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No momento em que o país vi-
ve uma das conjunturas de maior 
otimismo econômico das últimas 
décadas, a adoção de medidas que 
tragam investimento privado em 
infra-estrutura parece crucial. A 
retomada dos grandes projetos em 
áreas como energia, transporte, 
comunicação e saneamento é um 
componente fundamental para a ex-
pansão do PIB a taxas mais elevadas, 
e o setor público, como se sabe, não 
é capaz de disponibilizar recursos 
suficientes para esta empreitada.

Por conta disso, é fundamental 
que desenhemos marcos regulatórios 
setoriais nos quais as regras sejam 
claras e estáveis. Caso contrário, 
como os investimentos em infra-
estrutura são de longa maturação, 
deveremos desistir de uma atuação 
significativa do setor privado nestes 
mercados. Neste contexto, o dese-
nho institucional “definitivo” das 
agências reguladoras é vital. 

Em retrospectiva, quando o 
modelo de agências foi lançado, em 
meados da década de 1990, estava 
em plena sintonia com as melhores 
práticas dos países desenvolvidos. 
No entanto, naquele momento, 
apresentava-se como uma mudança 
institucional de grande magnitude 
para nossa sociedade. Estávamos 
saindo de um modelo em que os 
setores de infra-estrutura eram 
geridos quase que integralmente 
pelo setor público para um outro 
no qual a participação do setor 

privado passava a ser essencial. A 
título de exemplo, no segmento 
de telecomunicações, o Estado 
deixava de ser o único gestor para 
tornar-se, tão-somente, o regulador 
do mercado. Obviamente, as mu-
danças indicadas foram introdu-
zidas após intensas discussões no 
Congresso Nacional e nos meios 
de comunicação. Mas, como sabe-
mos, o processo de legitimação de 
mudanças institucionais profundas 
em uma sociedade ocorre de forma 
lenta e gradual. Primeiramente, 
elas precisam ser experimentadas 
para, em seguida, serem avaliadas 
e, então, aperfeiçoadas. Na verdade, 
o arranjo institucional introduzido 
com o sistema de agências regula-
doras em nosso país parece estar 
vivendo a fase de avaliação que tem 
levado a propostas para seu efetivo 
aperfeiçoamento. 

Nessa linha, ao longo do mês 
de maio do presente ano, o texto 
do novo projeto de lei das agências 
reguladoras, cujo relator é o depu-
tado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), 
começou a tramitar no Congresso 
Nacional. Sem sombra de dúvidas, 
a proposta é um aprimoramento de 
versões anteriores do projeto de lei. 
Neste contexto, procuramos apre-
sentar nesta Carta algumas consi-
derações para o aperfeiçoamento do 
arranjo institucional das agências.
Autonomia — Para começar, 
trataremos da proposição de se 
introduzir o chamado contrato 

de gestão, a ser celebrado entre 
agência e Ministério. Embora não 
conste do texto mais recente do 
projeto de lei, alguns grupos têm 
defendido o uso deste dispositivo. 
Todavia, em nosso entendimento, 
não faria sentido neste caso espe-
cífico. O contrato de gestão é um 
mecanismo previsto no artigo 37 
§ 8º da Constituição, e que tem o 
objetivo de aumentar a autonomia 
gerencial na administração públi-
ca, trazendo para ela algumas ca-
racterísticas do setor privado. Por 
meio dele, uma entidade pública 
se compromete com determinados 
objetivos perante o órgão ao qual é 
vinculada, e a partir daí tem liber-
dade de ação para persegui-los. A 
idéia é justamente a de desatar as 
mãos de partes da máquina pública 
formalmente subordinada a uma 
cadeia de comando hierárquica, 
dando-lhes flexibilidade para bus-
car os meios adequados para se 
atingir fins predeterminados. 

Ora, as agências reguladoras são 
autarquias especiais, dotadas de 
independência e autonomia, e, por-
tanto, não há sentido em usar um 
mecanismo cuja função precípua 
seja a de dar-lhes uma liberdade 
de ação que elas já possuem. Se, ao 
contrário, a adoção de contratos de 
gestão entre as agências e os Minis-
térios visa reduzir a sua autonomia, 
fica claro que isto viola o sentido 
original e justificável daquele dispo-
sitivo constitucional. Se a intenção é 

E as agências reguladoras?
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subordinar as agências, pode haver 
formas mais diretas e transparentes 
de fazê-lo. 

A autonomia, aliás, deve ser 
colocada de forma explícita e in-
questionável, pois está no espírito 
da concepção do modelo das agên-
cias reguladoras. Nesta linha, a 
autonomia financeira também deve 
ser claramente indicada, já que uma 
das formas clássicas pelas quais o 
Executivo pode minar a autonomia 
das agências é justamente por meio 
da retenção ou do contingencia-
mento dos recursos orçamentários 
a elas destinados. Um bom desenho 
institucional nunca deve supor que 
os diferentes atores envolvidos terão, 
continuamente, um comportamento 
exemplar e jamais abusarão do seu 
poder. O que a experiência mostra 
é que, ao contrário, quando existem 
interesses e conflitos de posição em 
jogo, há um incentivo quase irre-
sistível para que as partes utilizem 
todas as armas lícitas — mas não 
necessariamente virtuosas — de que 
dispõem.

Esta atitude também pode ser 
notada na questão das vacâncias 
no Conselho Diretor das diversas 
agências. O governo pode, como 
forma de violar a independência 
da autarquia, usar a estratégia de 
não preencher os cargos naqueles 
órgãos, uma vez que a manuten-
ção de cargos não preenchidos no 
Conselho Diretor cria problemas 
de quórum, que bloqueiam a pauta 
de deliberações. Assim, atrasa-se a 
tomada de decisões, prejudicando ou 
impossibilitando a implementação 
dos procedimentos e dos planos da 
agência. Por outro lado, é preciso, 
também, considerar que muitas ve-
zes o Executivo pode ter um traba-
lho político árduo, e possivelmente 
prolongado, para fazer com que uma 
determinada escolha de diretor de 
agência reguladora seja aprovada 
pelo Congresso. Isto é algo que po-
de acontecer, por exemplo, quando 
o nome escolhido tenha todos os 

pré-requisitos técnicos e éticos para 
preencher a função, mas não as co-
nexões políticas que mais facilmente 
o viabilizariam. Um prazo excessiva-
mente curto pode forçar o Executivo 
a optar por um nome mais palatável 
para a base política, mas que não ne-
cessariamente se encaixe no figurino 
adequado a uma agência reguladora. 
Com efeito, a proposta contida no 
novo projeto de lei ao indicar que 
cargos vagos no Conselho Diretor 
seriam preenchidos interinamente 
por colaboradores da agência, em 
linhas gerais, resolve o problema.  

Uma das principais motivações 
para a introdução das agências é 
a possibilidade de se garantir que 
as mudanças estratégicas e pro-
gramáticas sejam graduais, e que, 
dessa forma, não haveria rupturas 
no horizonte de previsibilidade do 
investidor. Por conta disso, os man-
datos fixos, não-coincidentes e esca-
lonados dos diretores, de sorte que a 
cada ano um possa ser substituído, 
garante que a orientação da agência 
sempre mude em um ritmo parcimo-
nioso. É claro que uma substituição 

súbita de vários diretores levaria a 
mudanças de rota repentinas, que 
poderiam resultar em mudanças 
significativas no marco regulatório 
do setor. Neste sentido, um modelo 
no qual a agência teria um Con-
selho Diretor composto por cinco 
membros, com mandatos não-coin-
cidentes de cinco anos pareceria o 
mais apropriado. Ademais, para que 
haja o respeito às premissas acima 
apontadas, o tempo de mandato de 
um novo dirigente deveria começar 
a ser contado na data do termo do 
de seu antecessor.

Um tema adicional, na discussão 
de um bom modelo de agências re-
guladoras, é que ele deve contribuir 
para reduzir o que nos meios jurí-
dicos é conhecido como “inflação 
normativa”. Este não é um proble-
ma exclusivamente brasileiro, mas 
atingiu proporções quase paroxísti-
cas no nosso país. Há, por exemplo, 
mais de 50 mil normas ambientais, 
o que torna virtualmente impossível 
para a empresa ou para o cidadão de 
boa-fé conhecê-las todas, de forma a 
poder cumpri-las na sua totalidade 
e a se adaptar perfeitamente ao ar-
cabouço institucional vigente. Além 
disso, o conflito de determinações 
entre normas antigas e recentes, num 
contexto como este, é praticamente 
inevitável, por mais cuidado que se 
tenha ao elaborá-las. Uma sugestão 
para resolver este problema, já ado-
tada em alguns países, é a de que a 
agência ou órgão responsável por um 
determinado setor faça uma divulga-
ção anual de quais as normas estão 
válidas para aquele ano.
Consumidores — Há, finalmente, 
a questão da área cinzenta nas atri-
buições das agências reguladoras e 
dos Procons, relativa às reclama-
ções e demandas de consumidores 
e usuários. Neste caso, parece-nos 
claro que as agências devem resol-
ver os problemas sistêmicos — isto 
é, aqueles nos quais o atendimento 
de um pleito do usuário implica na 
extensão a todos os outros, ou a 
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um grande número deles, dos mes-
mos benefícios, de tal forma que o 
equilíbrio econômico-financeiro das 
empresas possa de alguma forma 
ser afetado. Já os Procons devem 
se encarregar daqueles casos em 
que o atendimento da demanda do 
consumidor seja exclusivamente in-
dividual, ou limitado a um pequeno 
número deles, sem significativo risco 
econômico-financeiro às empresas.

Alguns casos recentes ilustram 
esta diferença, como o de uma 
senhora que faleceu porque, por 
falta de pagamento, a eletricidade 
foi cortada em sua residência e um 
aparelho médico que ela utilizava 
ficou sem energia. Este é um típico 
exemplo de situação que deveria ter 
sido resolvido rapidamente por meio 
do Procon, que tem uma rede muito 
mais capilar do que a das agências 
reguladoras, e que, pelo menos teo-
ricamente, deve ter a agilidade para 
reverter uma situação daquele tipo 
prontamente. É evidente que, por 
se tratar de um caso excepcional, o 
restabelecimento da energia naquela 
situação, sem o devido pagamento, 
não representaria nenhum risco sis-
têmico para o setor.

É bom lembrar que consta do 
artigo 175 da Constituição a previ-
são de que seja editado um código 
de defesa do usuário. Estas regras, 
como já demonstrado acima, terão 
uma natureza distinta daquelas 
referentes ao consumidor, já que 
tratam de situações que envolvem 
a solidariedade dos usuários de de-
terminados serviços, o que implica 
riscos econômico-financeiros para 
as empresas. Assim, a aprovação de 
um código de defesa do usuário, que 
permitisse uma divisão clara entre 
as atribuições das agências e as dos 
Procons na defesa dos direitos de 
usuários e consumidores, seria uma 
importante iniciativa paralela à da 
aprovação da nova lei geral das 
agências reguladoras.

Todas as recomendações já 
incluídas nesta Carta lidam com 

questões que julgamos necessárias 
quando o tema das agências regula-
doras é posto em cima da mesa. Há, 
porém, algumas definições básicas 
para as quais não se pode fazer uma 
prescrição técnica à priori. Estas são 
justamente as características mais 
profundas do modelo, e que têm de 
ser determinadas politicamente, em 
consonância com a vontade da maio-
ria da sociedade. É nestes pontos que 
deve ser travada a discussão pública 
principal sobre as agências regulado-
ras, de tal sorte que se consagre um 
arcabouço de regras de muito longo 
prazo, que permita ao setor privado 
investir com segurança.

O ponto principal deste debate é 
a definição de quais serão as atribui-
ções das agências, e quais serão as 
dos ministérios, no novo modelo. É 
ponto pacífico que a fiscalização da 
ação das empresas do setor fique a 
cargo das agências, mas, e quanto 
às políticas setoriais? O que caberia 
a quem? Assim, para cada setor re-
gulado, é preciso definir em lei com 
precisão e detalhe quais seriam as 
atribuições da agência e quais as 

do Ministério, de forma a não criar 
conflitos e disputas. Não nos parece 
uma boa idéia que esta divisão de 
tarefas seja feita por meio da lei geral 
das agências reguladoras. É preciso, 
portanto, que as atribuições das di-
ferentes agências sejam fixadas em 
leis específicas, de acordo com as 
peculiaridades das suas funções e 
dos setores envolvidos, e não em 
uma lei geral.

Deve-se notar que, quão maior 
for o papel da agência na formu-
lação e na implementação da polí-
tica pública setorial, maior será a 
previsibilidade para a sociedade, o 
que teoricamente deveria funcionar 
como mais estímulo ao investimento 
privado. Isto ocorre porque as agên-
cias são organismos eminentemente 
técnicos, que pela sua própria natu-
reza e vocação tendem a privilegiar 
a ação pautada por regras, custos e 
benefícios e são mais avessas a inter-
venções meramente discricionárias 
nas regras do jogo. 

Por outro lado, se uma parcela 
maior da função regulatória for 
conferida aos Ministérios, haverá 
um canal mais rápido e potente para 
que as preferências do eleitorado a 
cada momento influenciem a política 
pública de cada setor. Os ministros, 
nomeados por um presidente eleito 
pelo voto popular, terão mais faci-
lidade em introduzir mudanças e 
alterações nas políticas setoriais, de 
acordo com as propostas e a ideolo-
gia consagradas pelo eleitorado nas 
urnas. No entanto, este modelo gera 
maior instabilidade e insegurança 
jurídica ao marco regulatório.

É óbvio que o modelo a ser sa-
cramentado de agências reguladoras 
procurará equilibrar os dois lados 
mencionados acima, de acordo com 
as preferências de cada sociedade. O 
mais importante é que as atribuições 
definidas em lei reflitam a posição 
consciente da sociedade em relação 
ao equilíbrio entre a estabilidade 
regulatória e a maleabilidade das 
políticas públicas. 
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