por poderes políticos e mesmo de participação e controle 

popular.  

Voltando à experiência norte-americana, sempre paradigmática neste 

assunto, as relações entre burocracia e democracia compuseram também capítulo 

importante na reflexão político-institucional empreendida naquele país. 

Historicamente, dois momentos chamam a atenção para a preocupação 

norte-americana em conferir às agências reguladoras formas de supervisão e 

controle político por parte dos poderes eleitoralmente constituídos. O primeiro, 

localizado na década de 1960, decorreu de uma inspiração do Administrative 

Procedures Act2, de 1946, e consistiu na ampliação, por parte do Congresso 

 

2 “Desde el nacimiento de las agencias, el procedimiento constituye un elemento fundamental del 
control judicial porque los Tribunales exigían el cumplimiento de unos requistos mínimos en aplicación 
de la cláusula constitucional del proceso debido. Pero no existía una norma general sobre 
procedimiento y actividad administrativa y las leyes de las agencias permitían amplios márgenes de 
actuación. En este conexto se reclamaba insistentemente una ley que estableciera un marco general 
para todas las agencias federales. Tras un largo proceso se aprueba en 1946 la Federal 
Administrative Procedure Act (APA). Esta ley, con sus enmiendas, continúa siendo la normativa en 
vigor.” (CARBONELL; e MUGA, 1996, p. 53) 
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americano, da supervisão das atividades regulatórias mediante a determinação da 

utilização de mecanismos procedimentais na elaboração das normas (MEIRELLES; 

OLIVA, 2006, p. 550). O segundo momento, localizado nas décadas de 1970 e 1980, 

por iniciativa do Poder Executivo, passou-se a editar decretos com o objetivo de 

exercer maior controle sobre o processo regulatório. Envolveu a sucessão dos 

governos de Nixon, Ford, Carter e Reagan e manifestou-se sob vários contornos. 

Emblemática foi a criação o Office of Management and Budget (OMB)3, órgão que 

concentrava as competências de supervisão das atividades das independent 

agencies (MEIRELLES; OLIVA, 2006, p. 551). 

Nos EUA, é possível estabelecer quatro tipos fundamentais de 

mecanismos de controle (MEIRELLES; OLIVA, 2006, p. 553-557): desenho 

contratual; triagem e seleção; controle institucional; e monitoramento e prestação de 

contas. O primeiro grupo de mecanismos de controle, o desenho contratual, delineia 

a relação entre políticos e agências. Fixam-se regras e compromissos específicos 

em determinado documento, por meio do qual busca-se estabelecer interesses 

compartilhados, de modo que a atuação do agente deve ser sempre pautada pelo 

que está ali fixado como interesse do principal. A contratualização dá suporte à 

 

3 “Nos EUA, a iniciativa maior no que concerne à introdução de procedimentos administrativos que 
disciplinassem a atuação das ARIs coube, historicamente, ao Poder Legislativo, algo que teve sua 
expressão mais evidente na edição do APA em 1946. De toda maneira, convém apontar que a 
ampliação das competências do OMB ao longo da década de 1980 deslocou para o Poder Executivo 
capacidades importantes de controle político das ARIs por meio de mecanismos procedimentais. Isso 
ocorreu por meio da delegação, ao OMB, das funções de: avaliar o conjunto dos “programas 
regulatórios” de todas as agências, com o fim de identificar a existência de eventuais duplicações de 
esforços entre os diferentes órgãos; requerer, das ARIs, análises do impacto regulatório (regulatory 
impact analysis, RIA), isto é, estimativas dos custos implícitos em cada norma em estudo, 
condicionando a sua aprovação à demonstração de que os benefícios a serem produzidos por esses 
regulamentos justificam a sua implementação; e requerer das ARIs a publicação antecipada dos 
regulamentos que se pretende encaminhar, tornando disponíveis todos os documentos relevantes 
(estudos e material de apoio) utilizados na sua confecção.” (MEIRELLES; e OLIVA, 2006, p. 556-557) 
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atuação dos burocratas de maneira que, se cuidadosamente formulada, definem-na 

de acordo com as preferências consignadas pelos políticos. 

O segundo grupo de mecanismos, triagem e seleção, também relaciona a 

atuação das agências aos políticos eleitos. Desta vez por meio de processos de 

escolha dos agentes das entidades. Quanto mais próximo de suas preferências 

forem as preferências da pessoa escolhida, maior será a probabilidade de que as 

decisões sigam determinado sentido. Mesmo diante de uma situação de incertezas 

quanto às preferências do agente e aos resultados que poderão ser alcançados com 

suas decisões, a nomeação de dirigentes para as agências exerce um papel 

significativo no seu direcionamento político. 

Os mecanismos de controle institucional formam o terceiro grupo. Estes, 

por sua vez, envolvem o controle orçamentário; a possibilidade de demissão do 

agente quando sua atuação se afasta dos interesses congressuais – neste caso 

bastante limitada quando se trata de mandatos fixos –; e, a possibilidade de 

legislação direta pelo Congresso – uma vez editada política ou regulamentação que 

contrarie os interesses dos políticos, estes simplesmente legislam diretamente sobre 

a matéria, revogando o ato normativo anterior. 

Vale destacar que, na lógica das análises teóricas de tipo principal-agent, os 
três mecanismos possuem dupla função. Por um lado, podem evitar a 
continuidade da política escolhida, negando-lhe fundos, revogando-a por 
meio de um novo ato normativo ou demitindo o agente responsável. Seria 
uma punição, e, como toda punição, de aplicação ex post. Por outro lado, a 
mera possibilidade de utilização destes instrumentos pelo Congresso faz 
com que os burocratas, durante o processo de policymaking, levem em 
consideração as preferências dos políticos. Trata-se aqui de uma forma de 
controle “latente”, consistente na simples ameaça de punição ou ineficácia 
da política. (MEIRELLES; OLIVA, 2006, p. 555) 

Por fim, o quarto grupo de mecanismos de controle reúne os intrumentos 

de monitoramento e prestação de contas pelos quais se exige do agente o 
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compartilhamento de informações e o acesso aos dados internos da organização. 

Tradicionalmente, são exemplos as auditorias e os processos de investigação. 

Numa versão mais atual, os procedimentos administrativos são um meio bastante 

efetivo e bem menos oneroso no monitoramento da burocracia. 

Utilizando-se desta classificação, os autores traçam um paralelo com os 

mecanismos de controle que foram estabelecidos no ordenamento brasileiro, sem 

que se perquira acerca de sua efetividade neste momento (MEIRELLES; OLIVA, 

2006, p. 557). Quanto aos mecanismos de desenho contratual, foi constatado o 

contrato de gestão celebrado entre as agências reguladoras e os ministérios. No 

entanto, como veremos mais adiante, apenas em relação a poucas agências este 

instrumento foi vislumbrado.  

Quanto à triagem e seleção, o processo de escolha e nomeação dos 

quadros diretores das agências reguladoras é um dos principais campos de 

influência dos políticos sobre estas instituições. No Brasil, em geral, as diretorias dos 

órgãos reguladores devem ser compostas por membros nomeados pelo Presidente 

da República mediante aprovação pelo Congresso. 

No que diz respeito aos controles institucionais, algumas observações. 

Quanto ao controle orçamentário, as leis brasileiras buscaram criar condições para a 

autonomia financeira das agências reguladoras, com a previsão em cada caso de 

fontes de recursos independentes da dotação orçamentária da União. No entanto, 

apesar de serem recursos advindos de suas próprias fontes, são também 

contabilizados como parte do orçamento geral da União, de maneira que são objeto 

de controle e potencial contingenciamento pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. Assim, o controle orçamentário também acaba estando 
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presente no Brasil, aqui, contudo, sob maior custódia do Poder Executivo. Em 

relação à possibilidade de demissão de diretores pelo Legislativo ou pelo Executivo, 

o controle fica um pouco mais limitado, pois os mesmos possuem mandatos fixos 

com proibição de exoneração ad nutum4. Quanto ao controle por meio da legislação 

direta à disposição do Congresso Nacional, apesar de possível, não rende maiores 

conseqüências pois “que esse mecanismo de controle político ex post requer um 

grau de coesão e de agilidade para revogação da decisão da agência raro em 

parlamentos multipartidários como o brasileiro” (MEIRELLES; OLIVA, 2006, p. 560). 

Por último, os mecanismos de monitoramento e prestação de contas. Quanto às 

auditorias, estariam englobadas nas funções fixadas no art. 49, X, da Constituição 

Federal, que determina competências exclusivas do Congresso Nacional. Quanto às 

regras procedimentais, constata-se a presença de alguns instrumentos como a 

publicização das decisões regulatórias, para a realização de consultas públicas; 

justificação de decisões documentadas por escrito, pública e racionalmente 

fundamentada. 

 

 

2.2. As deficiências do modelo 

 

Não são poucos os problemas apontados no modelo de regulação 

embasado nas agências reguladoras. O primeiro, muito presente no debate 

 

4 Não podemos, contudo, deixar de registrar que a eficácia deste dispositivo é bastante relativizada 
em momentos de crise. Recentemente, diante de turbulências no setor de aviação, diretores da 
ANAC foram pressionados até apresentarem o pedido de exoneração. 
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brasileiro, relativo a um aspecto estrutural, diz respeito à ausência de legitimidade 

democrática destas instituições pela inexistência de eleições para a escolha de seus 

diretores em detrimento do que ocorre no Poder Legislativo, órgão historicamente 

concebido para a função normativa, cujos membros são eleitos diretamente pelo 

povo. Alexandre Santos Aragão ilustra este problema: 

O ponto-jurídico mais tormentoso dos amplos poderes, mormente os de 
natureza normativa, das agências reguladoras é o seu déficit democrático, 
causado por razões gerais decorrentes da administrativização do Direito 
Público e específicas, oriundas da “estabilidade temporária” dos seus 
dirigentes, que não podem ser exonerados ad nutum pelos agentes 
legitimados democraticamente através das eleições – especialmente pelo 
Presidente da República. (ARAGÃO, 2006, p. 433) 

O que os principais defensores deste argumento esquecem de avaliar, na 

maior parte das vezes, no entanto, é que o surgimento da atuação destes órgãos 

reguladores reflete, entre outras coisas, exatamente uma crise do princípio da 

legalidade. O Poder Legislativo demonstrou-se despreparado e ineficaz às respostas 

demandadas por determinados fenômenos sociais ou econômicos (MATTOS, 2006, 

p. 336). Ademais, reduzir a legitimação democrática exclusivamente à via de eleição 

popular reflete uma concepção por demais limitada do conceito de democracia 

(JUSTEN FILHO, 2006, p. 308) e uma versão estritamente relacionada ao 

liberalismo iluminista. 

Passando-se à valorização do elemento tecnocrático e burocrático no 

processo de decisão administrativa, a componente política da Administração é, ou 

pretende ser, por este modelo, descartada. Essa nova perspectiva de tecnicidade da 

Administração, na defesa de Paulo Otero (2003, p. 320), limita e condiciona a 

dimensão político-democrática da decisão administrativa e, numa outra vertente, a 

própria configuração da legalidade habilitadora da atuação administrativa. 
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Subtraídas estas estruturas a quaisquer poderes intra-administrativos por 
parte do governo, encontrando-se este isento de responsabilidade política 
por tais setores da atividade administrativa que, deste modo, representam 
espaços descobertos de um efetivo controle político-parlamentar, há aqui 
um corte abrupto nas idéias de legitimação democrática e responsabilidade 
política da Administração Pública, fazendo-se ressuscitar a velha teoria da 
impermeabilidade de certos setores da Administração Pública ao 
parlamento e substituindo-se hoje, ao invés dos primórdios do século XIX, a 
então legitimidade monárquica por uma moderna legitimidade tecnocrática 
ou de prestígio das autoridades administrativas independentes. (OTERO, 
2003, p. 320) 

Numa análise de contexto mais amplo, o fortalecimento e a pulverização 

das agências reguladoras, apontam alguns autores, poderiam ocasionar o próprio 

enfraquecimento da democracia. Pois, as decisões econômicas num sentido amplo 

podem mesmo envolver direitos dos cidadãos e mesmo condução de políticas 

públicas. Se por um lado a especialização técnica e a setorização possibilitam 

políticas específicas, por outro, corre-se o risco de estabelecer políticas públicas 

setorizadas em detrimento de um projeto político mais amplo. A existência de várias 

agências poderia impossibilitar a elaboração e a execução de uma política pública 

ampla e compreensiva de todos os setores.  

Com a introdução dos novos arranjos regulatórios, a conseqüência não é 
necessariamente a neutralização do papel do Estado pela autonomização 
de uma tecnocracia “ilustrada”, desequilibrando ainda mais a relação entre 
os Poderes. Esta nova modalidade de regulação, em última análise, 
redunda, não na erosão do Estado – já que este não perde, como se 
enfatizou, a sua capacidade de intervenção –, mas no enfraquecimento da 
democracia. (BOSCHI, 2002, p. 247) 

Além disso, as agências se mostram também bastante suscetíveis às 

“falhas de governo”. Inevitável a constatação dos riscos que este modelo assume. 

Riscos de concussão no exercício de função pública; captura por contaminação de 

interesses; insuficiência de meios, recursos materiais, logísticos, financeiros e 

humanos; custos elevados; ineficiência são alguns exemplos. A regulação também 

se submete aos riscos da discricionariedade, da arbitrariedade, da parcialidade ou a 

falta de credibilidade do regulador.  
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Para que se consiga alcançar a independência do regulador frente ao 

poder político e mesmo ao poderio econômico dos setores regulados, necessária a 

instituição de mecanismos públicos e transparentes. 

Para ello, es fundamental que en el ejercicio de la actividad reguladora se 
cumplan también los requisitos generalmente exigidos para toda la actividad 
administrativa: toda regulación debe ser eleborada con carácter general, 
objetivo y global, como es propio de toda norma, no debe admitir dispensas 
ni tratamientos singulares (inderogabilidad singular de las normas) ni 
alteración arbitraria y ocasional de las reglas de juego. Estas deben ser 
claras y estables, bien determinadas, no discrecionales, de forma que las 
empresas puedan diseñar sus propias políticas de actuación, a la vista de 
ellas. (ORTIZ, 2001, p. 607) 

Parece-nos mesmo importante insistir que transparência e estabilidade 

nas regras do jogo são imprescindíveis para o sucesso do modelo delineado. As 

decisões técnicas devem estar sempre bem justificadas pelos motivos que a 

levaram, de maneira a ser possível um posterior controle e mesmo a previsibilidade 

de decisões para casos futuros.  

Não obstante esta defesa, nem sempre será fácil vincular-se uma decisão 

a uma determinada norma ou motivá-la suficientemente com características próprias 

do ato administrativo. Em certas oportunidades de atuação das agências 

reguladoras, alguns aspectos de discricionariedade estarão também presentes na 

sua atuação, que integra a flexibilidade na apreciação das circunstâncias. Ademais, 

pela própria natureza das atividades que se entregam à regulação, a separação 

plena de elementos políticos se faz impossível. O regulador também será provocado 

a utilizar-se de elementos e convicções políticas. Tendo as decisões certa margem 

de discricionariedade, a arbitrariedade e a parcialidade sempre estarão passíveis de 

ocorrer.  

Por outro lado, se decisões arbitrárias ou parciais tornam-se uma 

constante, em cheque estará a credibilidade do regulador, deixando de existir 
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qualquer elemento de legitimação, já que este consistia justamente na delegação 

técnica de tomada de decisão. O dado é que o modelo das agências reguladoras 

vem a baixo se elementos de governança, transparência e regulação não lhe forem 

constantes. Pois, apesar de montado um modelo de redução objetiva da 

complexidade, se inexistentes mecanismos de controle, passível de arbitrariedades 

de seus gestores ele estará.  

Passemos, no próximo capítulo, a uma análise mais detida do formato do 

Estado regulador que tenta se aplicar ao Brasil.  
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CAPÍTULO III – A REGULAÇÃO NO BRASIL 

 

 

Trataremos, neste Capítulo III, da contextualização e da aplicação do 

modelo de Estado regulador ao Brasil e dos formatos adquiridos pelas suas 

agências reguladoras. 

 

 

3.1. A contextualização da reforma do Estado no Brasil 

  

Em meados da década de 1990, iniciou-se no Brasil um processo de 

reforma do Estado, que desde os anos de 1980 vinha se alastrando no cenário 

internacional. Num contexto de estagnação econômica e crise fiscal, parecia 

consenso a necessidade de redução da intervenção estatal na economia e a 

liberalização dos mercados por meio de privatizações de empresas estatais. 

Em documentos oficiais publicados pelo governo à época, definia-se e 

classificava-se a crise do estado brasileiro da seguinte forma (BRASIL, 1997a, p.8): 

1) crise fiscal, caracterizada pela constante diminuição do crédito por 

parte do Estado e pela poupança pública que se tornava negativa; 
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2) esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do Estado, a qual 

se revestia de várias formas, dentre as quais a crise do Estado do bem-

estar social nos países desenvolvidos, a estratégia de substituição de 

importações no Terceiro Mundo, e o estatismo nos países comunistas; 

3) crise da forma de administração do Estado, disfunções da burocracia 

estatal. 

Diante desse diagnóstico, os formuladores da reforma do Estado no Brasil 

entendem-na como um processo de transformação mais amplo e definiram sua 

estratégia de atuação no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – 

PDRAE, publicado em 1995 pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado 

(BRASIL, 1995). A reforma do Estado brasileiro, nesse documento, envolve quatro 

linhas de interesse: 

- a delimitação da área de atuação do Estado; 

- a desregulamentação; 

- a governança, envolvendo a reforma administrativa; 

- a governabilidade, promovendo a reforma política.  

A reforma do Estado no Brasil foi implementada com o discurso de 

diminuição do aparato estatal, mas o fortalecimento de sua atuação como ente 

regulador. Na verdade, uma redefinição do papel do Estado. Todas as medidas 

tomadas e programadas diziam-se com o objetivo de fortalecê-lo ainda mais. 

Segundo o próprio Luiz Carlos Bresser Pereira (1997, p. 8), ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado do governo de Fernando Henrique 

Cardoso e principal responsável pela Reforma da Gestão Pública de 1995, não se 
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tratava de uma nova onda liberal, pois partia-se da premissa de que o Estado é 

fundamental para promover o desenvolvimento, bem como uma maior justiça social. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) 

adotou então a distinção de quatro setores estatais de atuação: a) o núcleo 

estratégico; b) as atividades exclusivas do Estado; c) os serviços não-exclusivos; e 

d) a produção de bens e serviços para o mercado. 

Sucintamente, o núcleo estratégico corresponde aos poderes políticos, 

Executivo, Legislativo e Judiciário, e o Ministério Público; por definição, é o setor de 

elaboração de leis e de políticas públicas. As atividades exclusivas envolvem as 

atividades que somente ao Estado cabe exercer: regulamentação, fiscalização e 

fomento. Os serviços não-exclusivos correspondem aos setores em que o Estado 

atua simultaneamente às organizações públicas não-estatais e privadas; dizem 

respeito a atividades de educação, saúde, cultura, entre outros. E, por fim, a 

produção de bens e serviços para o mercado, que caracteriza-se pela finalidade do 

lucro; corresponde à área de atuação das empresas estatais ou do mercado 

financeiro (BRASIL, 1995). 

O Plano Diretor expõe ainda a pretensão da manutenção estatal/pública 

do núcleo estratégico e das atividades exclusivas. Aos serviços não-exclusivos, 

pretende-se o que se convencionou chamar de publicização. Trata-se de transformar 

uma organização estatal em uma organização de direito privado, “mas pública não-

estatal” (PEREIRA, 1997, p. 19). E, quanto à produção de bens e serviços para o 

mercado, projeta-se a privatização, transformar as empresas estatais em privadas. 

Por fim, ainda como meta do Plano Diretor, temos o processo de terceirização que é 

o processo de transferir para o setor privado os serviços auxiliares ou de apoio. 
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Nesse contexto, predomina nesse novo modelo de Estado, o princípio da 

subsidiariedade estatal. Quanto aos direitos dos indivíduos, o Estado subsidiário 

envolve basicamente a idéia de que a iniciativa privada tem primazia sobre a 

iniciativa estatal, de forma que o Estado deve abster-se de exercer atividades que o 

particular tenha condições de fazê-lo por sua própria iniciativa e seus próprios 

recursos. O Estado, por sua vez, deve fomentar, coordenar, fiscalizar a iniciativa 

privada, no intuito de permitir aos particulares boas condições para a condução de 

seus empreendimentos. Por último, uma terceira idéia relacionada ao princípio da 

subsidiariedade, é a parceria entre público e privado, também com o intuito de 

subsidiar a iniciativa privada, quando ela seja deficiente (DI PIETRO, 1999, p. 24-

31)5.  

Constata-se claramente que esse processo reformador promoveu uma 

redução considerável nas estruturas públicas de intervenção direta na ordem 

econômica. Luís Roberto Barroso, defensor do modelo de reforma adotado, repele a 

afirmativa que o Estado produzido possa ser identificado com um modelo de Estado 

mínimo. “Pelo contrário, apenas se deslocou a atuação estatal do campo 

empresarial para o domínio da disciplina jurídica, com a ampliação do seu papel na 

regulação e fiscalização dos serviços públicos e das atividades econômicas. O 

Estado, portanto, não deixou de ser um agente econômico decisivo” (BARROSO, 

2003, p. 25). 

 

5 Gaspar Ariño Ortiz (2001, p. 113) chama a atenção para a diferença entre subsidiariedade estatal e 
o fenômeno da subsidiariedade institucional. A primeira, conforme exposto no texto, diz respeito ao 
grau de intervenção e de participação do Estado na vida econômica e social de um país e o âmbito 
de livre atuação dos cidadãos e dos grupos sociais. A subsidiariedade institucional, por sua vez, 
relaciona-se à idéia de descentralização das decisões políticas e administrativas. O autor expõe com 
suas palavras: “significa que no deben centralizarse al más alto nivel aquellas decisiones que puedan 
ser adoptadas com igual o mayor eficiencia a um nivel político y administrativo inferior y, por 
consiguiente, más próximo a los ciudadanos.” . 
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Analisadas as áreas de atuação do Estado diante do modelo de reforma 

do Estado utilizado, a segunda preocupação dos formuladores de tal reforma foi a de 

delimitar a extensão do poder regulamentar do Estado perante as atividades 

privadas. Apesar de determinada pelo próprio Plano Diretor como atividade 

exclusiva do Estado, a definição de leis e normas que regulam a ordem econômica e 

social sofre limitações nesse novo contexto. Segundo argumentam, isso decorre da 

regulamentação exacerbada do período anterior que na tentativa de proteger direitos 

sociais, garantir padrões de qualidade dos bens e serviços, garantir o bom 

funcionamento do mercado em áreas monopolistas, a cooperação entre as 

empresas, o Estado acabou por se exceder na regulação que trazia alto custo para a 

economia (PEREIRA, 1997, p. 33-34). 

Voltamos para a velha discussão entre economistas liberais e 

economistas keynesianos. Os primeiros, defensores dos mercados auto-

reguladores, de um Estado mínimo que permita um mercado livre, em que as regras 

da oferta e da procura tracem o caminho. Acreditam que a coordenação das 

atividades econômicas pelo mercado é a mais eficiente. Os segundos, 

patrocinadores da idéia de que é necessária a intervenção estatal na promoção do 

progresso e na acumulação de capital, a fim de se promover a justa distribuição de 

renda.   

Ocorre que a reforma do Estado solicitava agora a desregulamentação de 

alguns setores em que o Estado intervinha de forma “prejudicial” e a regulamentação 

de outros, a fim de possibilitar as privatizações, as terceirizações, entre outros. De 

uma maneira geral, essa reforma apontou para a substancial desregulamentação, no 

intuito de reduzir os custos das empresas, aumentando a competitividade 
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internacional, e o fim de atendimento a interesses especiais que envolveram 

subsídios e renúncias fiscais por parte do Estado. 

Na verdade, o discurso implementado foi o de que a preocupação era 

apenas com o papel do Estado no mercado, como aumentar a competitividade, o 

incremento da produtividade, a racionalização das atividades econômicas, pois as 

decisões de investimentos estariam cada vez mais transparentes e controláveis pela 

sociedade. 

“A proposta é a de reduzir a regulamentação aos aspectos onde ela é 

absolutamente necessária” (PACHECO, 1999, p. 233). Apesar de ter sido esse o 

sentimento propagado pela reforma do Estado no Brasil, o Estado regulador vem a 

desempenhar um papel fundamental, com uma importância muito maior do que a 

que se convencionou atribuir o senso comum. 

Divergente desse reducionismo que simplesmente afirma que a 

regulamentação estatal deve ser diminuída ao mínimo, o professor Francisco 

Cavalcanti (1997, p. 72) já afirmava que “(e)sse papel, em verdade, não tende a 

sofrer sensível redução com a nova postura do Estado. Se por um lado há reduções 

das áreas objeto de disciplina estatal, por outro lado deve haver aprimoramento das 

áreas sob regulamentação, mormente para a proteção dos princípios básicos que 

pautam a ordem econômica.” 

No mesmo sentido, Gaspar Ariño Ortiz (2001, p. 292) preceitua “(a)sí, la 

liberalización y la reducción del papel del Estado productor y director de la vida 

económica (planificador en sentido tradicional) debe compensarse con el nuevo 

sentido de ‘regulación para la competencia’ y para garantizar la prestación de 

servicios esenciales”. 
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Esse novo Estado que se apresentava, não mais prestador direto de 

serviços públicos, precisava mais do que nunca promover a regulação dos serviços 

essenciais, dos contratos, das áreas estratégicas ao desenvolvimento do país, sob 

pena de mais uma vez deixar os rumos do país nas “mãos” do mercado, que 

desprivilegia a distribuição de renda. 

 

 

3.2. As agências brasileiras 

 

Como vimos, a mudança formal do regime regulatório brasileiro está 

relacionada ao processo global de reforma administrativa. A gênese das agências 

reguladoras no Brasil remonta a meados da década de 1990 e insere-se como uma 

das linhas de atuação do projeto de reforma do Estado implementado pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso (PACHECO, 2006, p. 525). 

Apesar das diferenças históricas do momento em que se situa o 

surgimento das agências reguladoras no Brasil e nos EUA, foi deste último que 

vieram as maiores influências para o modelo delineado no ordenamento brasileiro. 

Para melhor delinear estas diferenças, sobretudo nos sistemas político e 

institucional, Pacheco apresenta três principais características que as estabelecem 

(2006, p. 536): 

1. a motivação para regular; 

2. a prestação privada ou estatal dos serviços públicos; e, 
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3. a delegação a partir do Legislativo ou do Executivo. 

Quanto à primeira característica, parece-nos nítida a distinção. O 

fortalecimento das agências reguladoras nos EUA deu-se numa fase de pouca 

participação do Estado nos mercados, na economia. O que motivou este 

fortalecimento foi justamente uma “vontade” de maior intervenção por parte do 

Estado. 

... lá, a defesa da regulação por meio de agências significou a defesa de 
maior atuação do Estado, em especial do Poder Executivo federal – 
também contrariando a tradição de sobrevalorização dos estados, em 
detrimento do poder federal. Os reformadores do New Deal posicionaram-se 
a favor de ´mais Estado` para promover justiça social. (PACHECO, 2006, p. 
537) 

Ao contrário deste panorama, no Brasil, as agências reguladoras vêm 

cumprir um papel de diminuição do Estado brasileiro e de sua intervenção na 

prestação de serviços públicos. Sucedem uma fase intervencionista e, por isso, 

fazem com que haja uma valorização do aspecto de despolitização neste debate. A 

maior autonomia destas instituições visava conceder maior credibilidade ao mercado 

local junto aos investidores privados, descrentes no anterior intervencionismo 

vigente. 

 Enquanto no Brasil a tradição na prestação de serviços de infra-estrutura 

pertence ao setor público, nos EUA tais serviços estiveram predominantemente sob 

o controle privado. Essa é a segunda importante característica em que diferem as 

realidades aqui submetidas à comparação. Tal realidade pode inclusive ser 

percebida na significativa presença da mão-de-obra qualificada brasileira, em áreas 

estratégicas, no setor público, situação esta alterada na onda de privatizações. 

Por fim, entre estas diferenças, veremos que, ao contrário do que ocorre 

nos EUA, a relação das agências brasileiras é muito mais próxima do Executivo que 
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do Poder Legislativo. Não apenas por ser aquele o concedente da delegação como 

também pelos mecanismos de controle e de vinculação. 

Sem que houvesse uma definição muito clara do que se pretendia para os 

entes regulatórios no Brasil, em maio de 1996, o Conselho de Reforma do Estado – 

CRE6 emitiu documento com as primeiras diretrizes básicas (BRASIL, 1997b). Os 

cinco princípios norteadores da constituição das novas entidades de regulação, a 

partir deste documento, eram: 

1) autonomia e independência decisória; 

2) ampla publicidade de normas, procedimentos e ações; 

3) celeridade processual e simplificação das relações entre consumidores 

e investidores; 

4) participação de todas as partes interessadas no processo de 

elaboração de normas regulamentares em audiências públicas; 

5) limitação da intervenção estatal na prestação de serviços públicos aos 

níveis indispensáveis à sua execução. 

Recomendou-se ainda que, a fim de garantir a autonomia financeira 

destas entidades, elas estivessem estruturadas em forma de autarquia. Alguns 

outros procedimentos foram delineados para caracterizar a autonomia decisória: 

nomeação de dirigentes mediante aprovação prévia do Senado Federal; 

procedimentos decisórios colegiados; dedicação exclusiva dos dirigentes; critério de 

mérito e competência profissional para sua escolha; vedação de representação 

 

6 O Decreto nº 1.738, de 8 de dezembro de 1995, instituiu, no âmbito do Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado, o Conselho de Reforma do Estado, com a finalidade de proceder a 
debates e oferecer sugestões à Câmara de Reforma do Estado, nos assuntos relativos à reforma do 
aparelho do Estado. 



 79

 

corporativa para recrutamento de dirigentes; perda de mandato somente em virtude 

de decisão do Senado Federal, mediante provocação do Presidente da República; 

perda automática de mandato de membro do colegiado por ausência qualificada às 

reuniões (NUNES, 2007, p. 47). 

Para a formulação de anteprojeto de lei para a constituição de um ente 

regulador, o Conselho de Reforma do Estado – CRE recomendava também que o 

texto determinasse o número de membros do colegiado, a ser, preferencialmente, no 

máximo de cinco. Deveria ainda definir as formas de participação de usuários, 

consumidores e investidores na elaboração de normas e na solução de 

controvérsias relativas à prestação de serviços, mediante audiência pública. Outros 

aspectos foram ainda eleitos como importantes (NUNES, 2007, p. 47-48): definição 

de competência do órgão para acolher compromissos de cessação de prática 

econômica específica e de compromisso de desempenho como forma de solucionar 

conflitos entre consumidores e prestadores de serviço; vedação de decisão tomada 

com base exclusivamente em informações trazidas pelos interessados, devendo ser 

buscadas fontes independentes; promover e garantir a competitividade do mercado 

em cada setor regulado; garantir os direitos dos consumidores e usuários de 

serviços públicos; estimular o investimento privado; primar pela qualidade e 

segurança dos serviços ao menor custo possível para o usuário; assegurar a 

remuneração adequada dos investimentos realizados nas empresas prestadoras de 

serviço; prevenir abusos de poder econômico. 

Por outro lado, o Conselho de Reforma do Estado – CRE parece ter sido 

ausente na definição da relação que deveria se estabelecer entre a rede de 

instituições regulatórias e as esferas de decisão do governo. Ademais, aponta-se 
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(NUNES, 2007, p. 48) que, dentro da própria estrutura governamental à época, não 

havia interação entre este órgão responsável pela reflexão e debate político sobre os 

novos marcos regulatórios para a instituição das entidades reguladoras e os 

departamentos ou órgãos setoriais responsáveis por executar o processo de 

reestruturação exigido para cada setor. 

Numa fase inicial, considera-se que não houve qualquer distinção entre a 

estrutura prevista para as agências voltadas à infra-estrutura e as destinadas à área 

social. Tal indistinção poderia ter advindo simplesmente da extensão que se 

pretendeu fazer no modelo formulado para as agências de infra-estrutura, tendo em 

vista que estas foram as primeiras a serem implementadas. O fato é que as 

agências foram criadas com base num modelo estrangeiro pouco amadurecido para 

cada uma das situações que seriam objeto de regulação internamente. Pois, apesar 

da normatização produzida pelo Conselho de Reforma do Estado – CRE, já 

anteriormente referida, o que se sabe é que em maio de 1996, quando aquelas 

diretrizes foram divulgadas, as emendas constitucionais de flexibilização dos 

monopólios do petróleo e das telecomunicações, por exemplo, já haviam sido 

aprovadas e os projetos de lei para a constituição de suas agências estavam em 

estágio bem avançado no âmbito de seus respectivos ministérios. 

O principal modelo inspirador desta estrutura aqui desenvolvida foi, sem 

dúvida, o norte-americano. O que poderemos demonstrar mais à frente é que um 

importante elemento causador das deficiências do modelo brasileiro foi justamente a 

diferença de concepção de Estado que os próprios EUA tinham no momento do 

surgimento de suas agências em relação ao momento histórico pelo qual 

passávamos no Brasil quando do surgimento das suas, afora todas as inúmeras 
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diferenças na realidade econômica, política e social destes países. Enquanto nos 

EUA perseguia-se uma maior intervenção do Estado na economia por meio da 

regulação, no Brasil, pretendia-se o inverso, a diminuição da participação dele, 

substituindo a sua função de inteventor direto pela de interventor indireto. 

Assim, interessa notar que, no caso americano, o debate se travou sobre 
mais ou menos Estado, enquanto no Brasil a criação das agências 
reguladoras independentes remete ao debate sobre mais ou menos governo 
(ou mais ou menos política) e ainda sobre mais ou menos burocracia (e 
controles burocráticos). (PACHECO, 2006, p. 525) 

No modelo brasileiro, no entanto, utilizando-nos ainda dos documentos 

publicados pelo próprio governo sobre a reforma do Estado à época, sem apresentar 

um modelo específico para a criação dos entes regulatórios, o projeto dava ênfase 

ao fortalecimento das funções de regulação e coordenação do Estado, considerado 

núcleo estratégico, diminuindo-se a prestação direta de serviços públicos. Mas o 

autor das propostas, Bresser Pereira, estabelecia a diferença entre autonomia 

administrativa, relacionada à eficiência e aos resultados, e autonomia política, 

relacionada à credibilidade decisória. 

O paradigma gerencial justificava a ampliação da autonomia administrativa 
para ambos os tipos de agência, executiva e reguladora; já a autonomia 
política deveria ser reservada às agências reguladoras, por atuarem em 
áreas monopolistas, característica dos setores de infra-estrutura – 
telecomunicações, energia e petróleo. (PACHECO, 2006, p. 527) 

A maior parte das agências reguladoras criadas numa primeira fase estão 

relacionadas a setores de infra-estrutura que passaram pelo processo de 

privatização. Nestes setores, há uma convergência em torno dos argumentos como 

“credibilidade regulatória” e “especialidade técnica”, ao contrário do que ocorre em 

relação às agências reguladoras na área social. Quanto a estas, sustenta Regina 

Silvia Pacheco (2006, p. 531), trata-se de uma desoneração, por parte do governo, 

em relação às decisões mais complexas e impopulares. 
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Ainda de acordo com esse modelo inicial, o grau de autonomia das 

diversas agências deveria variar segundo características do setor a ela submetido, o 

que também não se concretiza na prática, vez que todas foram submetidas 

simplesmente a uma mesma lógica. O que acabou por ocorrer no Brasil foi a quase 

uniformidade de modelo em todos os tipos de agência, sem, contudo, possuirmos 

um modelo global e genérico que fortalecesse a compreensão dos entes regulatórios 

no país. 

Nos setores de infra-estrutura, a autonomia e a desvinculação política são 

aceitos com maior facilidade, uma vez que, muitas vezes, constituem monopólios 

naturais e, por conseqüência, altos investimentos e alto nível tecnológico. Nestes 

casos, “a regulação visa promover a universalização do acesso aos serviços e a 

competição em áreas de monopólios naturais, corrigindo falhas do mercado” 

(PACHECO, 2006, p. 531). Foi o que aconteceu, por exemplo, com o setor de 

petróleo e gás, com as telecomunicações e com o setor elétrico. 

O setor de petróleo e gás e os serviços de telecomunicações eram então 

monopólios estatais determinados por norma constitucional, com exceção da 

distribuição de combustíveis e gás. O setor elétrico, por sua vez, embora não o 

fosse, uma vez que coexistiam empresas privadas e públicas em sua distribuição, 

tratava-se de um setor com muitas amarras na área de produção, esta sim 

concentrada em empresas estatais. 

Este último foi o primeiro setor a ver encampado o processo de 

privatização e a conseqüente criação da sua agência reguladora. Além de ter sido 

objeto de estudos desde o governo de Fernando Collor de Melo, com seu Programa 

Nacional de Desestatização – PND, o setor elétrico há muito passava por extrema 



 83

 

necessidade de injeção de capitais privados, nacionais e estrangeiros. O processo 

de flexibilização do setor para participação de novos agentes de financiamento, 

inciado desde o começo da década de 1990, com a “Lei Eliseu Resende”7 e com 

outras iniciativas (como, por exemplo, a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

que dispôs sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos, e a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que definiu normas para o produtor 

independente de energia elétrica), culminou com a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro 

de 1996, que criou a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Caracterizada como “autarquia sob regime especial”, caracterização esta 

também pertinente às demais agências brasileiras, vez que confere à entidade 

autonomia administrativa, financeira e orçamentária, sem vínculo hierárquico, mas 

sob supervisão ministerial, neste caso Ministério de Minas e Energia – MME, a 

ANEEL teve como características básicas mais relevantes: 

• finalidade central: regular e fiscalizar a produção, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade 

com as políticas e diretrizes do governo federal (art. 2º); 

• direção colegiada: um diretor-geral e quatro diretores (art. 4º); 

• procedimento decisório mediante audiência pública, quando houver 

afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos 

consumidores (art. 4º, §3º); 

                                                 

7 Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, que dispôs sobre a fixação dos níveis das tarifas para o 
serviço público de energia elétrica e extinguiu o regime de remuneração garantida. 
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• diretores nomeados pelo Presidente da República, mediante prévia 

aprovação do Senado Federal, para mandatos de quatro anos não-

coincidentes (art. 5º); 

• impedimento para a diretoria aos que possuem vínculos determinados 

com qualquer empresa concessionária, permissionária, autorizada, 

produtor independente, autoprodutor ou prestador de serviço 

contratado das empresas sob regulamentação ou fiscalização da 

autarquia (art. 6º); 

• contrato de gestão com o Poder Executivo para controle da atuação 

administrativa da autarquia e da avaliação do seu desempenho (art. 

7º); 

• quarentena de 12 meses para os diretores mediante remuneração (art. 

9º); 

• formação de quadro de servidores próprio (art. 10); 

• receita própria (arts. 11 a 13). 

O princípio da descentralização também é previsto na Lei, em seu art. 20, 

quando admitida a possibilidade de ser a execução das atividades de regulação, 

controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica descentralizada 

pela União para os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio de cooperação. 

Esta descentralização vem sendo implementada. 

Apesar de ser um dos mecanismos de controle, conforme vimos antes, a 

previsão do contrato de gestão nos parece caracterizar um certo desinteresse em 

fortalecer a autonomia da agência, mantendo-o sobre a ingerência do MME. Mesmo 
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antes do projeto de lei ser aprovado, já se apontava a deficiência de seu texto 

quanto à independência do órgão regulador e a total descaracterização do objetivo 

principal de criação de uma agência forte, ágil e independente, que fosse capaz de 

fiscalizar e regular o setor de energia elétrica (NUNES, 2007, p. 114)8. 

Interessante ainda aqui consignar o registro feito por NUNES (2007, p. 

132) sobre o processo de constituição da ANEEL e suas implicações: 

Com freqüência, na literatura sobre agências reguladoras no Brasil, 
encontram-se referências críticas à Aneel, considerada por alguns analistas 
a menos avançada dentre os órgãos prioneiros. Sem entrar no mérito sobre 
a propriedade de tal avaliação, que mereceria um estudo mais aprofundado 
de seu funcionamento, cumpre destacar alguns fatores explicativos para os 
eventuais descaminhos. 

Em primeiro lugar, faltava ao país uma tradição regulatória que fosse 
desvinculada dos interesses intervencionistas, e a Aneel, como se não 
bastasse ter sido a primeira iniciativa, foi constituída sob forte referência do 
antigo Dnaee. Em segundo lugar, o setor elétrico, que demanda uma 
articulação sistêmica entre geração, transmissão e distribuição, já envolvia 
interesses diversos, sejam privados (grupos nacionais e internacionais), 
públicos (governos estaduais e federal) ou multilaterais (agências e bancos 
de investimento). Portanto, foi necessário um amplo processo de 
negociação para se definir os novos parâmetros de regulação do setor e 
superar os inevitáveis impasses. Em terceiro lugar, o setor elétrico precisava 
urgentemente de novos investimentos, e o Estado, principal agente até 
então, passava por uma fase crítica, com poucos recursos para seguir com 
seu papel tradicional.  

Já o processo de flexibilização do monopólio das telecomunicações no 

Brasil iniciou-se formalmente com o encaminhamento da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 03/95, que visava à alteração do art. 21, XI, da Constituição 

Federal de 1988. Entre os motivos que acompanhavam a proposta, o governo 

federal alegava o exaurimento de sua capacidade de financiamento, principalmente 

diante das novas tecnologias e da crescente demanda de serviços por ela gerada. 

O texto inicial do mencionado art. 21, XI, previa: 

                                                 

8 O autor apresenta todo o processo de discussão que envolveu o projeto incial enviado pelo Poder 
Executivo e seu substitutivo. Várias sessões de discussões e audiências. 
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Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XI – explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle 
acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de 
dados e demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a 
prestação de serviços de informações por entidades de direito privado 
através da rede pública de telecomunicações explorada pela União. 

A Emenda Constitucional nº 8, de 15 de agosto de 1995, trouxe a “nova” 

seguinte redação ao art. 21, XI: 

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá 
sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais; 

Para, no entanto, atrair verdadeiramente os recursos pretendidos, o 

modelo do órgão regulador muito importava. A Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 

veio dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e 

funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos 

da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. Também submetida a regime de autarquia 

especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, a Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL, que ora se criava, tornou-se o órgão regulador das 

telecomunicações. A Lei destacou especialmente que a característica de autarquia 

especial confere à agência independência administrativa, autonomia financeira, 

ausência de subordinação hierárquica, bem como mandato fixo e estabilidade a 

seus dirigentes (art. 8º, §2º). 

Conferiu-se à agência o Conselho Diretor, como seu órgão máximo, e 

estabeleceu-se outras unidades especializadas com diferentes funções que, a nosso 

ver, fortalecem os mecanismos de controle: uma Procuradoria, uma Corregedoria e 
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uma Ouvidoria (art. 8º, §1º). A definição da estrutura organizacional foi delegada a 

decreto. Outras importantes características a serem registradas: 

• Conselho Diretor composto por cinco membros e decisões mediante 

maioria absoluta, com voto independente e fundamentado (art. 20); 

• nomeação dos conselheiros por critério técnico pelo Presidente da 

República mediante prévia aprovação do Senado Federal (art. 23); 

• quarentena no período de 1 ano para representar qualquer pessoa ou 

interesse perante a agência (art. 30); 

• motivação de todos os atos da agência (art. 40); 

• direito de petição expresso com definição de prazos (art. 44); 

• receita própria (arts. 47 a 53). 

À agência compete ainda a adoção das medidas necessárias para o 

atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações, 

atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e 

publicidade (art. 19, caput). Quanto às garantias dos membros do Conselho Diretor, 

houve um retrocesso nos últimos anos. A Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, 

revogou a maior parte delas, estando hoje, ao menos algumas, asseguradas pelo 

Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997, que aprovou o regulamento da ANATEL. 

Fechando o bloco inicial de agências reguladoras criadas no Brasil, temos 

a Agência Nacional de Petróleo – ANP. Também iniciada por uma emenda 

constitucional, desta vez para alterar o art. 177 da CF/88, que previa em seu texto 

inicial: 
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Art. 177. Constituem monopólio da União: 

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

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes 
das atividades previstas nos incisos anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de 
derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, 
por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de 
qualquer origem; 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus 
derivados. 

§ 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados 
decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder 
ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na 
exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no 
art. 20, § 1º. 

§ 2º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos 
no território nacional.  

Com a Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995, a redação 

dos parágrafos do art. 177 passou aos seguintes termos9:  

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a 
realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo 
observadas as condições estabelecidas em lei. 

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: 

I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território 
nacional; 

II - as condições de contratação; 

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União; 

                                                 

9 A Emenda Constitucional nº 49, de 8 de fevereiro de 2006, posteriormente alterou o inciso V do art. 
177 que passou a ter a seguinte redação: V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o 
reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, 
com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas 
sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta 
Constituição Federal.  
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§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos 
no território nacional.  

Nesta oportunidade já não nos cabe conjecturar sobre a motivação 

política das iniciativas, sobre o processo de negociação ou mesmo o posicionamento 

de cada tendência política à época. Pois, sem dúvidas, muito teria o que ser dito. 

Importa-nos, por ora, traçar as características das agências da maneira como foram 

constituídas. 

A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e o Decreto nº 2.455, de 14 de 

janeiro de 1998, criaram e estabeleceram o formato da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Nesta mesma oportunidade, foi 

também criado o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE. Com a 

finalidade de promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades 

econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos 

biocombustíveis, a ANP foi também submetida ao regime autárquico especial e 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME. 

As prerrogativas da ANP não diferem muito das outras já apresentadas. 

Chamam-nos a atenção as seguintes: 

• direção colegiada: um diretor-geral e quatro diretores, nomeados pelo 

Presidente da República após aprovação do Senado Federal, com 

mandatos de quatro anos não coincidentes, permitida a recondução 

(art. 11); 

• um Procurador-Geral na sua estrutura organizacional (art. 11, par. 1º); 

• quarentena dos membros da diretoria no período de 12 meses, ficando 

impedidos de prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço 
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a empresa integrante da indústria do petróleo ou de distribuição, 

mediante remuneração (art. 14); 

• receita própria (arts. 15 e 16); 

• processo decisório mediante observância dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 17); 

• sessões públicas para resolução de questões entre agentes 

econômicos e entre estes e consumidores e usuários de bens e 

serviços da indústria de petróleo (art. 18); 

• audiências públicas para debates sobre iniciativas de projetos de lei ou 

de alteração de normas administrativas que impliquem afetação de 

direito dos agentes econômicos ou de consumidores e usuários de 

bens e serviços da indústria de petróleo (art. 19); 

• conciliação e arbitramento adotados de maneira preferencial na 

resolução de conflitos entre agentes econômicos, e entre estes e 

usuários e consumidores (art. 20). 

A promoção de estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de 

concessão das atividades de exploração, desenvolvimento e produção (art. 8º, II) e o 

estímulo da pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, 

transporte, refino e processamento (art. 8º, X) são alguns exemplos de atividades 

atribuídas à ANP que, a nosso ver, demonstram espaços para decisões políticas no 

âmbito de agências brasileiras, abrindo margem à discussão sobre gestão técnico-

administrativa e condução de política públicas. 
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Diante destes dados, é possível constatar que a constituição das 

primeiras agências reguladoras no Brasil, apesar de possuírem características 

próximas, não seguiram necessariamente as orientações emitidas pelo Conselho de 

Reforma do Estado – CRE.  

O que se pode inferir aqui, confirmado por especialistas em regulação 
entrevistados pelos autores, é a existência de um certo descompasso ou 
compartimentalização entre a reflexão e a prática sobre a questão 
regulatória no Brasil. Simplificando, de um lado encontrava-se um grupo que 
pensava teoricamente a questão do novo modelo regulatório brasileiro, 
representado por intelectuais e membros do CRE. Do outro lado estavam 
membros do governo, dos ministérios e dos departamentos, que 
trabalhavam concretamente na elaboração dos projetos de lei. Entre estes 
dois grupos não havia interface, um diálogo sobre a questão. (NUNES, 
2007, p. 221). 

Por outro lado, não se pode negar que, genericamente, houve a 

abrangência expressa da autonomia bem como de instrumentos de interface das 

agências com a sociedade, como as Ouvidorias, Conselhos de Consumidores, 

Conselhos Consultivos e audiências públicas.  

Uma segunda leva de agências deste período de reforma do Estado 

brasileiro relaciona-se à regulação de áreas sociais e de recursos naturais, não 

necessariamente vinculadas a reformas constitucionais ou à desregulamentação. 

Trata-se da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (1999), da Agência 

Nacional de Saúde Complementar – ANS (2000) e a Agência Nacional das Águas – 

ANA (2000). 

Na área social, a atuação é bem mais fiscalizadora. A regulação possui 

um papel de proteção e segurança para os direitos dos usuários e a qualidade do 

serviço. Muitos consideram que, nesta área, a agência reguladora independente não 

se faria indispensável, poderia ter o formato de uma agência executiva dotada de 

menos autonomia e maior controle hierárquico. Tal modelo, no entanto, não 
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interessava aos ministérios setoriais nem a suas entidades vinculadas que 

preferiram aderir ao modelo mais autônomo de agência reguladora (PACHECO, 

2006, p. 532). 

Em 2001, no âmbito federal, foram ainda criadas, a Agência Nacional de 

Transporte Terrestre – ANTT, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário – 

ANTAQ, a Agência Nacional de Cinema – ANCINE, Agência de Desenvolvimento do 

Nordeste – ADENE e a Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA. De lá pra 

cá, ainda muitas outras. 

BOSCHI (2002, p. 229) sustenta que este processo que ainda hoje se 

desenvolve de criação de agências reguladoras no Brasil permanece e se multiplica 

por razões que não mais tem a ver com a racionalidade inicial e os objetivos 

doutrinários da reforma do Estado. Hoje, a opção pela constituição de agências 

reguladoras seguiria uma lógica muito mais voltada aos graus de liberdade 

conferidos pelo próprio estatuto das autarquias do que às metas de eficiência e 

credibilidade. 

No Brasil, o dilema autonomia versus controle é muito tênue, já que, por 

um lado, a autonomia não está tão consolidada, e, por outro, os controles 

institucionais tampouco são fortes. Ao contrário do que ocorre nos EUA, quando as 

agências precisam prestar contas vinculantes frente ao Poder Legislativo, aqui, este 

Poder muito pouco participa do controle sobre as agências reguladoras. O modelo 

implementado no Brasil promove o fortalecimento do Executivo e acaba por 

ocasionar, em uma democracia jovem como a nossa, um desequilíbrio entre o 

exercício dos Poderes ainda mais acentuado.  
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A criação das agências no Brasil prescindiu até o momento de uma 

regulação ampla, global, que trace um modelo geral. Desde abril de 2004, contudo, 

foi enviado ao Congresso Nacional um projeto de lei, que, na Câmara dos 

Deputados, recebeu o nº 3.337/2004, que dispõe sobre a gestão, a organização e o 

controle social das agências reguladoras. Está parado já há algum bom tempo para 

apreciação do plenário, mas não parece haver interesse político de que ele 

prospere. Desta maneira, a delegação de funções complexas por parte do 

Legislativo às agências configura-se com contornos bastante imprecisos, não 

apenas no aspecto material como nos limites formais (NUNES, 2007, p. 17). 

Como já vimos antes, há quem defenda que a independência do órgão 

regulador no ordenamento brasileiro é inconstitucional (NUNES, 2007, p. 219), pois 

implicaria delegação de poder privativo do Estado a um ente situado fora da 

jurisdição do governo e a de que esta mesma independência decisória poderia criar 

núcleos atomizados de poder capazes de se oporem às políticas públicas fixadas 

pelo governo. 

Se, por comparação com instâncias de regulação anteriormente existentes 
em vários setores da atividade econômica, a criação de agências 
autônomas tem a vantagem de isolar do âmbito de funcionamento da 
burocracia encapsulada no Executivo o processo de regulação, dotando-o 
de lógica diversa, não é certo que se resolvam, com a nova concepção, os 
problemas dos vínculos clientelistas, de privatização do espaço público e de 
transparência na sua atuação que se instauram segundo dinâmica peculiar. 
Pelo contrário, o novo modelo, por um lado, reforça distorções na lógica da 
relação entre os Poderes, na medida em que subtrai do Legislativo suas 
prerrogativas em mais uma dimensão, e, por outro, reintroduz dilemas com 
relação ao controle democrático e à transparência na atuação das agências. 
(BOSCHI, 2002, p. 217) 

Renato Boschi (2002, p. 218) vai mais além na constatação de problemas 

em relação aos novos marcos institucionais no Brasil. Alega que, a despeito do 

isolamento que se pretende da regulação em relação à lógica de funcionamento da 
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burocracia, recompõe-se potencialmente o padrão de vínculos Estado e Sociedade 

pela via do Poder Executivo. A possibilidade de controle por parte do Legislativo fica 

por demais enfraquecido. Segundo o autor, são muito baixos os graus de 

transparência dos processos internos “e altos os custos para a democracia com a 

influência irrestrita de interesses fortemente organizados e com a ênfase na 

‘accountability de resultados’”. As agências reguladoras acabam por desempenhar 

assim um novo espaço legislativo, sem, no entanto, os filtros da representação 

política nem a possibilidade de controles externos, fazendo surgir uma nova 

dinâmica que contrapõe investidores a consumidores e restaurando uma linha de 

continuidade histórica do papel do Executivo como ordenador das relações 

público/privado. 

Diante desta nova configuração, BOSCHI (2002, p. 221) passa a 

questionar a caracterização de um “novo” corporativismo, este bem menos sadio 

que o antigo. O corporativismo implantado a partir dos anos 30 no Brasil, para o 

autor, está associado à instauração do capitalismo industrial no país marcado por 

forte intervencionismo estatal. Ele resume, enquanto arranjo institucional, um tipo de 

ordenamento público/privado instaurado a partir da interação entre a prática dos 

grupos organizados e a ação estatal.  

Nesta ótica, o corporativismo implantado nos anos 30 pode ser interpretado 
como uma síntese institucional, delimitando a fronteira entre o espaço 
público e o privado, ainda que, como em outro tipo de arranjo, encobrindo 
as apropriações do público pelo privado que se operam por intermédio dos 
contatos pessoais, vínculos clientelistas, estabelecimento de redes, enfim, 
no espaço cinzento entre as duas esferas. Por outro lado, embora 
replicando desigualdades sociais básicas – na literatura, vistas apenas pelo 
ângulo do controle das classes subalternas pelo Estado –, o corporativismo 
significou mobilização e organização das classes sociais pela via de 
representação de interesses. É assim que, contrabalançando o caráter 
autoritário envolvido na ordenação categórica e hierárquica dos interesses e 
dos atores sociais a partir do Estado, tão amplamente salientada na 
literatura (O’Donnel, 1982), a dimensão da representação pode ser 
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ressaltada como um fator positivo a conferir algum grau de legitimidade e 
transparência aos arranjos corporativos (BOSCHI, 2002, p. 205) 

Já o “novo” corporativismo relaciona-se a esta fase de enfraquecimento 

do Estado interventor e fortalecimento do Estado regulador iniciada no Brasil na 

década de 1990.  

Do velho ao novo corporativismo, observa-se, no geral, um movimento em 
sentido contrário que iria da publicização crescente de interesses privados 
na ordem estatal à privatização de interesses públicos na ordem pós-
reformas. (BOSCHI, 2002, p. 221) 

Não há dúvidas que as agências promoveram no Brasil uma mudança 

estrutural e, de certa forma, uma redefinição do ambiente institucional. Apesar de 

também não levarmos a cabo a leitura de que teria havido uma substituição do 

Estado pelo mercado (leitura feita por grande parte de estudiosos), parece-nos que 

houve um enfraquecimento do Estado na sua capacidade de implementação de 

políticas sociais, sem, no entanto, excluir de todo sua capacidade de intervenção.  

Por outro lado, o exercício do poder regulador em países como o Brasil 

encontra maiores dificuldades, uma vez que está “muito mais subordinado à moldura 

legislativa e ao papel de ser mero instrumento de aplicação das leis, diferentemente 

de outros Estados, nos quais flui este poder de produção de normas secundárias 

com maior facilidade” (CAVALCANTI, 2000, p. 253). 
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CAPÍTULO IV – AS CAPTURAS NAS AGÊNCIAS REGULADORAS: O 

PROBLEMA DA AUTONOMIA E DA EXPERTISE REGULATÓRIA 

 

 

Abordaremos neste quarto capítulo a questão das capturas sofridas pelos 

entes regulatórios autônomos, uma maneira de intervenção em suas decisões não 

idealizada no modelo. Apresentaremos um pouco mais de perto a discussão que se 

instraurou em torno das capturas que sofrem as agências brasileiras. E, por fim, 

serão expostos alguns questionamentos que formulamos frente a esta realidade. 

A regulação exercida pelas agências, como vimos, atua em vários 

importantes setores para a economia e para a sociedade, apresentando em cada um 

deles diferentes graus de dinamismo e intervenção. Justamente por envolver 

aspectos de tal importância, atraem a participação de interesses públicos e privados 

em sua dinâmica normativa. Não poderia se imaginar de modo diverso. 

Apesar da preocupação primordial na completa separação do ambiente 

de decisões administrativas da esfera política, preconizada no modelo, o que se tem 

percebido na prática é que tal desligamento não se concretiza como formulado. O 

sistema proposto não corresponde aos seus próprios anseios. Os mecanismos não 

efetivam a atividade regulatória independe e neutra de interesses. Desde diversos 

aspectos, perceberemos que o modelo “apolítico” idealizado para as agências 

reguladoras não se realiza. 
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Tema ainda muito pouco explorado na doutrina brasileira, Diogo R. 

Coutinho (2002, p. 79-81) faz o registro de que a regulação passou a ser vista por 

muitos estudiosos como um mecanismo de mediação de conflitos de interesses em 

que o Estado “concede” a regulação desejada a quem a demanda por ser mais 

vantajosa do que a própria concorrência. Essa é a postura de análise da Escola de 

Chicago a respeito da regulação. Tal concepção contraria a idéia de que a regulação 

é resultado da ação estatal como forma de correção de falhas de mercado em nome 

do interesse público.  

Céticos em relação à definição concreta do que venha a ser interesse 
público, estudiosos como George Stigler, Gary Becker, Richard Posner e 
Sam Peltzman preferem crer que a regulação é parte de um complexo jogo 
de interesses no bojo do qual se dá uma competição por regulação. Tal 
visão inverte a ótica a partir da qual a regulação é vista como um ônus para 
a empresa privada. Segundo esses autores a regulação é obtida e não 
imposta pela indústria. Na busca pela regulação ocorre freqüentemente um 
processo de captura de interesses públicos por interesses privados, o que – 
em última instância – põe em risco a lógica e o sentido de haver regulação. 
(COUTINHO, 2002, p.80) 

Associa-se a George Stigler, Prêmio Nobel de Economia da Universidade 

de Chicago, a noção de captura (NUNES, 2007, p. 274). Dentro de sua lógica, às 

empresas interessa a “compra” de uma regulação que lhes seja favorável, que 

determine um controle na competição e o estabelecimento de preços que lhes 

garantam lucro. A regulação pode se mostrar, assim, como uma proteção para as 

empresas. 

Na verdade, a exposição sobre o autor faz parte de um debate mais 

amplo instaurado nos Estados Unidos da América – EUA há mais tempo. Como 

vimos, a experiência norte-americana com agências reguladoras é bem anterior a 

dos demais países. Desde a década de 1930, período que marca uma importante 

fase de recuperação econômica naquele país, houve a criação de um número 
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significativo de agências reguladoras. A principal justificativa que se propagava para 

ampliação da regulação conduzida pelo New Deal, até a década de 1960, era a 

necessidade de correção das falhas do mercado com vistas à promoção do bem-

estar econômico. No entanto, no ambiente acadêmico norte-americano, muitas 

críticas às agências foram emitidas. Entre os mais importantes e consolidados 

ataques a este modelo, está justamente o elaborado pela Escola de Chicago. Para 

eles, o Estado não tem condições de “corrigir” as falhas do mercado, falhas de 

governo e falhas de mercado coexistem, a tentativa de fazê-lo leva a uma distorção 

ainda maior, qual seja, a de que a regulação acabava sempre por proteger os 

interesses do setor regulado. 

Essa teoria argumentou que falhas de governo coexistiam com falhas de 
mercado – sobrepujando-as, por vezes. Isso invalidaria e tornaria inócuo o 
esforço do Estado dirigido à correção das primeiras. O resultado, segundo a 
Escola de Chicago, era uma regulação que protegia os interesses da 
indústria regulada e que não promovia o bem-estar social. (MATTOS, 2004, 
p. 15) 

Esta, no entanto, é uma primeira versão da teoria elaborada em resposta 

a uma outra escola norte-americana que concebia de maneira diversa a regulação: a 

Escola do Interesse Público. Para esta, sim, em poucas palavras, a regulação era 

uma forma de intervenção estatal na economia como resposta do governo a 

demandas públicas diante da ineficiência e desigualdade no funcionamento do 

mercado (POSNER, 2002, p. 50-51). 

Ademais, dentro da própria corrente que se habituou chamar “Escola de 

Chicago” é possível encontrar divergência em alguns pontos. George J. Stigler 

(2004, original em 1971, p. 23-48), a quem se atribui de maneira mais clara a origem 

da teoria da captura, a partir de dados empíricos, tenta demonstrar que, em regra, a 

regulação corresponde aos interesses da indústria e é por esta adquirida. Por 
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intermédio da teoria econômica, faz uma análise do comportamento político 

questionando os pressupostos das correntes que associam aos reguladores uma 

imagem de eficiência técnica apolítica, que desenvolve mecanismos de correção 

desinteressada de falhas do mercado (MATTOS, 2004, p. 15), sendo esta a defesa 

das teorias do interesse público. 

Sua tese é que a ação regulatória é resultado da interação de interesses 
privados orientados exclusivamente pela busca da maximização de seus 
benfícios: interesses das indústrias reguladas demandando regulação para 
protegerem-se da competição de outras firmas; e interesses do regulador 
disposto a atender a essas demandas, ofertando regulação em troca de 
apoio político. Em outras palavras, segundo Stigler, ter-se-ia um verdadeiro 
comércio regulatório, totalmente estranho a qualquer idéia de interesse 
público. (MATTOS, 2004, p. 15) 

Posteriormente, com a alteração do quadro econômico nos EUA, ao longo 

da década de 1970, no âmbito da regulação econômica, percebeu-se um amplo 

processo de desregulamentação. Por outro lado, houve uma nova explosão de 

criação de agências reguladoras relacionadas com a proteção de direitos, até então 

desacobertados pelo sistema jurídico norte-americano, como consumidores, 

ambientais, trabalhistas, saúde. Em torno de questionamentos se este processo de 

desregulamentação seria uma resposta à teoria econômica da regulação, Sam 

Peltzman, outro importante representante da Escola de Chicago, trouxe uma nova 

versão ao argumento original daquele grupo: “não há um único interesse econômico 

que captura o ente regulatório, havendo casos em que o governo não atenderá 

somente às pressões da indústria regulada” (MATTOS, 2004, p. 16).  

Ir mais a fundo nos argumentos de Stigler (2004, original 1971, p. 23-48), 

Peltzman (2004, original 1976, p. 81-127) ou outros da Escola de Chicago seria 

exigir demais para esta oportunidade. Trata-se de argumentos econômicos por 

vezes apresentados em cálculos um pouco mais complexos do que em geral 
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utilizamos em trabalhos jurídicos, não por falta de vontade de fazê-lo, deixaremos 

esta análise para uma outra ocasião. 

O que ora nos interessa é a leitura feita desta teoria no âmbito do direito 

administrativo contemporâneo. A captura, portanto, este é o sentido com que 

trabalhamos neste texto, bem como o que se utiliza na maior parte da doutrina 

admninistrativista, é a ingerência de interesses econômicos, político-partidários ou 

outros, diferentes da “melhor técnica”, no processo decisório das agências 

reguladoras, de maneira a distanciá-la de seu principal fundamento legitimatório. 

Estas intervenções podem se dar pelos próprios mecanismos do modelo, 

instrumentos legais, ou por mecanismos escusos e inadequados. Numa análise 

superficial, poderíamos, de pronto, indicar a captura política na indicação de 

diretores – mecanismo legal –, no lobby dos setores regulados junto às autoridades 

do próprio executivo, ou na corrupção – mecanismo ilegal. 

Martinez (2002, p. 129), apresentando um estudo sobre as agências 

norte-americanas, indica que parte da doutrina enumera três dados que demonstram 

como uma agência é capturada. O primeiro consiste no dado de que a eleição dos 

membros da agência não se concretiza sem os “bons olhos” do setor regulado; o 

segundo, relaciona-se ao fato de que não interessa às agências o desenvolvimento 

de políticas que prejudiquem economicamente o setor regulado, por razões de 

“sobrevivência”; e, por fim, terceiro, os membros das agências não querem criar 

inimizades com o setor em que têm postas suas expectativas de trabalho futuras. 

Los Estados Unidos son el primer país en el que se ha podido comprobar 
que las “autoridades independientes reguladoras” pueden ser “capturadas” 
por las empresas que actúan en el sector regulado. En los años sesenta 
comienza a percibirse que, en perjuicio de los intereses generales, las 
independent agencies favorecen a las empresas del sector. El proceso 
parece ser el siguiente: la agencia comienza a funcionar con un espíritu 
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agresivo, interpretando ampliamente sus competencias y mostrándose 
atrevida en la solución de los problemas que se plantean, todo ello con el fin 
de demostrar que es capaz de hacer frente con firmeza a esos problemas y 
defender el interés público. Pero una vez consolidada su posición, la 
agencia se identifica cada vez más con las empresas e industrias reguladas 
y se vuelve conservadora. Llegado este punto, sus decisiones reflejan los 
deseos de los operadores del sector y es muy difícil que la regulación vaya 
más allá de los límites que éstos consideran aceptables. Hay que precisar, 
no obstante, que esta situación no se produce en todos los períodos de 
actividad ni en todas y cada una de las independent agencies. (MARTINEZ, 
2002, p. 387) 

Interessante observar que já na oportunidade de surgimento das agências 

reguladoras naquele país houve demonstração desta suscetibilidade. A primeira 

independent agency, a ICC - Interstate Commerce Commission, criada para regular 

e controlar o setor de ferrovias, teve como seu primeiro presidente o sr. Benjamim 

Harrison, anteriormente advogado das companhias ferroviárias (MARTINEZ, 2002, 

p. 107). 

Diferente é a situação na Inglaterra, na França e na Espanha. Nestes 

países, o problema da captura pelo setor regulado não se apresentou com a 

intensidade com que ocorreu nos EUA, havendo, no entanto, manifestação de fortes 

indícios. Martinez (2002, p. 388) associa isso ao fato de que, na Europa, as 

autoridades reguladoras foram criadas nas últimas décadas e muitas das 

competências decisórias para a regulação dos correspondentes setores estão ainda 

nas mãos do governo. Na Inglaterra, por exemplo, num primeiro momento, as 

indústrias que foram privatizadas participaram ativamente no debate sobre o regime 

dos novos entes reguladores e os representantes dos interesses do setor 

constituíram um percentual muito alto entre os membros das entidades regulatórias. 

Hoje já se reconhece que os entes reguladores ingleses e os setores regulados 

começam a compartilhar, muitas vezes, o mesmo ponto de vista sobre o setor e a 

forma como deve organizar-se, entre outras coisas, pois trabalham em estreita 
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cooperação e o regulador habitualmente recorre às indústrias reguladas para 

solicitar informação técnica. 

Nos Estados Unidos, o fenômeno da captura remonta, como já afirmamos 

antes, à década de 1960. Hoje, com o poder econômico muito mais concentrado do 

que se podia imaginar àquela época, como consequência mesmo da 

internacionalização da economia e da liberalização dos mercados, tanto nos EUA 

como em outros países, o risco da captura das autoridades independentes pelo 

setor regulado é ainda maior. 

Apesar de menos comum, alguns autores também associam o termo 

captura à ingerência de partidos políticos na atuação das agências reguladoras. O 

objetivo da separação das autoridades independentes do Governo e do Parlamento 

consiste exatamente em mantê-las à margem da luta dos partidos políticos. Sem 

embargo deste propósito, Martinez (2002, p. 384) aponta que a práxis demonstra 

que as autoridades independentes são alcançadas pelos debates e investidas 

políticas. “Si el Gobierno y el Parlamento influyen en la actividad de estas 

instituciones, en la misma medida influyen los partidos políticos, que son los que 

forman parte de esos órganos” (MARTINEZ, 2002, p. 384). Esta influência, no 

entanto, ressalva, pode variar de acordo com o sistema de governo adotado no país 

– parlamentarista ou presidencialista – e das características do sistema de partidos. 

No sistema parlamentarista, o partido que forma o Governo e que domina o 

Parlamento é o mesmo. Já no sistema presidencialista, o partido político do 

Presidente, o do Governo e o de cada um das Câmaras parlamentares não têm que 

necessariamente coincidir. A influência que exercem os partidos políticos sobre as 

autoridades independentes também depende do sistema de partidos. 
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A realidade tem demonstrado que as nomeações que dependem do 

Governo e do Parlamento, de maneira indireta dos partidos políticos, se realizam de 

maneira a satisfazer, não apenas, mas também, razões de conveniência política. 

Alguns critérios de elegibilidade, determinados em leis, e mesmo causas de 

incompatibilidade não têm sido suficientes para se evitar que os partidos políticos 

elejam pessoas de sua própria confiança. Ainda mais, estando estas pessoas na 

direção dos organismos independentes, a sua atuação enquanto dirigente imparcial 

e neutro fica também bastante comprometida.   

Na Inglaterra, o problema do clientelismo ou apadrinhamento político tem 

se manifestado com bastante força (MARTINEZ, 2002, p. 75-77). Em sua estrutura, 

o Governo inglês é quem elege a maior parte dos membros dos quangos10 e, desde 

os anos setenta, época em que eclodiu o fenômeno do clientelismo político, 

numerosos casos evidenciam o uso partidário que se vem fazendo nas nomeações, 

tanto por parte do governo trabalhista quanto do governo conservador. Em geral, a 

escolha recai sobre pessoas com afinidades políticas, membros do próprio partido 

do governo, ex-candidatos ou mesmo pessoas que realizaram generosas doações 

ao mesmo. Em tese, a nomeação de pessoas com afinidades políticas, na Inglaterra, 

não significa que estas pessoas não exerceriam sua função com imparcialidade, 

mas a possibilidade de que isso efetivamente ocorra fica bem mais distanciada. 

Ademais, na prática, estas escolhas têm gerado graves problemas de corrupção. 

Por outro lado, deve-se registrar que este país tem chamado a atenção, em vários 

outros setores, para o perigo que representa o clientelismo político em um sistema 

 

10 Nome dado às agências britânicas: Quasi Autonomous non Governmental Organizations - 
QUANGOS. 
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praticamente bipartidarista, como o seu, em que os partidos se mantêm no poder 

durante longos períodos. 

Nos Estados Unidos (MARTINEZ, 2002, p. 385), as pessoas escolhidas 

para formar as agências independentes pertencem ou estão relacionadas com 

algum dos partidos políticos majoritários. A sua diferença, no entanto, em relação à 

estrutura da Inglaterra, é que a própria composição das independent agencies é 

bipartidarista. Por exigência legal, não pode ser a maioria dos membros composta 

por representantes de um mesmo partido. Além disso, sendo necessária a 

ratificação da escolha do Presidente pelo Senado, o partido político dos eleitos 

variará de acordo com a coincidência ou não da maioria do Senado com a afinidade 

política do Presidente. Por fim, ainda se garante tal alternância pela renovação dos 

membros a cada dois ou três anos, que será conseqüentemente realizada por 

presidências distintas e, hipoteticamente, de diferentes partidos.  

Tanto en los casos en los que la ley expresamente lo exige, como en los 
que no, los órganos directivos de las independent agencies se componen de 
miembros provenientes de los partidos políticos mayoritarios. La 
composición resulta “bipartidista”, además, porque la elección recae en el 
Presidente com la ratificación del Senado y la renovación de los miembros, 
entre doce y veinte, se realiza por partes cada dos o tres años.  
(MARTINEZ, 2002, p. 128) 

O problema que se tem constatado como conseqüência desta 

estruturação é, muitas vezes, a indicação de membros para as agências reguladoras 

que não possuem a qualificação ou a experiência técnica que se exige. 

O combate político entre os dois principais partidos norte-americanos – 

democratas e republicanos – acabou por determinar a evolução do regime das suas 

agências independentes. Quando o partido dominante no Congresso não é o mesmo 

que o do Presidente, aquele cria mais agências independentes e lhes concede uma 
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maior margem de autonomia para mantê-las fora do alcance de um Presidente de 

outro partido. Quando, ao contrário, o partido político do Presidente é o mesmo da 

maioria do Congresso, a iniciativa de criação de agência por este último diminui e a 

possibilidade de ingerência do poder presidencial em tais instituições cresce 

(MARTINEZ, 2002, p. 386).  

Na França e na Espanha, as nomeações não têm tomado rumos distintos 

disto. No primeiro (MARTINEZ, 2002, p. 228-234), as indicações dos órgãos políticos 

recaem, em geral, em pessoas de confiança do partido, no entanto, ao menos, os 

membros escolhidos por órgãos políticos nem sempre são maioria em uma autorité 

administrative indépendante e, neste país, o partido político do Presidente da 

República, do Governo, da Assembléia Nacional e do Senado – órgãos políticos que 

elegem os membros das autoridades independentes – nem sempre coincidem, de 

maneira que o controle exercido, neste aspecto, é um pouco maior. Já na Espanha 

(MARTINEZ, 2002, p. 323-324), a maior parte das nomeações recai sobre o 

Governo, de forma que a escolha também corresponde a razões políticas, entre 

outras. Contudo dita escolha observa, em algumas situações, o denominado 

“sistema de cotas”, de acordo com o qual as propostas de nomeação se repartem 

proporcionalmente entre os principais partidos políticos com representação 

parlamentar, de maneira a reproduzir nas autoridades independentes o equilíbrio de 

forças presente no Parlamento, sendo, em todo caso, a maioria do partido do 

Governo. 

Assim como suscitado antes por Meirelles e Oliva numa análise 

weberiana, Souto sustenta que as possibilidades de captura podem ser facilmente 

combatidas com a presença de agentes públicos qualificados (2002, p. 246). No 
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mesmo sentido, Coutinho considera a presença de capturas como conseqüência da 

ausência de know how em regulação (2002, p. 79-81). A nosso ver, a resolução de 

tal problema não se apresenta tão simples assim. Estudos demonstram, como 

vimos, a presença deste desvirtuamento em agências dos EUA, da Inglaterra, da 

Espanha, da França, entre outras, em mais ou menos medida (MARTINEZ, 2002). 

A ênfase que queremos dar a este debate, nesta oportunidade, não 

envolve um posicionamento próprio acerca da legitimidade destes mecanismos de 

intervenção, mas, sobretudo, uma relfexão sobre a incongruência destes 

instrumentos com o discurso legitimador do modelo de Estado regulador. A nosso 

ver, inclusive, várias destas intervenções, ora apresentadas como problema, não 

poderiam ser imaginadas de modo diverso. O que nos provoca a iniciativa do debate 

é mesmo a sua incompatibilidade com a teoria que o fundamenta. 

 

 

4.1. O caso brasileiro 

 

No Brasil, e em países em desenvolvimento em geral, o risco desta 

captura aparece ainda agravado. A demanda por “uma” regulação é tão forte que, 

por muitas vezes, se mistura a demandas cambiais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciárias ou financeiras, ou seja, demandas macroeconômicas extra-

regulação que se relacionam indiretamente com a atuação das agências 

reguladoras. Sendo as áreas de atuação destas, em vários setores, sobretudo os de 

infra-estrutura, envoltas por grandes investidores, e estes, por sua vez, dependerem 
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de estabilidade econômica, as empresas prestadoras de serviços públicos 

privatizados acabam por receber tratamento privilegiado por parte do governo 

(COUTINHO, 2002, p. 81). Os pleitos de ordem regulatória destas empresas não se 

resumem às agências, mas estão também presentes no Legislativo, no Executivo e 

no Judiciário, o que agrava o risco de captura e gestão política. 

Em trabalho recentemente publicado no Brasil, de pesquisa realizada pelo 

Instituto Databrasil – Ensino e Pesquisa, entre setembro de 2003 e dezembro de 

2004 (NUNES, 2007, p. 15), o relatório chama a atenção justamente para uma das 

causas dessa intervenção, o dado de que a regulação tem impacto sobre os custos 

das unidades produtivas reguladas. Ironiza o texto: “Se não se pode evitá-los, resta 

convencê-los. Se não se pode convencê-los, resta domesticá-los. Se não se pode 

domesticá-los, resta capturá-los” (NUNES, 2007, p. 15). E continuam as 

ponderações dos autores da pesquisa: 

Regulados e reguladores são xifópagos gerados pela economia de 
mercado. O aparato regulatório, criado para sanar imperfeições do 
mercado, torna-se, ele mesmo, um mercado no qual regulação é 
“comprada” e “vendida”. (...)  

Não existe regulação neutra. Nem regulação inocente. Nem toda regulação 
é contra o regulado. Muitos regulados abençoarão e, neste sentido, 
buscarão normas regulatórias que os protejam da regulação, que lhes 
diminuam os custos, que criem barreira de entradas à competição, que os 
mantenham no mercado, que os protejam de demandas do público. Nem 
toda regulação, portanto, é a favor do público. Nem toda regulação é a favor 
do regulado. O mercado regulatório é um selvagem campo de lutas de 
interesses. Regula quem pode, não quem quer. (NUNES, 2007. p.15-16) 

Diferentemente do assédio que ocorre historicamente no âmbito do Poder 

Legislativo, como já apontamos antes, Bochi (2002, p. 213-218) chama a atenção 

que este assédio mais direto e ostensivo de interesses privados na atuação das 

agências reguladoras no Brasil aparece como um novo tipo de corporativismo que 
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tem na oposição entre investidores e consumidores, sem critérios de representação, 

um novo eixo de assimetria estrutural. 

Para atuação junto ao Legislativo, diante do novo quadro que se 

configurava com o fortalecimento da intervenção regulatória do Estado, Boschi 

(2002, p. 213) já identificava o surgimento de novos tipos de entidades, bem como 

uma readaptação das associações independentes vigentes até então. Por um lado, 

associações de caráter mais abrangente e com mobilidade de atuação se 

fortaleciam. Seria o caso da “ação empresarial” que, fundada no início do processo 

de abertura comercial para acompanhar a Lei de Modernização dos Portos junto ao 

Congresso Nacional, foi reativada como organismo de atuação parlamentar visando 

à reforma tributária. Ou mesmo o caso da Organização Nacional da Indústria do 

Petróleo – ONIP e tantas outras associações criadas em função de cadeias 

produtivas que, abandonando o modelo anterior que girava em torno de setores de 

produção, passaram a estabelecer verdadeiras redes de “governança” envolvendo 

atores estratégicos – inclusive estatais – na lógica de implementação dos seus 

interesses. 

Por outro lado, ele constata também uma forte tendência à 

profissionalização das antigas associações independentes e mesmo de algumas 

entidades oficiais, como a Confederação Nacional da Indústria – CNI e a Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, que, entre vários novos serviços 

que passaram a ser prestados aos filiados, está incluído o de assessoria 

parlamentar, por exemplo, inclusive com a criação de departamentos internos 

especializados. Nesta dinâmica, continua o posicionamento do autor (BOSCHI, 

2002, p. 213), é possível compreender, finalmente, a tendência também bastante 
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expressiva de intensificação das atividades de lobby, que, outrora considerada 

ilegal, hoje se manifesta de forma mais legitimada por organizações que 

representam interesses privados junto ao Congresso ou mesmo por escritórios 

especializados para esse fim. 

No entanto, esclarece, em contraposição a esta estrutura que já vinha se 

fortalecendo no Brasil junto ao processo legislativo, no âmbito das agências 

reguladoras, novos mecanismos passam a ser utilizados, com menor ou nenhuma 

organização institucional. 

Verifica-se, também, a tendência a privilegiar o interesse dos investidores 
em detrimento dos consumidores e a restaurar, no âmbito das agências, o 
poder de clientelas cativas organizadas corporativamente (Nunes, 1998). 
Nesse quadro, agregam-se também as agências como alvo da atuação de 
lobbies. (Boschi, 2002, p. 218) 

O elemento econômico não pode ser desconsiderado. Gama (2004, p. 64) 

alerta para o fato de que aqui no Brasil tivemos a criação às pressas de agências 

reguladoras para satisfazer investimentos privados prementes, ainda que 

comprometendo a qualidade da estrutura que se criava. Tal dado é, na sua visão, 

causa para distorções sérias no modelo regulatório adotado, que restou fragilizado 

desde sua origem e tornou-se inapto a exercer efetiva ascendência ou controle 

eficaz sobre setores complexos, organizados e com poderes sobre a economia 

nacional. Em decorrência disso, algumas agências estariam se comportando 

indevidamente como “verdadeiros sindicatos das empresas submetidas às suas 

esferas de atuação” (GAMA, 2004, p. 64). Esse dado acaba por refletir na ausência 

ou na diminuição de independência do órgão regulador e de sua política 

administrativa em face dos agentes econômicos exploradores da atividade regulada. 

Razões macro-econômicas, indutoras de uma política preocupada em forjar 
alvissareiras sinalizações aos investidores e credores internacionais, 
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terminaram por ambientar o nascimento prematuro – e a má-formação 
genética – de algumas de nossas agências de regulação. 

Os graves problemas advindos da “captura” desses entes são uma fonte de 
enorme descrédito dos órgãos de regulação junto à população de usuários 
(consumidores) dos setores regulados. (GAMA, 2004, p. 67) 

Ainda acerca do tema das capturas das agências reguladoras no Brasil, 

convém mencionar que, em março de 2003, foi criado um Grupo de Trabalho 

Interministerial, no âmbito do Poder Executivo federal, para analisar, discutir a 

organização e propor medidas para o aperfeiçoamento do modelo institucional das 

agências reguladoras federais no país. Em conclusão aos trabalhos do Grupo, foi 

publicado um relatório, entitulado “Análise e avaliação do papel das agências 

reguladoras no atual arranjo institucional brasileiro”11, em que abordou-se 

diretamente a questão das capturas: 

2.3.1. As agências reguladoras e a “captura” 

A “teoria da captura” mostra que o aparato regulatório corre o risco de ser 
“adquirido” pela indústria, com “a regulação desenhada e operada 
primariamente para o seu benefício”. Assim, sem correto controle social do 
regulador, os interesses das indústrias reguladas podem influir e moldar as 
práticas regulatórias de maneira distorcida.  

Agravam o “risco de captura” circunstâncias como a dependência dos 
tomadores de decisões, a influência política, a dependência da agência 
reguladora em relação ao conhecimento tecnológico superior da indústria 
regulada, a seleção indiscriminada de quadros técnicos oriundos do setor 
ou indústria regulada para servir à agência, a possibilidade de futuras 
posições ou empregos na indústria ou setor regulado, a rotatividade dos 
próprios dirigentes das agências entre funções exercidas no governo e na 
iniciativa privada, e quando há necessidade, por parte da agência 
reguladora, do reconhecimento e cooperação da indústria regulada. 
Obviamente o risco de “captura” não é apanágio das agências, podendo 
ocorrer com qualquer órgão supervisor, inclusive ministérios, e a 
identificação de fatores que podem exacerbá-los normalmente se traduz por 
um desenho institucional que procure diminuí-los. 

Para que fossem mitigados os riscos de captura por setores regulados, a 
experiência anglo-saxã acabou por criar as “agências reguladoras”, tal como 
hoje conhecidas: com autonomia orçamentária e financeira, mandatos fixos 
para os dirigentes e não-coincidentes com as eleições majoritárias; 

 

11 O relatório pode ser encontrado na íntegra em: http://www.imazon.org.br/seminario/documentos 
/artigos/1.avaliacao_das_agencias_reguladoras_-_casa_civil.pdf  

http://www.imazon.org.br/seminario/documentos%20/artigos/1.avaliacao_das_agencias_reguladoras_-_casa_civil.pdf
http://www.imazon.org.br/seminario/documentos%20/artigos/1.avaliacao_das_agencias_reguladoras_-_casa_civil.pdf
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estrutura de direção e decisões colegiadas, quarentena para os dirigentes 
na partida. Estas características, que dão um grau de independência às 
agências, vêm se tornando padrão na maior parte dos países desenvolvidos 
e já encontram reflexos definidos nas instituições brasileiras. 

2.3.2. A importância da independência 

A vantagem de distanciar o regulador das partes interessadas, isto é, dar-
lhe independência, é que esse mecanismo reduz o risco de captura do 
regulador pelos interesses tendentes a influenciar indevidamente o 
processo regulatório e impedir sua efetividade. A independência procura dar 
base para a imparcialidade e neutralidade no exercício dos poderes 
regulatórios. Note-se que o desenho de “agências reguladoras” não procura 
torná-las infensa a toda influência dos muitos atores no mercado e da 
sociedade que são afetados pela regulação econômica. Tentativas de 
influenciar o processo regulatório com vistas à satisfação de interesses 
próprios são legítimas. A dificuldade surge quando o sistema regulatório é 
influenciado em uma forma não transparente, destruindo-se a 
imparcialidade. 

A experiência brasileira demonstra a importância destas considerações, já 
que diversos observadores sublinham que estruturas no bojo da 
Administração Direta com as responsabilidades de regulação econômica 
acabavam no passado por se degenerar, muitas vezes, nos famosos 
“cartórios”. 

Por outro lado, um dos fatores mais relevantes para a criação de agências 
reguladoras dotadas de graus de independência é, segundo Majone (1999), 
“a fé na força dos conhecimentos e experiência específicos como motor da 
melhoria social”. Segundo esse autor, a especificidade técnica requerida 
pela função regulatória, que não é detida nem pelos legisladores, nem pelos 
tribunais, nem pelos burocratas tradicionais, sempre foi uma fonte 
importante de legitimidade para as agências, atendendo de forma mais 
adequada ao “imperativo funcional” da especialização em troca de um maior 
grau de autonomia frente ao poder político e à necessidade de assegurar a 
“continuidade das políticas” nos setores regulados. 

Ressalte-se que a independência regulatória não é absoluta, mas uma 
questão de grau. O arcabouço constitucional pode impor limites no grau de 
discricionariedade, tanto dos entes políticos centralizados quanto dos entes 
descentralizados. A independência regulatória é constrangida pelo fato 
concreto de que aqueles comprometidos com funções regulatórias precisam 
interagir com mercados, atores políticos e sociais no exercício eficiente de 
suas tarefas. 

Independência é também um conceito multifacetado. O conceito usualmente 
busca distanciar o desenho e execução da função regulatória de muitas das 
pressões administrativas e políticas do governo. Paralelamente, 
independência implica em não envolvimento da agência com os interesses 
dos regulados – produtores, consumidores e outros agentes no domínio 
regulatório. Há uma certa correlação entre cada um desses relacionamentos 
e o arranjo institucional a partir do qual a regulação é concebida e posta em 
prática. Assim, sob essa abordagem complexa, a transparência de regras é 
fundamental para assegurar a independência no exercício e no resultado 
das funções regulatórias. 
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Duas questões aparecem como centrais no relatório no sentido de coibir a 

captura das agências. A primeira diz respeito ao controle social e a segunda 

relaciona-se à independência. Esta última envolve aspectos, como aponta o 

relatório, relativos aos tomadores de decisão, à influência política, ao conhecimento 

tecnológico desenvolvido na indústria regulada, à seleção de quadros técnicos 

oriundos do setor ou da indústria regulada para servir à agência, ou o inverso, à 

possibilidade de futuras contratações dos técnicos da agência, e mesmo ainda à 

rotatividade dos dirigentes das agências entre funções exercidas no governo e na 

iniciativa privada. Outra observação interessante que nos chama a atenção, e com a 

qual concordamos, refere-se ao dado de que outros vários órgãos estão suscetíveis 

à captura, inclusive ministérios. Voltaremos ao tema mais tarde. 

A questão da captura no debate brasileiro, no entanto, muitas vezes 

encontra-se confundida com a questão da autonomia e da independência já que 

estas características sequer conseguiram ser plenamente concretizadas na estrutura 

brasileira. 

 

 

4.2. Déficit democrático ou déficit regulatório? 

 

As capturas configuram assim “jogos de influência” do poder econômico 

sobre as esferas de decisão estatal. Antes de outras importantes reflexões que 

pretendemos trazer a este trabalho, gostaríamos de registrar, desde já, que “jogos 
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de influência” são, há muito, também denunciados no sistema estatal como um todo, 

senão que, de certa forma, fazem mesmo parte no debate democrático. 

Desde mesmo as origens do modelo de separação dos poderes, afirma 

Garcia-Pelayo (2000, p. 172), o poder estatal, bastante complexo para seu tempo, já 

que aumentava os componentes e diversificava as funções de um poder até então 

centralizado no rei, sofreu a intrusão de forças originalmente extra-estatais, 

tornando-o ainda mais complexo, sem, contudo, perder sua validade jurídica ou 

mesmo sem desconsiderar seus mecanismos de limitação e controle.  

En efecto, a las relaciones de poder sensu stricto, cuyos sujetos son las 
instancias investidas jurídicamente para el ejercicio de la potestad pública, 
se articulan las relaciones de influencia, cuyos actores son los partidos y las 
organizaciones de intereses. Así, pues, junto al decidor jurídicamente 
competente, actúan los actores de influencia, que tienen prácticamente, si 
no institucionalmente, la posibilidad de intervenir en el contenido de la 
decisión y/o en las modalidades de su ejecución. Ello es tan suficientemente 
conocido que apenas se necesita mencionarlo. (GARCIA-PELAYO, 2000, p. 
172) 

A complexidade estabelecida na estrutura estatal e mesmo 

governamental imprime à gestão uma diversificação dos métodos de ação e de 

controle administrativos. Durante muito tempo, o Estado foi considerado como uma 

organização autárquica que atuava por seus próprios e exclusivos meios. Hoje, o 

Estado coordena a sua atuação com a de entidades não-estatais, como as 

empresas, os sindicatos e outras organizações de interesses, o que acaba por 

convertê-los assim em agentes de suas políticas (GARCIA-PELAYO, 2000, p. 175). 

Esta relação não coíbe ou impede que tais entidades utilizem-se da situação em 

benefício de seus interesses. Garcia-Pelayo denomina este fenômeno princípio da 

instrumentalidade recíproca. 

Nos Estados Unidos, podemos acrescentar como exemplo extremo desta 

relação, uma prática denominada government by contract, realizam-se contratos 



 114

 

com empresas privadas para a realização de funções públicas imprescindíveis, 

como pagamento de pensões, organização técnica das bases militares no exterior, 

entre outros (GARCIA-PELAYO, 2000, p. 175). 

Não se pode negar, portanto, que as influências de grupos de interesses, 

sem necessariamente a utilização de instrumentos ilegais, estão, e, por que não 

dizer, sempre estiveram, presentes em várias instâncias do poder estatal. A questão 

é se esse dado é suficiente para descaracterizar a legitimidade democrática e 

participativa dos entes regulatórios. 

Não se pretende com estes argumentos relacionar ou defender a 

intervenção do poder econômico nas agências econômicas, como ocorrem com as 

capturas antes tratadas, como parte legítima de integração dele com o poder estatal, 

de forma alguma. Estamos apenas iniciando, com certos argumentos por ora 

específicos, a reflexão sobre a tese da ilegitimidade democrática das agências 

reguladoras, ou do Estado regulador como todo, muito acatada na doutrina sobre o 

tema, sustentada sobre uma base geral que trata das capturas. Tampouco é nossa 

pretensão, ao menos neste trabalho, a defesa de um modelo de Estado frente a 

outro. Nosso objeto de pesquisa, neste momento, consiste, por um lado, numa 

tentativa de desmistificação de um discurso contrário ao modelo de Estado regulador 

com base muitas vezes em conceitos superficiais e falaciosos. Por outro, interessa-

nos também a reflexão sobre a efetivação da legitimidade técnica reinvidicada pelo 

modelo em detrimento de uma legitimidade democrática. 

Ademais, é possível constatar uma “confusão” no debate do tema 

relacionado ao afastamento das agências reguladoras do ambiente político, pois se 

inicialmente se defende exclusivamente o seu isolamento desta esfera, 
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posteriormente, vimos que a todo tempo mecanismos de controle político são 

reivindicados para sua legitimação. Há que se esclarecer o que se pretende 

exatamente com as agências, neutralidade política plena ou não. Por outro lado, aos 

defensores de mecanismos de controle político mais fortes, várias ocorrências 

enumeradas como capturas pareceriam apenas exemplificações daqueles. 

Fixados estes pontos, esta investigação ainda circunda alguns 

questionamentos. As capturas consistem em um mero problema do sistema que 

pode ser aperfeiçoado por meio de instrumentos de controle ou esse projeto de 

Estado é inviável por desconsiderar elementos fundamentais da ética e da política 

sempre presentes nas esferas de decisão pública? As agências, que acabam tendo 

a eficácia e a viabilidade do seu modelo teórico sendo questionadas por meio do 

fenômeno das capturas, podem apresentar um elemento de legitimação democrática 

ou estarão condenadas a constantes processos de captura deslegitimatórios?  

Se o déficit de legitimação democrática das agências reguladoras já era 

uma preocupação recorrente nos estudos sobre seu modelo, parece-nos acentuar a 

importância de sua investigação diante do dado de ineficácia do seu próprio 

argumento legitimatório técnico. 

Esta discussão acerca da legitimação democrática no âmbito das 

agências reguladoras nos traz inevitavelmente a necessidade de reflexão sobre as 

próprias instituições já tão “consolidadas” nas estruturas democráticas estatais 

atuais a fim de se promover uma contribuição ao direito administrativo 

contemporâneo quanto ao fortalecimento de espaços de decisão administrativa mais 

legitimamente democráticos e é o que passamos a fazer no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO V – O DESAFIO DE UMA LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA 

DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

 

Neste capítulo, pretendemos, numa primeira parte, delimitar a noção de 

democracia moderna na produção do direito e sua pertinência à configuração de um 

legítimo espaço de decisão pública, apontando, contudo, as limitações que lhe foram 

impostas pelas sociedades contemporâneas e os percalços que lhe impediram de 

concretizar seu projeto. Em seguida, tratamos de propostas para uma nova 

democratização dos espaços de decisão pública, invocando para isto um conceito 

procedimental de democracia e uma noção ativa de cidadania. Por fim, tentaremos 

esboçar um panorama de como pode este arcabouço contribuir para o direito 

administrativo contemporâneo na perspectiva de fortalecimento de espaços de 

decisão administrativa mais legitimamente democráticos e participativos, em 

especial, as agências reguladoras. 

 

 

5.1. Os pressupostos políticos de um direito produzido 

democraticamente e seus limites 
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Não é tarefa muito fácil a sistematização da idéia de democracia como 

direito fundamental. Noberto Bobbio é um dos autores que conseguiu tratar o tema 

no campo institucional, concebendo a democracia como uma “forma de governo” 

(DORNELLES, 2003, p. 31), um regime onde estão definidas as regras do jogo 

institucional e as condições básicas para a garantia institucional dos direitos 

fundamentais. 

Os grupos sociais estão todos obrigados a tomar decisões vinculatórias 

para todos os seus membros como forma inclusive de prover a própria sobrevivência 

do grupo, tanto interna como externamente. O primeiro elemento que Bobbio 

enumera como integrante do conceito de democracia é que seja assegurado a um 

número muito elevado de membros do grupo participar do procedimento de decisão. 

Apesar de imprecisa tal situação, ainda assim, diante da impossibilidade de que 

todos participem, até porque no mais perfeito dos regimes democráticos 

determinada parcela, ainda que seja pela idade, fica de fora, insiste o autor, 

“estabelecer o número dos que têm direito ao voto a partir do qual pode-se começar 

a falar de regime democrático é algo que não pode ser feito em linha de princípio, 

isto é, sem a consideração das circunstâncias históricas e sem um juízo 

comparativo” (BOBBIO, 2000, p. 31). 

O segundo é a existência de regras de procedimento. Quanto às 

modalidades de decisão, a democracia estaria incluída no grupo cujo critério básico 

é a regra da maioria, ou seja, as decisões coletivas são aquelas aprovadas por pelo 

menos mais da metade daqueles a quem compete decidir. 

Por isto, para que uma decisão tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, 
todos) possa ser aceita como decisão coletiva é preciso que seja tomada 
com base em regras (não importa se escritas ou consuetudinárias) que 
estabeleçam quais são os indivíduos autorizados a tomar as decisões 
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vinculatórias para todos os membros do grupo, e à base de quais 
procedimentos. (BOBBIO, 2000, p. 31) 

E o terceiro elemento consiste em que os decisores sejam colocados 

diante de alternativas reais e sob condições de escolher entre um ou outra. Para que 

esta situação seja realizada é preciso que sejam garantidos a eles os denominados 

direitos de liberade, de opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião, de 

associação, direitos sobre os quais se ergueu o Estado liberal. Estes são o 

pressuposto necessário para o bom funcionamento dos próprios mecanismos 

procedimentais que irão caracterizar o jogo democrático, são regras ainda 

preliminares. De maneira a caracterizar que o Estado liberal é pressuposto não só 

histórico mas também jurídico do Estado democrático. 

A democracia moderna nasceu como método de legitimação e de controle 

das decisões políticas em sentido estrito, tentando eliminar de uma vez por todas o 

“poder invisível”. Neste sentido, o indivíduo é considerado em seu papel geral de 

cidadão (BOBBIO, 2000, p. 40). 

A questão das condições da gênese de um direito legitimamente 

construído remete-nos inevitavelmente, num primeiro plano, ao que representa o 

processo legislativo. A razão que fundamenta e examina as normas leva-nos a uma 

forma procedimental e repleta de pressuposições comunicativas de compreensão da 

democracia (HABERMAS, 2001, p. 363) que, no entanto, tem de se haver com 

teorias empíricas que a descrevem como um jogo de disputas estratégicas por poder 

e lutas de interesses. Não se deve, contudo, enfrentar essa questão com uma 

contraposição entre idéia e realidade, pois o conteúdo normativo surge do processo 

de reconstrução sociológica que foi empreendido, de modo que a faticidade social 

está já, ao menos um pouco, impregnada com tais pressuposições normativas. O 
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modelo proposto por Habermas se apóia na premissa de que a maneira de operar 

um sistema político articulado em um Estado de direito não se pode descrever de 

modo adequado, ainda que empiricamente, sem referência à dimensão de validade 

do direito e a força legitimadora que tem a gênese democrática do direito (2001, p. 

364). 

Com base em determinadas compreensões sobre a teoria do direito, é 

possível então estabelecer uma leitura das formas de compreensão de uma 

sociedade centrada no Estado de que partem os modelos habituais de democracia 

(HABERMAS, 2001, p. 372). Conforme a concepção liberal, o processo democrático 

se realiza exclusivamente na forma de compromissos de interesses. As regras da 

formação de compromisso parlamentar, eleitoral, e outros têm a finalidade de 

assegurar fairness aos resultados e se justificam graças aos direitos fundamentais 

liberais. 

Já sob a compreensão da concepção republicana, o processo 

democrático consiste num auto-entendimento ético-político a partir das condições de 

consenso prévio generalizado contido na socialização cultural e poderia ser feito 

como uma rememoração do ato fundador. 

A teoria do discurso, por sua vez, toma elementos das duas concepções e 

descreve o processo político como um procedimento racional passível de 

idealização, em que se reúnem discussões éticas, pragmáticas, morais e a formação 

de compromissos e sustenta ainda que numa situação ideal de suficiente informação 

sobre os problemas de que se trate se conseguem resultados racionais ou 

compromissos fair. Com esses elementos, a razão prática não precisa se recorrer 

nem a direitos humanos universais nem a uma eticidade concreta, assentando-se na 
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própria estrutura normativa derivada das estruturas comunicativas produto da 

própria socialização e sociação comunicativa (HABERMAS, 2001, p. 373). 

Pues bien, en nuestro contexto es importante que con estas descripciones 
del proceso democrático quedan también colocados los hitos de una 
conceptuación normativa del Estado y la sociedad. Se presupone 
simplemente una Administración pública del tipo “instituto racional del 
Estado” (Weber), tal como cuajó a principios del mundo moderno con el 
sistema de Estados europeos y tal como se desarrolló en conexión (y 
entrelazamiento) funcional con el sistema económico capitalista. 
(HABERMAS, 2001, p. 373) 

A concepção republicana vê a formação da opinião e vontade políticas 

como o meio em que se constitui a própria sociedade, como um todo politicamente 

estruturado, pois, para eles, a sociedade é essencialmente política, societas civilis, 

pois é através da política que a sociedade se torna consciente de si. De modo que, 

no republicanismo, há uma contraposição entre democracia e poder estatal, o que 

se percebe em Hannah Arendt, para quem, contra o privatismo de uma população 

despolitizada e contra a autolegitimação de um poder estatal, o espaço da opinião 

pública deveria ser desobstruído, para que o povo retomasse aquele poder estatal 

burocraticamente autonomizado, transformando-se a sociedade numa totalidade 

política (HABERMAS, 2001, p. 373). 

A separação entre estado e sociedade para os republicanos, porém, não 

pode ser superada nos marcos do liberalismo, mas apenas manter-se no marco de 

uma concepção de democracia que é concebida como luta de interesses limitada 

por um estado protetor de direitos individuais. Esta dimensão da democracia, 

contudo, com a qual os liberais associam um aparato de contensão da atividade 

estatal (direitos de defesa, divisão de poderes, legalidade, etc.) articulado na forma 

de Estado de direito, é apenas uma daquelas, pois a democracia deve ainda mover 
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o Estado a ter em conta os interesses diversos de uma sociedade pluralista 

realizando e ampliando a participação (HABERMAS, 2001, p. 373). 

A compreensão liberal se preocupa mais com o output (atividade estatal) 

que com o input (formação democrática da vontade) do processo democrático, e 

ainda assim não deixa de ser centrada no Estado, renunciando à suposição pouco 

realista de uma cidadania ativa sem perder de vista uma regulação estatal da 

sociedade que deve ser contida a todo custo. A intenção é mediar o poder estatal e 

a economia de mercado livre, limitando a sua atividade àquilo que é uma regulação 

proveitosa dessa atividade deixando-a o mais livre possível para que nela os 

indivíduos persigam seus desígnios como queiram, e de modo essencialmente não 

político (HABERMAS, 2001, p. 374). 

Por fim, a teoria do discurso associa ao processo democrático conotações 

normativas mais fortes que as do modelo liberal e mais fracas que a do modelo 

republicano, tomando elementos de ambos e articulando de modo novo. Habermas 

concorda com o republicanismo no que diz respeito ao processo democrático como 

centro do problema político, mas não exclui do sistema político a estrutura de um 

Estado de direito institucionalizado como a melhor forma em que se expressa a 

própria política deliberativa democrática. O desenvolvimento e consolidação de uma 

política deliberativa não depende da ativação de uma comunidade política e 

liberação do espaço de comunicação público, mas de uma institucionalização dos 

pressupostos e procedimentos comunicativos e de uma interação dessas 

deliberações de esferas institucionalizadas com as discussões informais de uma 

esfera pública não estatal (HABERMAS, 2001, p. 374). 
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Ainda num paralelo entre estas concepções, acerca da legitimação e da 

soberania popular, a formação democrática da vontade, para os liberais, tem 

exclusivamente o papel de legitimar o poder político. Os resultados eleitorais 

autorizam o exercício do poder administrativo por um governo, devendo esse 

governo justificar suas ações, limitadas pelo Estado de Direito, à sociedade e ao 

parlamento. Já para os republicanos, o processo democrático tem a função de 

constituir a sociedade como uma comunidade política e manter viva a lembrança do 

ato fundacional, o governo resultante não tem um mandato imperativo, mas deve 

executar as políticas que se dirijam à realização da comunidade de acordo com a 

sua auto-compreensão (HABERMAS, 2001, p. 377). Para a teoria do discurso, os 

pressupostos comunicativos e procedimentos democráticos racionalizam as 

decisões administrativas e de um governo ligados ao direito e à lei, na forma do 

Estado de Direito. Racionalizar é mais que legitimação (liberalismo) e menos que 

constituição de um poder (republicanismo). O poder administrativo é retroalimentado 

pelos processos democráticos, que o fiscalizam e o programam mais ou menos. Ele 

tem autonomia sistêmica para decidir (como subsistema especializado em decidir), 

mas o espaço público político funciona como uma rede de sensores que reagem a 

sua atividade. Assim, a opinião pública não manda no poder administrativo, mas o 

dirige, estando ele, ainda, limitado pelas condições de institucionalização e pelo 

próprio poder comunicativo institucionalizado. 

Ocurre, sin embargo, que el espectacular ensanchamiento de los espacios 
económicos y sociales, no se ha visto acompañado de una similar amplitud 
de los espacios políticos. (…) De esta suerte continúa siendo el Estado el 
punto de referencia y el marco obligado donde se establecen los supuestos  
reguladores de la vida social y donde se definen y se expresan 
democráticamente los principios valorativos ordenadores de la convivencia. 
(GARCÍA, 2004, p. 14) 
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Literatura mais comum hoje, no entanto, é que constata e diagnostica que 

muitas das promessas da democracia moderna não foram cumpridas, nem 

conseguem sê-lo. Bobbio diante mão reconhece que o projeto político democrático 

foi idealizado para uma sociedade muito menos complexa que a de hoje. Dentre os 

obstáculos que causaram esta impossibilidade de realização do projeto político, 

Bobbio ressalta e identifica três (2000, p. 46). O primeiro deles relaciona-se às 

transformações econômicas por que passaram as sociedades, “de uma economia 

familiar para uma economia de mercado, de uma economia de mercado para uma 

economia protegida, regulada, planificada”. Há tempos, aponta Bobbio, Saint-Simon 

já havia percebido e defendido a susbtituição do governo dos legisladores pelo 

governo dos cientistas. 

Tecnocracia e democracia são antitéticas: se o protagonista da sociedade 
industrial é o especialista, impossível que venha a ser o cidadão qualquer. A 
democracia sustenta-se sobre a hipótese de que todos podem decidir a 
respeito de tudo. A tecnocracia, ao contrário, pretende que sejam 
convocados para decidir apenas aqueles poucos que detêm conhecimentos 
específicos. (BOBBIO, 2000, p. 46) 

O segundo obstáculo identificado por Bobbio refere-se ao crescimento 

inesperado do aparato burocrático, de uma estruturação de poder ordenado 

hierarquicamente do vértice à base. Historicamente a burocratização está muito 

relacionada à democratização. “Todos os Estados que se tornaram mais 

democráticos tornaram-se ao mesmo tempo mais burocráticos, pois o processo de 

burocratização foi em boa parte uma conseqüência do processo de democratização” 

(BOBBIO, 2000, p. 47).  

Por fim, o terceiro obstáculo relaciona-se ao baixo rendimento do sistema 

democrático como um todo, uma ingovernabilidade da democracia. Este fato 

consiste no dado de que o Estado liberal e seu posterior alargamento no Estado 
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democrático contribuíram para emancipar a sociedade civil do sistema político, de 

maneira que a sociedade civil se tornasse uma inesgotável fonte de demandas 

dirigidas ao governo (BOBBIO, 2000, p. 48). 

Aguça-nos o diagnóstico de Paul Hirst (1992) sobre instituições 

consideradas historicamente democráticas, já consolidadas, e menos questionadas 

na estrutura atual. Apesar de reconhecer que a democracia representativa ocidental 

está hoje mais segura que na maior parte restante do século, Hirst não deixa de 

consignar os fortes limites que lhe são impostos. Com a grave ameaça do fascismo 

e do stalinismo, que se revelou internamente, por meio dos partidos, e 

externamente, pelos Estados, vivenciada na década de 1930, a democracia foi 

também fortemente contestada como corpo de idéias. Nos anos de 1960, esta 

contestação tomou forma mais definida na rejeição à democracia representativa em 

favor da democracia participativa e direta encampada pelos movimentos estudantis. 

Já na década de 1980, a democracia representativa toma novo fôlego e, 

além de incontestada, passou a ser estimulada pelos próprios movimentos que 

antes reivindicavam sua extinção. Tornou-se patente, segundo o autor (HIRST, 

1991, p. 8), que a “esquerda rendeu-se a democracia”. O governo representativo, as 

eleições multipartidárias e os eleitorados amplos passaram a ser modelo perseguido 

e muito bem aceito. 

A esquerda intelectual na Europa e nos Estados Unidos adotou a 
democratização como essência de suas reivindicações políticas. Isto não é 
apenas moda ou casualidade; é uma reação a uma conjuntura em que a 
democracia representativa tornou-se incontestável e insuperável. (HIRST, 
1992, p. 8) 

Contudo, estas premissas de um modelo democrático enfrentam grandes 

problemas. O primeiro relaciona-se ao grau de distanciamento que se estabelece 
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entre governo e controle ou influência popular. As formas de democracia 

representativa enfrentam níveis muito baixos de prestação de contas por parte do 

governo e de influência popular no processo de tomada de decisão. O sistema de 

responsabilização é muito deficiente. Elas têm funcionado, muitas vezes, 

simplesmente como um meio de legitimação do poder governamental, esquecendo 

de seu papel de obrigar o governo a prestar contas e a estar aberto a constantes 

influências da população.  

Retirando as respostas mais radicais, relacionadas ao marxismo ou à 

utopia pós-industrial, uma “nova esquerda democrática” tenta reagir aos déficits da 

democracia representativa tomando de assalto o arsenal do liberalismo ocidental e 

da própria teoria democrática, buscando assim democratizar dentro dos próprios 

parâmetros ligados às eleições amplas, à competição multipartidária, a um número 

limitado de partidos hierarquicamente controlados e a um Estado que detenha os 

meios de violência. Dois são os principais caminhos percorridos para as respostas 

nestes moldes. O primeiro deles é o do “novo republicanismo”. Tendência que se 

baseia na idéia de cidadania, que acredita que o fortalecimento da participação ativa 

em instituições políticas comuns, básicas, juntamente com a ampliação dos direitos 

sociais e políticos dos cidadãos pode ampliar a democratização. O segundo, mais 

marcantemente contrário ao Estado, acredita que, a partir da iniciativa dos cidadãos, 

a “sociedade civil” organizada e ativa pode agir como fiscal e substituto do Estado 

(HIRST, 1992, p. 9). 

O principal mote do “novo republicanismo” para uma ampliação do papel 

do cidadão e de sua participação em instituições políticas básicas é suprir as 
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deficiências da moderna democracia de massa. No entanto, ele acaba se 

defrontando novamente com elas. 

A participação limitada é uma característica institucional da democracia de 
massa e não uma mera falha decorrente de circunstâncias específicas. 
Eleitorados de massa e partidos de massa dignificam um baixo nível de 
participação ativa dos cidadãos. (...) 

A política democrática representativa significa eleições pouco freqüentes e 
restritas a um eleitorado de massa. Isso é inevitável; mesmo quando a 
grande maioria dos cidadãos individuais se interessa pelo processo político, 
vota sempre que solicitado e adquire um modesto conhecimento de política. 
Quando a indiferença ou a alienação leva o cidadão a negligenciar até as 
tarefas limitadas da política democrática de massa, a eleição se torna uma 
legitimação ainda mais formal daqueles que chegam ao poder. (HIRST, 
1992. p. 10) 

Continuando sua análise, Paul Hirst considera que a margem para se 

ampliar o papel dos cidadãos e sua participação é sempre muito pequena neste 

modelo. Em sociedades razoavelmente estáveis e prósperas, a maior parte das 

pessoas assistirá passivamente à vida política do país e estará satisfeita com sua 

participação limitada neste âmbito, dedicando-se com mais afinco à sua própria vida 

privada. 

Os partidos políticos, por sua vez, ocupam sempre muito espaço nas 

modernas democracias. Enquanto a democracia de massa representa uma forma de 

participação mínima entre os indivíduos, aos grandes partidos políticos é guardado 

um espaço de monopólio das agendas políticas relevantes. Cientes deste papel, 

mesmo os partidos de esquerda fogem de reformas políticas verdadeiramente 

radicais nas suas instituições. Assim, a nova esquerda democrática é excluída pelos 

próprios grandes partidos de esquerda ou reduzida a um discurso retórico sobre as 

estratégias de reforma profundamente conservadoras (HIRST, 1992, p. 11). 

Em ponto algum dos programas de reforma da nova esquerda democrática 
figuram os meios para substituir os partidos de massa e contestar seu 
controle sobre a política dominante. Propô-los seria um ataque frontal à 
democracia representativa, que faria os novos democratas recuarem, 
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juntando-se aos fascistas e comunistas. Não os propor, no entanto, 
transforma boa parte da defesa da “cidadania” e da participação ativista 
“republicana” em mera retórica. Assegura a permanência do discurso de 
esquerda, confortando os intelectuais, talvez, mas não uma efetiva política 
de esquerda da reforma democrática. (HIRST, 1992, p. 11) 

Por outro lado, a oposição baseada na “sociedade civil” teve maior 

repercussão na experiência vivenciada no Leste Europeu, local cujo Estado carecia 

de legitimidade junto ao amplo corpo da população e não aceitava um governo 

plenamente representativo. Diferentemente ocorre com a experiência democrática 

no Ocidente. 

Como um Estado de serviço público, ele é capaz de maginalizar os “novos 
movimentos sociais”, porque penetra profundamente na sociedade civil. 
Movimentos na sociedade civil não são capazes de suplantar o Estado ou 
ocupar o seu lugar, precisamente porque, nas sociedades democráticas 
desenvolvidas, a sociedade civil não é homogênea nem coesa contra o 
Estado. (HIRST, 1992, p. 12) 

Por conta de todo este diagnóstico, a reforma democrática revela-se 

tarefa por demais difícil. Por outro lado, as experiências vivenciadas neste século, 

em especial com as vivências de tirania, ocasionam o medo diante de qualquer 

sistema que não a democracia de massa multipartidária. Parte-se sempre do 

pressuposto que a democracia representativa pode ser suplementada, nunca 

suplantada. 

A reivindicação atual de fortalecimento de espaços democráticos e de 

maior democracia em geral, por sua vez, vem sendo reunida com a exigência de que 

a democracia representativa seja complementada ou mesmo substituída pela 

democracia direta. A democracia direta, no entanto, em regra, implica a participação 

de todos os cidadãos em todas as decisões. Imaginar que nas sociedades atuais 

isso seria possível é uma insensatez. Por outro lado, se há várias fórmulas políticas 

que indicam essa transformação num nível máximo em tom de discurso sem 
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fundamento, há propostas políticas que reivindicam mudanças rumo a uma 

democracia direta num nível possível dentro de instituições e espaços específicos. 

As democracias representativas ocidentais são uma curiosa mistura de 
sucesso e fracasso. São bem-sucedidas no nível da legitimação da 
autoridade governamental, mas ao preço de um baixo nível de participação 
do cidadão e de um baixo nível de efetiva fiscalização do processo de 
tomada de decisão governamental. Seu sucesso se deve em parte ao fato 
de que pedem pouco do eleitor comum – mínimo esforço e mínimo 
conhecimento –, ao mesmo tempo em que põem nas mãos do eleitorado 
um poder de veto muito real e valioso. As instituições democráticas 
ocidentais não podem ser derrubadas ou contestadas de frente. (HIRST, 
1992, p. 12-13) 

Isso nos remonta novamente ao problema da legitimação do poder e da 

validade das normas jurídicas, bem como ao processo legislativo, uma vez que todo 

poder exige certa forma jurídica e precisa se alimentar da pretensão do próprio 

direito (GRIMM, 2001, p. 489), materialmente, por conta de sua adequação aos 

direitos fundamentais e, formalmente, graças à forma do processo legislativo, 

garantias apoiadas reciprocamente. 

O modelo é, evidentemente, rico em pressupostos. As condições 
elementares para a legitimidade da regulação jurídica consistem em uma 
igualdade de chances e direitos de acesso na produção do direito, por parte 
de todos os cidadãos. Como hoje tais condições são largamente 
enfraquecidas seja pelo número de implicados, seja pela complexidade dos 
objetos da regulação, seja pela quantidade de decisões necessárias, a 
decisão democrático-popular acerca do direito torna-se, em realidade, a 
exceção. (GRIMM, 2001, p. 489) 

A separação entre quem detém o poder estatal e quem o exerce nos traz 

a preocupação acerca da vinculação dos representantes ao seu eleitorado. No caso 

da democracia representativa, com a separação de autores e destinatários das leis, 

a própria idéia de democracia como autonomia dos cidadãos exige que os 

destinatários das leis possam ser, ao mesmo tempo, entendidos como seus autores 

(GRIMM, 2001, p. 490). A igualdade de direitos e oportunidades deve ser, portanto, 

garantida não só no que tange à atividade legislativa, mas também quanto à escolha 
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dos representantes. A eleição precisa ser verdadeiramente livre. Isso pressupõe a 

formação livre de alternativas elegíveis e vedação a limitações à capacidade de 

concorrência que possam ser impostas. Por sua vez, para que o direito produzido 

pelos representantes seja reconhecido como legítimo, é fundamental que o processo 

discursivo que precede à decisão tenha efeitos sobre o seu resultado (GRIMM, 

2001, p. 491). 

Os pressupostos do direito legítimo, portanto, são sempre apenas 
razoavelmente cumpridos. O déficit mais relevante verificado no início do 
Estado de Direito consistiu em que os representantes detinham poder 
limitado de decisão, localizando-se esses poderes decisórios, sobretudo, no 
interior dos partidos políticos. Isso é veraz sobretudo no que se refere a 
grandes democracias com eleições continuadas e inquebrantáveis 
necessidades decisórias. Somente com a redução e simplificação dos 
processos de decisão podem esses Estados fazer tais escolhas terem 
efeitos de imposição jurídica. (GRIMM, 2001, p. 492) 

 

 

5.2. Propostas para uma nova democratização: a cidadania como 

participação pública efetiva dos sujeitos sociais 

 

Com o direito à democracia, o papel da sociedade civil torna-se 

fundamental. A noção de cidadania deixa de ser passiva, como ocorria na tradição 

liberal, e surge como uma força simbólica capaz de erguer lutas e condições para 

conquistas no campo da cidadania coletiva (DORNELLES, 2003, p. 32). A questão é 

se a conquista dos direitos humanos consegue de fato promover um espaço de luta 

que possa contribuir para a emergência e a consolidação da democracia. 

Como vimos, condição indissociável do debate democrático é a existência 

plena das liberdades civis e políticas. Foi inclusive a partir deste espaço que em 
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alguns países se avançou para a conquista, ou ao menos o reconhecimento, de 

direitos econômicos, sociais e culturais. Assim, o reconhecimento dos direitos 

fundamentais é substancial a uma sociedade democrática. Em nome de tais direitos, 

é que se possibilita o debate público-democrático. 

Thomas Humphred Marshall realizou, em artigo que se tornou célebre, 

uma reconstrução do conceito de cidadania à sua época utilizando-se da ampliação 

do status de “cavalheiro” para todos os membros de uma comunidade política, como 

condição para o atingir da cidadania. Segundo sua formulação, ao atingir tal status 

(o de cavalheiro), todos deveriam contar com condições dignas (ou civilizadas) de 

vida, ou seja, com condições de cidadania (MARSHALL, 1967, p. 57-114). 

Poderíamos, com ele, dizer que “a reivindicação de todos para gozar dessas 

condições é uma exigência para ser admitido numa participação na herança social, o 

que, por sua vez, significa uma reivindicação para serem admitidos como membros 

completos da sociedade” (MARSHALL, 1967, p. 61).  

Marshall divide o surgimento dos direitos à cidadania em três grandes 

partes. A primeira, segundo ele, diria respeito ao surgimento dos direitos civis, que 

consistiriam nos “direitos necessários à liberdade individual – liberdade de ir e vir, 

liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de concluir 

contratos válidos e o direito à justiça” (MARSHALL, 1967, p. 63). O seu surgimento 

poderia remontar, cronologicamente, ao final da Idade Média – com o advento do 

habeas Corpus, na Inglaterra – mas teria alcançado realmente seu ponto de 

formação no século XVIII (1967, p. 66). Poderíamos dizer que Marshall também 

identifica no mercado um dado essencial dessa primeira manifestação da cidadania, 
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pois, para ele, “no setor econômico, o direito civil básico é o de trabalhar, isto é, o de 

seguir a ocupação de seu gosto no lugar de escolha” (1967, p. 67). 

Ainda contida neste primeiro elenco de direitos da cidadania, Marshall 

considera o papel da sociedade civil emergente, compreendida apenas 

economicamente, em um sistema jurídico que necessita de legitimação política. É 

nesse sentido, inclusive, que ele afirma, fazendo referência ao ganho de status de 

“membro de uma sociedade na qual há, nominalmente pelo menos, uma lei para 

todos os homens”, que, aquela “liberdade que seus predecessores tinham 

conquistado pelo êxodo para as cidades livres passou a ser sua por direito” 

(MARSHALL, 1967, p. 68-69). 

A partir de então, os cidadãos se tornam providos de direitos de 

participação política, e as leis só se consideram válidas quando contam a seu favor 

com a presunção, garantida por vida da participação democrática, de que 

expressam o interesse geral com o assentimento dos implicados. A esse processo, 

Marshall associa, por sua vez, uma segunda parte dos direitos da cidadania. Esta 

teria começado, segundo ele, no século XIX, consistindo, na verdade, “não na 

criação de novos direitos para enriquecer o status já gozado por todos, mas na 

doação de velhos direitos a novos setores da população” (1967, p.69). Assim, mais 

pessoas passaram a contar com a possibilidade de participação ativa nos 

procedimentos eleitorais e com o acesso à justiça, assim como a outros setores 

estatais excluídos os critérios censitários de renda ou de propriedade. 

Por fim, a terceira parte dos direitos que, por sua vez, proporcionam o 

status de cidadania enquanto condição moral implícita na pertinência a uma 

comunidade política. Para Marshall, seria a fase referente aos direitos sociais. O 
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paradigma de direito social, segundo ele, seria aquele representado pela educação 

gratuita; “a educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania e, 

quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem em 

mente, sem sombra de dúvida, as exigências e a natureza da cidadania” (1967, p. 

73).  

O direito à educação é um direito social genuíno porque o objetivo da 
educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva. 
Basicamente, deveria ser considerado não como o direito da criança a 
freqüentar a escola, mas como o direito do cidadão adulto ter sido educado. 
E, nesse ponto, não há nenhum conflito com os direitos civis do modo pelo 
qual são interpretados numa época de inidvidualismos. Pois os direito civis  
se destinam a ser utilizados por pessoas inteligentes e de bom senso que 
aprenderam a ler e escrever. A educação é um pré-requisito necessário da 
liberdade civil. (MARSHALL, 1967, p. 73) 

Ao longo do século XX, a idéia de cidadania teria visto a ampliação 

desses direitos sociais, com a complementação do direito à educação pela idéia de 

“um direito universal a uma renda real que não é proporcional ao valor de mercado 

do reivindicador” (1967, p. 88). Essa seria uma exigência referida às diferenciações 

de classe que deixavam claras as limitações do exercício da cidadania, quanto aos 

direitos civis e aos direitos políticos, impostas a camadas sociais desprovidas de 

capacidade mínima em termos de renda. Marshall cita, como complementações da 

diferença de renda, uma ampliação do acesso à justiça gratuita, um sistema de 

renda mínima aos aposentados, um sistema médico gratuito, um sistema de 

habitação; a intenção, segundo ele, seria a de que o direito do cidadão fosse 

compreendido como “o direito à igualdade de oportunidade” (1967, p. 101).  

A conseqüência dessa pressão por participação em uma comunidade 

jurídica com status de cidadão e o efeito numa ampliação das prestações positivas 

do Estado até o nível em que a presença dos serviços, na vida dos implicados, 

tornou-se uma constante que desembocou numa própria disfuncionalidade para as 



 133

 

liberdades civis. Marshall levanta a tese de que algumas formas de seguro social, 

establecidas para diminuir as diferenças entre as classes poderiam acabar sendo 

acompanhadas de discriminação de classe de natureza psicológica (1967, p. 93). 

Ele não nega a necessidade destas políticas sociais, mas parece estar consciente 

de que a disputa, dada no século XX, entre o status de cidadão e o contrato livre, 

próprio da dimensão econômica dos direitos civis – liberdade versus igualdade,– não 

é resolvida de modo aproblemático no meio que é o Estado social de bem-estar.  

A temática relacionada à cidadania ganha, cada vez mais, atenção por 

parte dos estudiosos da ciência política, e mesmo do direito. Tendo promovido 

Marshall talvez o auge de seu debate “extrajurídico” (BOVERO, 2002, p. 118), mais 

recentemente, no entanto, o debate em torno da noção de cidadania vincula-se à 

teoria da democracia e aos processos de democratização com a reflexão sobre o 

tema dos direitos sociais e a análise da formação e da crise dos sistemas do Estado 

do bem-estar. 

Bovero (2002, p. 118) aponta que uma revisão da literatura recente sobre 

o tema demonstra que o núcleo da teoria contemporânea da cidadania coincide com 

o problema da definição do status de cidadão. Status entendido frente ao indíviduo 

moderno e por este reinvidicado, na medida em que quer ser algo mais que um 

“simples súdito”, um mero sujeito de deveres e destinatário passivo de ordens. A 

definição do conteúdo desta definição de cidadania, contudo, apresenta-se 

problemática e controvertida. 

(D)esde la de Marshall, para quien la ciudadanía “es un status que es 
otorgado a los miembros de pleno derecho de una comunidad”, hasta la de 
Dahrendorf, para quien “la ciudadanía describe los derechos y las 
obligaciones asociadas con la pertenencia a una unidad social y, en 
particular, con la nacionalidad”; o a aquella de Habermas, quien afirma: “hoy 
la expresión Staatbürgerschaft, o Citizenship, es usada para indicar no 
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solamente una adhesión asociativa a la organización nacional, sino también 
el status que es definido en sus contenidos por los derechos y deberes del 
ciudadano.”  (BOVERO, 2002, p. 119) 

Se centrarmos a atenção nas três componentes da cidadania indicadas 

por Marshall como elementos essenciais do problema, e que permaneceram 

posteriormente no centro das reflexões – a componente civil, que relaciona-se aos 

direitos individuais; a política, ligada ao direito de participação no exercício do poder 

coletivo; e a social, que postula o direito a um certo nível de educação, bem-estar e 

seguridade –, não é difícil constatar sua relação com as bases fundamentais do 

problema dos direitos do homem.  

Comienzo realizando la observación de que ambas expresiones son, por así 
decirlo, abreviadas. En el lenguaje socio-politológico común, “ciudadanía” 
indica el conjunto de los (lhamados) derechos civiles, políticos y sociales – 
cuya determinación, y cuya relación en su conjunto, se encuentra en el 
centro de la reflexión –. Por lo que hace a los derechos del hombre, la 
fórmula completa, tal como estaba contemplada en las declaraciones 
francesas históricas que (de manera conjunta con sus homólogos 
documentos americanos) constituyen su nacimiento “positivo”, era la de 
“derechos del hombre y del ciudadano”. Por lo tanto, en léxico más reciente 
“ciudadanía” es el término genérico, es decir, indica una clase de derechos 
que comprende varias especificaciones; en el léxico clásico-moderno 
“ciudadano” es un término específico, relacionado principalmente (aunque 
no sólo) con la especie de los derechos políticos. (BOVERO, 2002, p. 120-
121) 

Esta mudança na concepção de cidadania merece a crítica de Bovero 

(2002, 117-133). Trata-se de uma confusão realizada inicialmente por Marshall e 

desde então repetida por vários autores. Para o autor, este uso lingüístico na 

verdade revela uma tese: a que vincula em geral os direitos subjetivos dos 

indivíduos com a pertinência destes indivíduos a uma comunidade política e os faz 

depender desta, como se os indivíduos pudessem “ter direitos” em geral, mas só são 

“cidadãos” enquanto membros de uma comunidade. 

A teoria da cidadania remonta à antiguidade e com Aristóteles já tínhamos 

definições específicas para a noção. Ser cidadão, para ele, consistia em ser titular 
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de um poder público não limitado, permanente, em participar de maneira estável no 

poder de decisão coletiva, no poder político, ou, dito de outra forma, a participação 

no poder político é a característica essencial da cidadania. Resume o que hoje 

chamaríamos de “cidadania política”. Enumerando os requisitos necessários para 

caracterizar o status de cidadão, Aristóteles, sob um ponto de vista descritivo, afirma 

que serão cidadãos em uma democracia todos os homens livres; em uma 

aristocracia, apenas os nobres; em uma oligarquia, apenas os ricos. Sob um ponto 

de vista normativo, ainda segundo Aristóteles (BOVERO, 2002, p. 123), “debe ser 

(reconocido como) ciudadano aquel sujeto que sabe mandar, que es capaz de 

ejercer el arché: es decir, la denominación de ciudadano corresponde, o debería 

corresponder, solamente a quien sea capaz de ser tal”. 

Com a modernidade, contudo, um sentido determinado é conferido aos 

direitos do homem, em detrimento da concepção de participação em uma 

determinada comunidade política. Consagra uma prioridade lógica e axiológica do 

indivíduo sobre a comunidade e a identidade individual sobre a identidade coletiva. 

En un sentido determinado, en una cierta interpretación filosófica, el 
nacimiento del mundo moderno no es otra cosa que el nacimiento de esta 
idea, que encontró su primera expresión plena en la gran invención 
conceptual del iusnaturalismo moderno: el estado de naturaleza como 
condición de igual libertad individual de los hombres como tales, una 
condición prepolítica, idealmente anterior a la formación de la comunidad 
política. (BOVERO, 2002, p. 127) 

A teoria contemporânea da cidadania retorna, de certa forma, ao 

paradigma anterior assinalando novamente a prioridade da comunidade sobre o 

indivíduo em seu conceito, o que para Bovero (2002, p. 129) pode representar um 

sério risco de revelar-se como uma teoria antimoderna e conservadora. Para o autor, 

o núcleo conceitual desta teoria conduz, ela mesma, a soluções objetivamente 

antimodernas e interpretações subjetivas, pois está fundada em um erro de 
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perspectiva. A teoria enxerga o indivíduo sujeito de direitos desde um ponto de vista 

das instituições que reconhecem e garantem direitos ao indivíduo e projeta a 

particularidade destas instituições sobre o sujeito de direitos, reduzindo-o a algo 

necessariamente particularizado, como um sujeito que tem direitos na medida em 

que está vinculado a uma comunidade específica, na medida em que é um “cidadão” 

(BOVERO, 2002, p. 130). Esta perspectiva que desenvolve então a teoria da 

cidadania contemporânea pode desenvolver sérias conseqüências prejudiciais em 

um mundo que se vê atravessado por migrações maciças.   

Diante deste quadro, Bovero (2002, p. 131) aponta como caminho 

inevitável a distinção de, ao menos, dois status do sujeito titular de direitos 

fundamentais e, da mesma maneira, duas classes destes mesmos direitos: os 

direitos do homem e os direitos do cidadão. Historicamente, o conceito de cidadão 

está associado à participação política. Enquanto os direitos do homem são 

universais, os direitos do cidadão são necessariamente particulares, a menos que se 

institua uma cidadania universal, cosmopolita. Portanto, os direitos do cidadão não 

coincidem com os direitos do homem. 

Apesar de compreender a preocupação de Bovero em contraditar 

Marshall e seus seguidores, não se pode negar que, numa perspectiva democrática 

contemporânea, compreender os cidadãos com seus direitos plenos de participação, 

nestes incluídos todos os aspectos apresentados por Marshall, é mesmo uma 

premissa fundamental, ainda que diferente nomenclatura seja dada.   

Ciertamente, tanto las libertades individuales como la seguridad que al 
individuo aportan los derechos sociales, pueden también entenderse como 
base jurídica de esa independencia individual y social que es menester para 
que de verdad sea posible una efectiva puesta en práctica de los derechos 
políticos. Pero éstas son conexiones empíricas, no conexiones 
conceptualmente necesarias. Pues los derechos de libertad y los derechos 
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sociales pueden también hacer posible una renuncia privatista a la parte 
activa del papel de ciudadano, con lo que éste quedaría reducido a las 
relaciones de un cliente con las administraciones de las que ha de recibir las 
correspondientes prestaciones y auxilios. (HABERMAS, 2001, p. 633) 

Sem a conquista efetiva dos direitos hoje consagrados 

constitucionalmente, não há como falar em participação efetiva, seja em uma 

democracia representativa seja em mecanismos de democracia direta no âmbito 

político. Garantir somente os direitos políticos não se faz suficiente. Enquanto as 

pessoas forem sub-cidadãs, em seu sentido contemporâneo, as propostas de uma 

“nova democratização” se tornam bastante limitadas. 

 

 

5.3. A constitucionalização fática de direitos e a operacionalidade 

das agências regulatórias 

 

 

5.3.1. Uma conjuntura democrática com participação 

 

Os debates atuais da democracia, assim, pretendem nos levar, de um 

lado, para o fortalecimento da sociedade civil na promoção de uma esfera pública 

não-estatal. Neste caso, as expectativas são, em geral, representadas nas 

organizações não-governamentais, nos chamados “novos movimentos sociais”, 

entre outros. 

A construção dessa esfera social-pública, enquanto participação social e 
política dos cidadãos, passa pela existência de entidades e movimentos 
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não-governamentais, não-mercantis, não-corporativos e não-partidários. 
Tais entidades e movimentos são privados por sua origem, mas públicos 
por sua finalidade. Eles promovem a articulação entre esfera pública e 
âmbito privado como nova forma de representação, buscando alternativas 
de desenvolvimento democrático para a sociedade. (VIEIRA, 1999, p. 238) 

As organizações da sociedade civil que cumprem funções públicas bem 

como os novos movimentos sociais promovem uma prática inovadora na articulação 

de uma nova esfera pública social e podem ser consideradas precursoras de uma 

nova institucionalidade emergente (VIERA, 1999, p. 238). 

Por outro lado, há a defesa do fortalecimento das garantias cidadãs para 

a atuação da sociedade civil frente às instituições estatais. A esse aspecto 

queremos nos dedicar a partir de agora. 

O que se pretende com esta temática é trabalhar com a possibilidade de 

uma governabilidade democrática fundada na participação política. O que num 

momento anterior, quando prevalecia uma noção tímida de soberania popular, a 

institucional-representativa do Estado, soava contradição, pode ser agora fortalecida 

por uma idéia de Republicanismo, qual seja, “que a política constitui a forma de vida 

da comunidade e a idéia de que a liberdade e a democracia constituem formas de 

autogoverno desta comunidade” (LEAL, 2006, p. 70). No entanto, esta idéia carrega 

consigo duas aparentes e clássicas contradições. A primeira consiste na 

participação social em face da complexidade administrativa do Estado 

Administrador. A segunda refere-se à participação pública dos sujeitos sociais frente 

à representação institucional vigente. 

Quanto à primeira tese, a de que a complexidade da administração 

pública dificulta a participação social, Rogério Gesta Leal (2006, p. 70) apresenta 

dois grupos de argumentos que a justificam: os endógenos à gestão da coisa pública 
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e os a ela exógenos. Os argumentos endógenos trabalham com a idéia de que a 

administração pública possui uma complexidade e especificidade que alcançam 

desde sua dimensão lingüística até sua operacionalização, de modo que apenas os 

que tenham algum conhecimento específico de suas entranhas podem participar de 

seu universo. Os cidadãos comuns do povo não teriam sequer possibilidade de 

compreensão sígnica de seus enunciados (LEAL, 2006, p. 70), o que 

inevitavelmente inviabiliza a compreensão de suas práticas. 

Em tal cenário, o que resta à sociedade é, tão-somente, avaliar os 
resultados das ações e políticas públicas, sendo-lhe vedada o atingimento 
dos níveis de discussão e deliberação sobre a concepção/eleição daquelas 
ações e políticas – questões restritas às instituições competentes. (LEAL, 
2006, p. 70) 

Já os argumentos exógenos relacionam-se à idéia de que a participação 

social na gestão da coisa pública esbarra em limites cognitivos e institucionais. A 

comunidade política encontra-se impossibilitada de discernir plenamente os temas 

envolvidos no âmbito da adminstração pública, eis que destituída de conhecimentos 

adequados para tanto. Ademais, também está delimitada pela falta de organicidade 

institucional e política desta comunidade que lhe possibilitasse ao menos um corpo 

físico mínimo para se mover e agir representativamente. 

No entanto, Gesta Leal afasta a realidade destes argumentos: 

Ledo engano, a uma, porque estas teses partem de pressupostos 
equivocados e ultrapassados, quais sejam, a de que somente os 
mecanismos e instrumentos da democracia representativa (voto, partidos 
políticos, parlamento, etc.) é que têm competência e legitimidade exclusivas 
à representação dos interesses sociais; a duas, o fato de que a sociedade 
civil contemporânea não consegue se articular/mobilizar em torno de suas 
demandas, a ponto de veicular propostas, ações e cobranças eficazes em 
termos de gestão da coisa pública; a três, porque faltam aos atores sociais 
hodiernos condições mínimas de compreensão dos atos da administração 
pública. (LEAL, 2006, p. 71) 
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É um dado, a que já nos reportamos várias vezes ao longo do trabalho, 

que o modelo de democracia representativa clássica não conseguiu se desincumbir 

com êxito das suas tarefas sociais, transformando-se muitas vezes “em espaços de 

composição de interesses privados, apropriando-se do Estado e imprimindo-lhe 

feições meramente intermediativas dos projetos econômicos hegemônicos” (LEAL, 

2006, p. 71), de maneira a agir em diversos casos como gerenciador de tensões 

sociais limítrofes, promovendo ações públicas paliativas e assistencialistas, 

contigenciais. 

Quanto à capacidade de articulação e mobilização da sociedade, o autor 

(LEAL, 2006, p. 71) também desmistifica os argumentos que tentam enfraquecer 

uma postura diferenciada para a Administração Pública. Alega que em face da 

ausência de políticas públicas que correspondessem às suas demandas, a 

sociedade tem se organizado, notadamente desde a década de 1960, em 

associações civis, organizações não-governamentais e atividades de voluntariado, 

todas voltadas à proteção de interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos. 

Esse fato teria modificado profundamente a relação do Estado com a sociedade, 

criando-se canais de comunicação voltados para a demarcação de pautas não 

contempladas pela política oficial (LEAL, 2006, p. 71). Esta mesma capacidade de 

mobilização promoveu um processo de conscientização política gradual em torno 

dos novos movimentos sociais que, com a necessidade de decifrar os códigos de 

comunicação do poder e da administração, foram buscar a implementação e 

promoção de suas prerrogativas garantidas juridicamente. 

De outro lado, trata-se de ficção ideológica a assertiva de que o universo 
temático da administração só pode ser abarcado a partir de sua linguagem  
ordinária, em nome da precisão técnica e da correção, eis que estes 
argumentos remontam a justificativas demasiadamente positivistas, cuja 
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intenção é tão-somente excluir do processo de cognição, compreensão, 
interlocução, deliberação e execução das ações consectárias, os não 
iniciados, criando um feudo linguístico a partir do qual se exercitam 
arbitrariedades de poder. (LEAL, 2006, p. 72) 

Em relação à segunda contradição, qual seja, a da relação da 

participação pública dos sujeitos sociais e a representação institucional, Gesta Leal 

(2006, p. 72) também tenta desmistificá-la. A tese de que um excesso de 

participação social pode acarretar um desgaste às formas clássicas de 

representação política da democracia moderna é frágil e não se coaduna com os 

novos sujeitos sociais. Se, por um lado, esses atores possuem perfis 

organizacionais próprios, inserção específica no contexto social e articulações 

particulares com o arcabouço de poder existente, por outro lado, eles não 

prescindem da esfera pública e institucional do debate de temas que lhes 

interessam. Além disso, as duas facetas de articulação do jogo político embasam-se 

em justificativas racionais sustentáveis: “a institucional, pela lógica da representação 

normativa e deliberacional dos que se encontram habilitados a tanto; a popular, pela 

lógica da representação soberana do cidadão, detentor legítimo da vontade original 

criadora das instâncias oficiais de poder” (LEAL, 2006, p. 72). 

O que ocorre, no entanto, é que o Estado Administrador continua se 

apresentando como dominus do espaço público em detrimento das formas 

alternativas de presentação social, mesmo também por inércia e passividade política 

destas últimas. 

É plenamente possível, em face de tal quadro – e até necessário – 
imaginarmos situações de cooperação entre Partidos Políticos, Parlamento, 
Poder Executivo e Movimentos Sociais organizados, eis que todos 
possuem, ao menos em tese, o mesmo móvel e objetivos: o interesse 
público – sempre tensional e conflituoso. A instância formal de 
representação comunitária pode e deve instituir um espaço permanente de 
interlocução com a instância informal de presentação desta mesma 
comunidade, e deles com o Estado Administrador. (LEAL, 2006, p. 73) 
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Gesta Leal (2006, p. 74) busca na teoria de habermasiana os 

pressupostos fundacionais de uma Administração Pública Democrática e 

Comunicativa. Um conceito procedimental de poder político e social é o ponto de 

partida em que é possível se estabelecer uma relação necessária entre o processo 

de democratização da sociedade e o processo de transformação desta mesma 

sociedade. Reconhecer este como ponto de partida significa admitir que o processo 

de democratização do poder e da sociedade é longo e permanente, “mediado, de 

um lado, por uma linguagem e comunicação política includente e aberta, e de outro 

lado, pela interação de instituições políticas tradicionais, pelos valores da esfera 

societária na qual se encontram estas instituições, e pelos movimentos sociais” 

(LEAL, 2006, p. 74). 

Em outras palavras, estamos falando de um novo contrato de civilidade, que 
não é mais contrato civil nem contrato civil com o Estado, mas um contrato 
de cada um com todos que fazem parte da comunidade nacional (quiçá 
internacional, em alguns aspectos). Este contrato justificaria as novas 
formas de legitimidade que ressaltam o caráter ainda nacional do Estado, 
no qual a violência exercida deve ser limitada, controlada e justificada; 
criaria as novas formas de solidariedade nas quais o Estado seria também o 
catalisador de inúmeros circuitos de reciprocidade e solidariedade que 
necessitam definição. Aqui, trata-se de reaproximação entre o social e o 
político, ou, da repolitização dos laços sociais, ligando-os aos direitos 
sociais e à cidadania. (LEAL, 2006, p. 74) 

Não se pode negar, contudo, que, nesta era moderna, houve uma 

progressiva profissionalização e elitização da ação político-governamental, que 

promoveu a burocratização do Estado e de suas instâncias administrativas, criando 

até mesmo “uma nova categoria societal: os tecnoburocratas”. Nesta estrutura, os 

direitos e garantias dos cidadãos  ficam demarcados de maneira bastante restrita ou 

mesmo esvaziados, por procedimentos estatais burocratizados e desviantes de suas 

finalidades principais, o que faz do cidadão um mero usuário do Poder Público, ao 

contrário de exercer seu papel de fonte constitutiva-fundacional. 
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Junto à alteração do perfil de uma cidadania passiva e consumidora de 

serviços públicos oferecidos pelo Estado, ocasionada pela ineficiência deste Estado 

e pela mobilidade organizacional de grupos de indivíduos reunidos em movimentos 

sociais, temos, a partir da Constituição de 1988, no caso do Brasil, assim como 

ocorreu na maior parte dos países do Ocidente, um marco normativo-regulatório que 

formaliza a conquista de diversos atores sociais face ao poder político e à 

Administração Pública e se instaura como verdadeiro topoi para a compreensão da 

cidadania no país (LEAL, 2006, p. 193). O texto constitucional, por sua vez, 

evidencia opções políticas fundamentais e demonstra a eleição dos valores sociais 

fundantes de uma idéia de Estado e de Sociedade. Sua estrutura normativa 

expressa não apenas um sistema jurídico, mas também dá o norte de questões 

políticas, ideológicas e sociais. 

Estamos a defender, deste modo, que a cidadania enquanto um dos centros 
neurais da Constituição, revela-se prioridade absoluta da República, 
devendo informar quaisquer ações ou política de gestão pública dos 
poderes instituídos e dos comportamentos privados. O desrespeito a ela, 
além de configurar uma violação à legitimidade fundante do poder político, 
evidencia-se como o cometimento de uma inconstitucionalidade direta, 
passível de reparos jurisdicionais. (LEAL, 2006, p. 193) 

O fortalecimento dos laços de solidariedade local e regional juntamente 

com espaços mais específicos em que se viabilizam a efetivação dos direitos 

constitucionais vigentes – o que caracteriza a cidadania ativa – são contribuições à 

frágil democracia brasileira. O exercício desta cidadania exige cenários conjunturais 

em que se possa vivê-la, de maneira que não se contenta com o modelo de gestão 

de interesses que lhe é imposto, mas busca instituir novos conceitos de democracia, 

sociedade e direito. 

Ocorre que, numa sociedade cada vez mais complexa e multifacetada, as 
possibilidades formais e reais de participação – algumas mediadas pelo 
direito (como as formas constitucionais de participação jurisdicional do 
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cidadão no controle do Poder Público, por exemplo) – se avolumam, o que 
não se apresenta, ainda, como suficiente para fomentar ou eficacializar a 
esperada participação. 

(...) Estamos sustentando, pois, que a condição de cidadania no país capaz 
de viabilizar uma gestão pública compartilhada dos seus próprios 
interesses, sob a perspectiva constitucional vigente, perquire mais do que 
simples previsão de prerrogativas normativas, mas demanda, 
substancialmente, o acontecer destas garantias, o que não depende 
exclusivamente do Estado, até porque algumas delas podem eventualmente 
ir de encontro com os interesses oficiais mais momentosos, afigurando-se, 
como fundamental, que a cidadania mobilizada politicamente busque, 
através de uma interlocução permanente e visível entre si e com suas 
representações corporativas (públicas e privadas), constituir espaço 
público/arena da reflexão e deliberação de gestão do interesse em tela. 
(LEAL, 2006, p. 195) 

 

 

5.3.2. A democracia nas agências sob o prisma estrutural 

 

Se, por um lado, as garantias constitucionais cidadãs no âmbito público 

são fundamentais para a concretização de espaços de decisão efetivamente 

democráticos, por outro, não menos imprescindíveis se mostram os mecanismos de 

participação assegurados nos procedimentos de regulação.  

Analisando a realidade alemã nesta nova conjuntura de Estado regulador 

e seus mecanismos de legitimação, Dieter Grimm (2001, p. 489-503) desmitifica a 

impossibilidade de se reconstruir ambientes de discussão democráticos para dar 

vazão às novas necessidades tecnológicas.  

A afirmação de que a lei “perde significado” parece difícil de ser aceita 
diante da já conhecida queixa quanto a uma “maré legislativa” existente na 
Alemanha. Ela se volta no entanto apenas a uma pequena parte dos 
intentos legislativos da política. E a afirmação tem, com efeito, causas 
preponderantemente objetivas. Entre elas se sobressaem os custos 
externos originados pelos diferentes subsistemas sociais na perseguição de 
seus objetivos em outros subsistemas. Nesse ponto, originalmente, 
posicionam-se, num primeiro plano, os custos sociais da economia de 
mercado. Isso ao mesmo tempo em que os riscos provenientes dos 
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avanços técnico-científicos e dos usos comerciais de seus resultados 
tornam-se a fonte fundamental de novas e crescentes necessidades de 
regulação. Nessas áreas, a regulação jurídica é, em parte, até mesmo um 
mandamento constitucional, graças aos imperativos associados ao Estado 
de Direito. Nesse sentido, de acordo com a atual compreensão, os direitos 
fundamentais não só funcionam como limites para o Estado, senão também 
o obrigam a proteger contra ameaças por parte de terceiros as liberdades 
fundamentais dos cidadãos. Tais deveres de proteção são primariamente 
elaborados em lei. Além disso, as cláusulas sociais impedem que o Estado 
conte apenas com o potencial regulatório implicitamente contido no próprio 
mercado. (GRIMM, 2001, p. 494-495) 

As privatizações do que até então havia sido desempenhado pelo Estado 

mostram-se, como vimos, como uma verdadeira nova fonte de necessidades de 

regulação legal. Elas, contudo, têm também um outro lado. Enquanto o Estado, ao 

prestar serviços públicos, encontra-se imediatamente submetido às imposições 

jurídicas materializadas na Carta Magna e sobretudo nos direitos fundamentais e 

sociais, os agentes privados não se submetem da mesma forma a tais dispositivos. 

No entanto, faz-se necessário que sejam garantidos padrões fundamentais de 

tratamento igual, inclusão social e atenção aos interesses legítimos de terceiros. 

Algo que só pode ser feito por lei. De fato, em lugar de diminuí-los, até hoje as 

privatizações aumentaram os imperativos para a regulação (GRIMM, 2001, p. 495). 

Perdendo a lei poder de determinação, perdem-se também algumas das 

garantias racionais relativas à produção democrática do direito, relacionadas ao tipo 

clássico de regulação. As decisões acerca da ação da administração passam a 

seguir as decisões do legislador parlamentar apenas como degraus de determinação 

fragilmente determinados. A rigor, não são mais os representantes eleitos que 

conduzem as discussões e chegam a uma decisão, mas sim os membros da 

administração estatal. O discurso implementado se diferencia do parlamentar pois, 

enquanto este tende a se apresentar “publicamente”, a atividade administrativa pode 

se passar sem isso (GRIMM, 2001, p. 498). Na realidade, em geral, as leis que 
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dizem respeito às deslegalização de instituições técnicas importantes prevêem uma 

participação pública dos implicados. Com efeito, elas determinam, ainda que 

precariamente, uma consulta ao público. Mas, considera o autor, “o fazem, na 

verdade, somente a título de fundamentação, enquanto a decisão real é tomada, no 

entanto, apenas pela própria administração” (GRIMM, 2001, p. 498). 

Tanto menos a lei determina a atividade administrativa de modo exaustivo, 
tanto mais perde importância o princípio da estrita legalidade da 
administração relacionado ao contexto democrático de legitimação. Onde a 
lei não mais vincula, a administração decide desvinculada, sem precisar 
responder democraticamente por suas decisões. As lacunas democráticas 
daí provenientes não se deixam limitar pela diretivas políticas de um 
governo. Isso porque ordens relativas a um exercício limitado das 
capacidades administrativas, sob tais condições, não podem ser 
respeitadas pelos agentes públicos administrativos. Onde a administração 
não está vinculada, ela decide livremente e, onde ela decide livremente, 
faltam aos tribunais os critérios de acordo com os quais eles podem 
controlar a adequação da administração à lei. Os tribunais desistem do 
controle preciso da administração e, assim, aumentam o déficit jurídico-
normativo. Frente a isso, se eles tentam controlá-la, fechando tais lacunas 
jurídico-normativas, terminam somente por abrir novas lacunas 
democráticas. (GRIMM, 2001, p. 498) 

A questão é que o campo anterior de regulação também já era cheio de 

restrições, que inclusive provocaram a necessidade de sua reformulação. O direito 

acaba se tornando assim não muito mais que a fixação de garantias procedimentais. 

A expansão das atividades estatais não se limita, no entanto, somente a uma 

reforma do direito, senão leva a uma séria mudança no instrumental estatal (GRIMM, 

2001, p. 501). 

Partindo das críticas que apresentou às tentativas frustradas da “nova 

esquerda democrática” em corrigir as falhas do modelo clássico de democracia 

representativa, Paul Hirst (1992, p. 13) apresenta um esboço do que ele próprio 

entende como formas de sanar essas falhas por meio de novas estratégias de 

democratização, sem desconsiderar as suas conseqüências da participação mínima 

dos cidadãos e o domínio dos grandes partidos eleitorais. A resposta compreenderia 
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três temas principais. O primeiro relaciona-se à possibilidade de se utilizar os 

problemas econômicos dos países avançados do Ocidente para fortalecer a 

influência democrática. 

Se nem o planejamento geral do socialismo nem o livre mercado do 
capitalismo oferecem estratégias viáveis para a gestão da economia, a 
alternativa só pode ser o gerenciamento econômico por meio da 
coordenação dos grandes interesses sociais e da orquestração do acordo 
pela negociação entre os grupos de interesse. Isto implica a representação 
corporativa dos grandes interesses organizados. O que se afirma aqui é que 
a representação corporativa dos interesses organizados pode fortalecer a 
democracia, no sentido de aumentar a influência popular sobre o governo, e 
não a debilita, como supõem muitos críticos do corporativismo. (HIRST, 
1992, p. 13) 

Muitas vezes apresentado como uma ameaça à democracia, o 

corporativismo, na verdade, só pode ser assim encarado, defende Paul Hirst, 

quando se supõe que existe uma única forma legítima de representação popular e 

que o Estado soberano efetivamente expressa a vontade do povo por meio de seus 

atos. Dados estes fortemente questionados nas democracias modernas como vimos. 

O segundo tema envolvido relaciona-se à concentração de poder em 

Estados “soberanos” centralizados, de maneira a dificultar o cumprimento da 

obrigação democrática de prestar contas, concentrando as informações e o poder 

administrativo e aumentando a complexidade e a escala dos meios necessários para 

influenciar a tomada de decisão. 

O corporativismo pode ajudar a descentralizar o Estado, aumentando o 
papel da coordenação, da negociação e da influência, mesclando o Estado 
com a sociedade civil e construindo redes público-privadas de influência e 
formulação de políticas em níveis central, regional e local. (HIRST, 1992, p. 
14) 

A democracia representativa, neste sentido, pode provocar a 

desvalorização do “pluralismo” mais amplo da influência política, sendo este a base 

social de uma verdadeira democracia, enquanto poder submetido à fiscalização e à 
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influência do povo. A longo prazo, poderia-se pensar na “pluralização” do Estado 

como saída para esta questão. 

Um Estado “pluralista” no sentido usado pelos políticos pluralistas ingleses, 
G.D.H. Cole, J. N. Figgis e H.J. Laski, é um Estado em que domínios 
funcional e territorialmente específicos de autoridade gozam da autonomia 
necessária para desempenhar suas funções. Isto vai contra a idéia de que 
um único corpo legislativo “soberano” deveria deter plenos poderes, isto é, 
meios de controlar e definir todos os organismos menores da sociedade, e o 
poder de exercer e supervisionar todas as tarefas sociais. A “pluralização” 
do Estado reduz o âmbito do poder do Estado central, dando maior 
autonomia às autoridades funcionais, regionais e locais, ao mesmo tempo 
em que reduz as questões em jogo nas eleições representativas nacionais 
ao restringir o papel do governo central. (HIRST, 1992, p. 15) 

Por fim, o terceiro tema relaciona-se ao futuro do socialismo, 

compreendido numa associação com a democratização, como meta a longo prazo, e 

mesmo vinculado a novas formas de condução da economia a um prazo mais curto. 

O autor pretende a compatibilização entre a “pluralização” do Estado e o projeto de 

socialismo associativo, com o descarte do coletivismo e do estatismo do 

planejamento central e do bem-estar social burocraticamente estruturado. 

Das idéias organizadas por Paul Hirst, chama-nos a atenção a utilização 

de alguns pressupostos da democracia corporativa a fim de colaborar na 

descentralização do Estado, aumentando sua capacidade de coordenação, de 

negociação e de influência, com instrumentos que mesclem o Estado com a 

sociedade civil, construindo redes público-privadas de influência e formulação de 

políticas pública em todos os níveis. A utilização de alguns mecanismos ou 

instrumentos, nesta perspectiva, podem ser enriquecedores à operacionalização das 

agências reguladoras. Diferentemente de aceitá-la como um processo amplo de 

representação nacional e política, posto que a democracia corporativa já recebeu 

muitas críticas e já está há tempos quase que totalmente afastada.  
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Certamente o corporativismo formal suscita problemas se o objetivo for 

refletir todos os grandes interesses organizados da sociedade num único espaço de 

deliberação. Da mesma forma, se o processo for muito informal, abre-se a 

possibilidade para uma extrema desigualdade da influência e uma injustiça nos 

resultados, com a pressão de grupos de interesse com maior poder de pressão. 

Destarte, a utilização de alguns de seus intrumentos para o aprimoramento da 

participação nas agências reguladoras pode se apresentar como uma opção em 

alguns casos, já que se trata de uma esfera de decisão administrativa bem 

setorizada e, na maior parte das vezes, com o interesse direto de grupos 

específicos. Já que o que ocorre na prática é a sobreposição de um grupo 

econômico específico sem que seja dada sequer igualdade de oportunidade a 

grupos de interesses contrários. 

O corporativismo deveria suplementar a democracia representativa, e não 
suplantá-la. Suas funções são muito diferentes: os fóruns corporativos 
servem para facilitar a consulta (e com isso a comunicação) e a 
coordenação (e com isso a negociação) entre interesses sociais e órgãos 
públicos. Servem como canais para a influência recíproca de organismos 
governantes e governados. Isso proporcionaria à influência governada e aos 
governantes os meios para orquestrar efetivamente a política, minimizando 
ao mesmo tempo a coerção. (HIRST, 1992, p. 23) 

Se, por um lado, determinados setores específicos da sociedade terão 

interesse direto em participar como corporações junto a essas entidades, e a eles 

garantidos espaços específicos, por outro lado, a legitimação do direito das agências 

reguladoras precisa se valer também de mecanismos suficientemente abertos aos 

cidadãos em geral e participativos a serem estabelecidos nestas instituições 

estatais. 

Moreira Neto (2006, p. 158-160), numa análise do sistema brasileiro,  

esquematiza o debate em torno do déficit democrático das agências em três 
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parâmetros: 1) dos órgãos e agentes reguladores; 2) do processo de tomada de 

decisão; e, 3) dos mecanismos de controle. Sendo defensor ferrenho deste modelo 

de regulação, o autor logo descarta a tese da existência de déficit democrático 

apresentando suas razões. 

Quanto aos órgãos e agentes, a legitimação estaria garantida pelo próprio 

direito constitucional brasileiro, que prevê que aos agentes administrativos não é 

necessária a investidura eletiva, pois que reservada esta apenas aos agentes 

políticos dos legislativos e dos executivos federal, estaduais, distrital e municipais, 

estando excluídos os que receberem provimentos efetivos ou em comissão. 

Acresce que a investidura eletiva não é a única via constitucional de 
legitimação de agentes políticos, pois Ministro de Estado, Magistrados de 
Tribunais Superiores e de Tribunais Estaduais, bem como membros dos 
Tribunais e Conselhos de Contas são providos por escolha, e não por 
sufrágio eletivo, e providos por ato administrativo de nomeação, bem como, 
para todos os demais magistrados e membros das funções essenciais da 
justiça também é dispensável a escolha eletiva, providos, que são, por atos 
de nomeação, após a aprovação e classificação em concursos públicos. 
(MOREIRA NETO, 2006, p. 159) 

Quanto ao procedimento, Moreira Neto refuta o argumento de que o 

argumento de ilegitimidade corrente, pois se os condicionantes de publicidade e 

impessoalidade são garantidos, se não ocorrem é por falha no funcionamento e não 

no modelo. 

Aqui se acoima o processo regulatório de ilegitimidade corrente, uma vez 
que não atenderia suficientemente aos condicionantes de publicidade e 
impessoalidade, o que tornaria órgãos e agentes suscetíveis influenciáveis 
a ponto de tornar inevitável a captação da agência por interesses 
particulares das empresas reguladas, por interesses dos usuários dos 
setores regulados ou pelo próprio governo. 

Ora, o que assim se ataca não é a instituição em si, mas o seu 
funcionamento viciado. Se há deficiência na publicidade, parcialidade nas 
decisões ou na captação das agências, não será por defeitos intrínsecos à 
instituição, pois que tais desvios podem ocorrer; de resto, em qualquer 
outra, não importa qual, mas (1) por defeitos procedimentais atinentes à 
condução dos processos e (2) por deficiências pessoais dos que neles 
estejam envolvidos em posição de responsabilidade. (MOREIRA NETO, 
2006, p. 160) 



 151

 

                                                

O corretivo para estes desvios não seria outro que não a garantia da 

máxima abertura dos procedimentos regulatórios, bem como os relativos à escolha 

de dirigentes e ao controle de seus atos, de maneira a sempre permitir a 

participação da sociedade, e de modo especial a dos interessados12. 

Além disso, será também esta participação processual o caminho para o 
contínuo aperfeiçoamento da instituição da regulação de setores críticos, 
para uma paulatina substituição de decisão administrativa unilateral pela 
decisão administrativa plurilateral, tomada por acordo entre as partes. 
(MOREIRA NETO, 2006, p. 160) 

Por fim, quanto aos mecanismos de controle, sustenta o autor, que a 

questão do debate em torno do déficit democrático está diretamente relacionado ao 

controle social, sem contudo desconsiderar a presença dos demais.  

Como ocorre na Administração Pública em geral, a atividade das 

agências está submetida também a controles internos e externos. Representantes 

do primeiro são o controle administrativo pleno, exercido pelos órgãos internos da 

própria agência, e o controle jurídico, exercido por sua Procuradoria. 

Entre os mecanismos de controle externo, Moreira Neto (2006, p. 161-

162) enumera sete espécies distintas: 

a) controle político pelo Congresso, amplíssimo, exercido na forma do art. 

49, X, da CF/88, por qualquer das casas legislativas, de maneira fiscalizatória ou 

corretiva; 

 

12 Há que se registrar que o autor é integrante de uma corrente minoritária que visualizou no modelo 
regulatório aspectos participativos desde seu princípio, elevando à condição sine qua non os 
elementos de legitimação procedimental e abertura democrática, características estas não integrantes 
essenciais do modelo incialmente visualizado, sobretudo o norte-americano. 
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b) controle político pelo Poder Executivo, apesar da independência 

funcional, como entes da administração pública indireta, as agências se 

submeteriam às políticas públicas do governo; 

c) controle administrativo pelo Poder Executivo, seria um controle 

hierárquico impróprio, que se impõe sobre todas as autarquias, fundamentado no 

art. 84, II, da CF/88; 

d) controle jurídico de fiscalização, afeto ao Ministério Público na 

preservação da ordem jurídica e dos interesses sociais, previsto no art. 129 da 

CF/88; 

e) controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial de 

legalidade, legitimidade, economicidade e de resultados, exercido pelos Tribunais de 

Contas; 

f) controle jurídico pelo Poder Jurdiciário; e, por fim, 

g) controle social. 

Sendo este último o que mais nos interessa enquanto instrumento de 

participação pública. 

O controle pela cidadania, tanto o exercido individualmente pela 
participação dos cidadãos, quanto o exercido coletivamente pelos entes 
civis de sua criação, em particular as associações especificamente voltadas 
a essa modalidade de atuação, não apenas concorre, como se expôs, para 
a legitimidade corrente da atividade da regulação, pela fiscalização 
desenvolvida em paralelo com a participação decisória, como é fundamental 
para a sua legitimidade finalística, pela fiscalização de resultados. 

Pode-se mesmo afirmar que será o desenvolvimento dessa atividade de 
controle social, descentralizando e capilarizando a atividade participativa 
cidadã, que poderá concorrer ponderavelmente para o futuro da regulação 
no País, uma vez que somente atua, como foi exposto, como para a própria 
legitimação do instituto da regulação, pela maturação da oppinio necessitas 
popular sobre sua eficiência, dentro do sistema da administração pública 
brasileira. (MOREIRA NETO, 2006, p. 162-163) 
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Acontece hoje que os intrumentos de participação previstos no direito 

posto são, na maior parte das vezes, frágeis e insuficientes. O tratamento legal 

quanto aos mecanismos de participação não encontra uniformidade na comparação 

das próprias agências entre si. No Brasil, por exemplo, entre as oitos primeiras 

agências que foram criadas, entre 1996 e 2001, apenas quatro tinham legalmente 

prevista a participação. O Projeto de Lei nº 3.337/2004, já anteriormente referido, 

torna obrigatório para todas as agências o processo decisório participativo, com a 

realização de consulta pública para validar qualquer deliberação sobre questões 

relevantes (arts. 2º a 5º), prevendo ainda outros meios participativos (art. 6º) e 

generalizando a ouvidoria aberta como instrumento de controle social. 

Quanto à aplicação destes mecanismos participativos, também nos 

deparamos com uma situação bastante problemática, especialmente em relação aos 

de negociação, “um instituto novo e reputado como estranho às práticas das 

Administrações Públicas do País, acostumadas à atuação unilateral e imperativa” 

(MOREIRA NETO, 2006, p. 164). 

Mesmo considerando as já modestas previsões legais existentes, realmente 
é muito escassa a participação efetiva: tanto a dos cidadãos, 
individualmente considerados, quanto a das entidades privadas. É claro que 
essa abulia tem sua raiz nos velhos hábitos paternalistas, que distanciavam 
o Estado da sociedade, e, conseqüentemente, do desinteresse oficial na 
educação cívica das pessoas. (MOREIRA NETO, 2006, p. 164)  

Reforçando a necessidade de controle social, Marcus Vinícius Pó e 

Fernando Luiz Abrucio (2006, p. 686), em pesquisa realizada no perfil das agências 

reguladoras brasileiras, apontam que a discussão sobre controle e accountability 

passa pela definição de três aspectos fundamentais: o objeto sobre o qual se 

exercem, quem o exerce e como o faz. Num sistema presidencialista como o 

brasileiro, com a divisão institucional de poderes, controle e accountability devem ser 
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inevitavelmente buscados na interação entre os diversos atores, os poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. Além disso, inclui-se a sociedade civil que, em um 

contexto de regulação, pode ser dividida entre grupos econômicos regulados e os 

grupos sociais não-econômicos. Contudo, quaisquer que sejam os mecanismos, 

eles devem ser rastreáveis, direta ou indiretamente, pelos cidadãos, verdadeiros 

titulares da legitimidade em um regime democrático. 

Ainda nos resultados desta pesquisa, os autores apontam que a atuação 

das agências, mesmo com todos os problemas apontados, conseguiu imprimir maior 

controle e accountability à burocracia estatal: 

Ainda que isso não fosse um objetivo declarado, o formato das agências 
reguladoras acabou por proporcionar maior accountability dos órgãos em 
relação à burocracia que atuava anteriormente nos setores, o que vai na 
mesma direção das conclusões apresentadas por Thatcher (2002) em 
relação aos reguladores europeus. Isso é uma inovação relevante no setor 
público. A disponibilidade de relatórios, a realização de consultas públicas 
abertas, acesso às atas com as decisões são novidades que poderiam ser 
incorporadas por outros órgãos da burocracia estatal e que, de certa forma, 
estavam previstas na proposta do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de 
Estado, pois ampliam a prestação de contas, a participação dos cidadãos, a 
explicação de conflitos de interesses e a responsabilização. Esses pontos 
são a essência da accountability e da ampliação dos espaços democráticos 
do Estado moderno. (PÓ; ABRUCIO, 2006, p. 696-697) 

Estas são algumas das ponderações sobre os mecanismos de 

participação nas agências reguladoras. Passaremos a uma análise mais reflexiva 

nas considerações finais que seguem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – O ESTADO REGULADOR E SEU 

POTENCIAL DE FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS 

DEMOCRÁTICOS 

 

 

O modelo de Estado regulador que ora se busca fortalecer baseia-se na 

idéia da separação de esferas específicas de decisão pública em relação a 

ambientes políticos. Estas esferas estariam constituídas em entes regulatórios 

autônomos que, apesar de integrantes da estrutura estatal, possuem elementos 

isoladores do governo, este entendido como representante de determinada força 

política eleita pela população. O principal fundamento de legitimação deste modelo 

apoia-se na racionalização técnica de escolhas setoriais em detrimento da 

legitimidade política típica do Estado Democrático de Direto. 

A práxis tem mostrado, no entanto, que as agências reguladoras passam 

constantemente por processos de captura. Seus espaços de decisão, que envolvem 

aspectos normativos, executivos e quase-judiciais, são continuamente absorvidos 

por interesses econômicos ou políticos de setores da sociedade. Os argumentos 

técnicos são, muitas vezes, facilmente manipulados pelo interesse econômico 

prevalecente em cada caso. Assim, o principal elemento legitimador deste modelo 

de regulação não se confirma e se revela um mecanismo de retórica para atuação 

de interesses específicos e deslegitimados. Este dado acaba por configurar uma 

distorção do modelo que acarreta a privatização de interesses públicos de maneira a 
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desmitificar o fundamento de legitimidade intrínseco pautado em um processo 

decisório neutro e especializado.  

Por outro lado, não é possível se fazer uma análise geral da legitimidade 

destas instituições sem considerar os sistemas de participação política e mesmo a 

legitimidade do Estado em que estão inseridas. Não se pode superdimensionar e 

generalizar o processo de captura por que passam as agências reguladoras, sem 

considerar os sistemas de representação política e de prestação de contas de que 

fazem parte. 

Como vimos, o modelo de democracia representativa prevalente nos 

países de tradição ocidental possui déficits de legitimação tão fortes quanto às 

capturas das agências reguladoras. Muitas das promessas da democracia não foram 

cumpridas e os teóricos sociais vivem num constante diálogo sobre a legitimação do 

direito. Esta situação de crise serviu inclusive para a própria constatação de 

necessidade de reformulação do modelo estatal. 

Como consequência deste cenário, surgem múltiplos blocos de 

representação política – estatal e não-estatal – dispersos em diversos espaços da 

vida pública e privada. Os movimentos organizados de grupos sociais criam ações 

de compreensão das clássicas estruturas institucionais de representação política no 

sentido de se alterar os comportamentos de ação e reação à gestão de temas 

públicos e privados, partindo da própria vontade popular de se organizar para 

resolver seus próprios problemas. A contar com a sensibilidade dos poderes 

constituídos, será possível incorporar tais espaços como legítimos no processo de 

constituição do Estado Democrático de Direito (LEAL, 2006, p. 188). 
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É claro que este é apenas um dos aspectos a ser considerado, não 

esgotando em si suas potencialidades significativas. 

Na verdade, ele pretende se apresentar como um espaço de interlocução 
política orgânica, em que todos os atores sociais – institucionais ou não – 
têm garantidas suas prerrogativas de opinião e de decisão sobre os temas 
que dizem respeito às suas vidas em comunidade. Significa dizer que o 
Estado, a partir daqui, não mais pode ser concebido como uma entidade 
monolítica a serviço de um projeto político invariável, mas deve ser 
visualizado como um sistema aberto e em permanente fluxo, internamente 
diferenciado, sobre o qual repercutem também, diferencialmente, demandas 
e contradições da sociedade civil organizada, enquanto elementos 
constitutivos do exercício do poder político. (LEAL, 2006, p. 190) 

A representação política tradicional vigente até então não perde sua 

importância e seu papel “político”, mas pode ver-se complementada com a 

participação direta da comunidade articulada em torno de demandas específicas. 

Isto reivindica uma postura diferente por parte dos cidadãos bem como por parte das 

instituições. Estas ações tendem a gerar uma tomada de consciência política 

significativa destas pessoas dando azo a uma “revolução educacional”, que sintetiza 

de certa maneira os temas das revoluções industriais e democráticas: igualdade de 

oportunidades e igualdade de cidadania (LEAL, 2006, p. 191). 

O problema das capturas nas agências reguladoras, na verdade, se 

revela apenas como um dos aspectos de um déficit de legitimação muito mais 

amplo, que se revela num descrédito geral das instituições estatais. 

Pretender a negação do modelo de Estado regulador com a defesa do 

discurso que as agências reguladoras sofrem de déficit democrático, em prol da 

manutenção do velho sistema legitimatório frustrado, parece-nos, no mínimo, uma 

atitude cômoda e pouco contributiva. 

(...) se permanecer restrito ao âmbito institucional da política, o exercício 
formal da democracia por meio da eleição de representantes etc. corre o 
risco de ser transformado em mera celebração ritualizada e esvaziada de 
qualquer sentido prático: as decisões efetivamente relevantes para nossas 
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vidas seguem uma distância auto-referenciada e não sujeita ao controle 
político. (COSTA, 2001, p. 465) 

Apenas mediante a multiplicação das práticas, das instituições e dos 

discursos que modelam um sistema democrático, poderemos contribuir para a 

consolidação de um consenso em torno das instituições. 

Eso, evidentemente, supone que quienes se reconocen como ciudadanos 
democráticos valoran las modalidades de individualidad que esta sociedad 
les ofrece y que, de esta suerte, están dispuestos a defender las 
instituciones que son su condición misma de existencia. (MOUFFE, 1999, p. 
21) 

Na prática, a resposta que queremos dar às capturas nas agências é a 

mesma que já buscávamos para a democracia representativa. A incongruência é 

que, de certa forma, as agências já foram uma tentativa de resposta a alguns déficits 

daquela. A questão, no entanto, perpassa, a nosso ver, pela tentativa de exclusão 

total, ao menos no modelo, do elemento político de uma esfera de decisões de 

interesse público. Se se inserem, nas estruturas das agências, mecanismos de 

democracia e participação efetiva, seria possível desenvolver um sistema de 

regulação mais legitimado e eficaz no atendimento do interesse público. 

A simplificação e a especialização dos processos de decisão, nos moldes 

propostos pelo Estado regulador, podem fazer as escolhas estatais terem efeitos de 

imposição jurídica mais legítima em determinados casos. Isso depende do 

fortalecimento da cidadania ativa que se conseguiu desenvolver naquele 

determinado Estado bem como dos instrumentos de participação que a instituição 

contém. 

Ademais, com espaços de participação cidadã nas agências é possível se 

oferecer a determinados grupos sociais a possibilidade de articular e defender seus 

interesses diretamente em espaços públicos mais simplificados e setoriais, isso 
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contribui com o desenvolvimento da participação e responsabilidade cidadã 

necessárias em um Estado democrático. Incorporando-se a experiência dos 

interessados, é possível ainda que se consiga, por meio da regulação participativa, 

melhorar a prestação de certos serviços. Atribuindo-se a estas instituições certas 

tarefas é possível se reduzir o gasto público ao mesmo tempo em que se libera a 

administração direta de certos entraves mais facilmente resolvidos em uma esfera 

setorizada. 

As agências podem se revelar como uma nova forma de divisão de 

poderes, não no sentido clássico, mas como descentralização, contribuindo para a 

limitação do poder e, portanto, para o desenvolvimento do Estado de direito. As 

instituições autônomas podem sim constituir um importante elemento de integração 

dos cidadãos na atividade pública e servir para superar a distância que existe entre 

a sociedade e o Estado. 

Os modelos de agências reguladoras serão mais ou menos democráticos 

a depender do “grau” de democracia que a sociedade que a instituiu tenha 

desenvolvido. Este desenvolvimento, por sua vez, está relacionado diretamente à 

capacidade real de participação dos seus cidadãos nos procedimentos de decisão 

pública.  

Com Hannah Arendt, podemos sustentar que no novo espaço público de 
uma cidadania democrática viabilizadora de uma Administração Pública 
igualmente democrática, ter direitos significa pertencer a uma comunidade 
política na qual as ações e opiniões de cada um encontram lugar na 
condução necessariamente compartida com o maior número de 
interessados possível. Nesse sentido, cada um pode ser julgado por suas 
ações e opiniões, e não pelo que são, enquanto classe, origem ou raça. 
(LEAL, 2006, p. 196)  

Como expusemos antes, o poder administrativo é retroalimentado pelos 

processos democráticos, que o fiscalizam e o programam mais ou menos. Ele tem 



 160

 

autonomia sistêmica para decidir – como subsistema especializado em decidir, mas 

o espaço público político funciona como uma rede de sensores que reagem a sua 

atividade (HABERMAS, 2001, p. 377).  

O que entendemos, portanto, é que o déficit de legitimação na regulação 

independente está muito mais relacionado a questões conjunturais das sociedades. 

A partir apenas do modelo de regulação, não nos será possível avaliar se um Estado 

é mais ou menos democrático. Ao contrário, em sendo o Estado mais ou menos 

democrático a regulação independente estará mais ou menos legitimada. 

A legitimidade democrática das agências existirá na medida em que a 

sociedade em que estiver inserida for participativa e democrática. E os mecanismos 

da regulação independente serão eficazes em fortalecer a democracia se a seus 

cidadãos são garantidos os direitos efetivos de participação. 

Na instituição das agências independentes alemãs, o debate perpassou 

mais pelos instrumentos de participação e menos pela legitimidade técnica. Vimos 

que, neste país, a incidência de capturas é consideravelmente inferior à incidência 

nos demais países. 

O sistema brasileiro, por sua vez, possui uma situação bastante peculiar. 

Aqui, a regulação sequer chegou a níveis concretos de independência política. Não 

se institucionalizaram mecanismos efetivos de limitação de poder, principalmente em 

relação ao Poder Executivo (JUSTEN FILHO, 2006, p. 331). Também no Brasil, a 

consagração de órgãos independentes de regulação poderá servir para ampliar a 

legitimidade democrática da sua organização política, a medida em que se ampliar o 

sistema de freios e contrapesos destas instituições e estabelecer mecanismos de 

limites efetivos de suas competências regulatórias. Ademais, isso também 
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“dependerá da limitação das competências regulatórias atribuídas às agências 

independentes e de sua estruturação e funcionamento segundo os princípios da 

mais ampla e profunda transparência e democracia” (JUSTEN FILHO, 2000, p. 331). 

O debate e o esclarecimento de questões que foram ao longo do trabalho 

tratadas nos parecem ainda mais pertinentes no caso do Brasil quando 

vislumbramos a ocorrência de utilização do argumento da existência de déficit 

democrático no modelo de regulação independente, tão recorrente em nossa 

doutrina, para justificar a utilização de mecanismos que concentram ainda mais o 

poder, de modo a impedir um controle efetivo e a imposição de limites, e estabelecer 

mecanismos que agravam ainda mais o déficit democrático sistêmico (JUSTEN 

FILHO, 2000, p. 332). Sob a proteção do argumento que apenas representantes 

eleitos pelo povo podem atuar legitimamente nas decisões administrativas, mantêm-

se as agências muito presas ao Poder Executivo de maneira que acabam servindo 

como instrumento para enormes distorções. 

Sem a garantia de uma cidadania ativa e sem instrumentos concretos de 

participação nas suas instituições, o Estado regulador deixa seu potencial de 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito e assume uma postura passiva à 

mercê das capturas.  
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