
Impacto regulatório na rotina das agências
Governo discute os termos de decreto que vai regulamentar o mecanismo de análise prévia do custo-
benefício de regulamentos aprovados por órgãos federais
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Uma iniciativa da Casa Civil da Presidência da República pretende institucionalizar a Análise de Impacto Regulatório como uma prática
comum a todo o conjunto de órgãos reguladores federais em atuação no país. A adoção do mecanismo de análise previa dos custos
e benefícios da regulação está prevista no projeto de Lei das Agências, mas deve mesmo ser regulamentada por decreto ainda este
ano, independentemente da tramitação da matéria no Congresso Nacional.

Relatado pela senadora Simone Tebet (PMDB-MT), o PLS 52 passou pelo Senado e aguarda a instalação de uma comissão especial na
Câmara dos Deputados. A discussão coordenada pelo governo prossegue, no entanto, em reuniões semanais, e o cronograma
anunciado pelo subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais, Marcelo dos Guaranys, prevê a apresentação de
versões preliminares do decreto e de um guia de boas praticas até meados de maio. O documento será distribuído para avaliação das
dez agências reguladoras federais, que terão cerca de um mês para discutir a proposta. A minuta do decreto deve entrar em consulta
pública em meados de junho, para que a publicação da norma seja feita até o fim do ano.

O assunto é considerado prioritário pela Casa Civil, que levou de volta para a pasta o ProReg, programa de desenvolvimento da
regulação que havia sido transferido para o Ministério do Planejamento ainda no governo Dilma Rousseff. Representantes de órgãos
reguladores que têm acompanhado as negociações relatam que tanto a AIR quando outros temas relacionados à atuação das
agências têm sido debatidos diretamente com as autarquias, o que é considerado positivo. Escalado para coordenar o trabalho,
Marcelo Guaranys tem no currículo a atuação como diretor da Agência Nacional de Aviação Civil.

Consagrado em países com tradição regulatória, caso dos Estados Unidos e de integrantes do Reino Unido, o mecanismo de análise
de impacto regulatório é uma prática usada no Brasil pelas agências nacionais com regras próprias. A avaliação da eficácia da aplicação
dessa prática no país divide, porém, as opiniões de quem trabalha com regulação. Em algumas agências, a AIR é obrigatória e em
outras não. A ideia do decreto é estender a obrigatoriedade a todas e padronizar o procedimento no que for possível.

AIR dá caráter
isonômico as
decisões
Joísa Campanher, do
CERI/FGV

A diretora do Centro de Regulação em Infraestrutura da Fundação Getulio Vargas, Joísa Campanher, lembra que a análise de impacto
regulatório vem de uma disciplina de avaliação de politicas que deve ser feita antes e após a implantação de uma nova regra. Ela
destaca a necessidade de dar caráter isonômico a essas decisões para equilibrar as ações entre as partes afetadas.  “Justiça seja
feita, o governo está trabalhando para criar dentro dessa proposta de agências reguladoras um conjunto de outros elementos que
vão ajudar na regulação e contribuir para melhorar o ambiente de negócios”, afirma a economista, que foi diretora da Agência Nacional
de Energia Elétrica entre 2005 e 2009.

“Eu tenho que olhar o impacto porque tenho que avaliar quais são as consequências. Veja, por exemplo, esse caso agora [das
indenizações de instalações de transmissão] da RBSE. Esse valor de quase R$ 70 bilhões. É extremamente importante que a gente
tenha a convicção de que o número é esse e veja como vai ser impactado. Especialmente porque começam a surgir ações judiciais
que deslocam isso e permitem que grupos de agentes bem sucedidos não sejam afetados”, explica Joísa.

Um dos críticos do desempenho da Aneel na aplicação da análise de impacto regulatório é justamente o relator da norma que instituiu
o mecanismo nos procedimentos internos da agência reguladora em 2013. Ex-diretor da Aneel no período, o advogado Julião Coelho
lembra que a iniciativa da autarquia ao aprovar a obrigatoriedade do AIR tinha com objetivo principal melhorar a qualidade dos atos
normativos aprovados. “O que acabou não se verificando, porque a agência não cuida de levar o assunto a sério. Virou o
cumprimento de burocracia tão somente”, diz.
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Importante
confrontar as
alternativas
Julião Coelho, advogado

Para Coelho, há no Congresso mais diálogo atualmente que na autarquia, porque lá os assuntos são debatidos de forma sadia, e há
“qualidade institucional para debate e diálogo muito superior” à do órgão de regulação. Ele destaca a qualificação dos servidores que
integram a consultoria legislativa tanto no Senado quanto na Câmara, enquanto na autarquia o que se verifica é que as áreas técnicas
têm uma posição e cumprem um rito formal para fazer com que ela prevaleça, mesmo com o processo de audiência pública. “Não há
propriamente um diálogo efetivo”, destaca. As criticas não poupam nem os atuais diretores, que não estariam “em condições de
discutir tecnicamente com as áreas.” “Hoje o déficit de diálogo e de debate da agência reguladora é enorme.” 

Julião Coelho observa que na análise do impacto ninguém vai conseguir acertar o resultado, mas o mais importante é confrontar as
alternativas e adotar aquela que apresenta a melhor relação custo-benefício. A própria análise, pondera, prevê um período de
experiência na aplicação da norma para que seja feita a revisão, com a finalidade de saber se ela alcançou o fim a que se propunha.
“Não há a exigência de que a agência acerte. O que se exige é que a agência promova de fato uma análise de impacto regulatório.
Analise alternativas, tente aquilatar custos e benefícios e escolha aquela melhor.”

O presidente da Associação Brasileira das Companhias de Energia Elétrica, Alexei Vivan, reconhece o esforço da agência do setor
elétrico na aplicação da análise de impacto regulatório, mas reconhece que a avaliação prévia “ainda é um processo de aprendizado
no Brasil.” O tema é recorrente nos debates da ABCE, destaca Vivan, que considera a análise prévia uma forma de  garantir a
segurança jurídica e a estabilidade de regras.

AIR ainda é um
processo de
aprendizado

Alexei Vivan, da ABCE

A AIR seria uma forma de casar a necessidade de evolução das normas com as consequências que ela pode trazer. “Certamente se
tivesse aplicado essa regra anteriormente, uma série de legislações que vieram da noite para o dia, sem discussão ou sem um maior
aprimoramento, não teriam acontecido, porque se teria analisado as consequências ruins dessas regras.” O executivo da ABCE
pondera que não se trata apenas de estabelecer regra, mas de dar condições de implementá-la. No caso da Aneel, exemplifica, não há
tempo nem pessoal e estrutura suficientes para aprofundar o processo de avaliação de novos regulamentos, o que leva a análise de
impacto a ser aplicada de forma ainda não satisfatória. 

O coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Nivalde de Castro, considera a
medida da Casa Civil necessária e destaca que as agências têm o papel de manter a estabilidade do marco regulatório e dos contratos
para atrair investimentos privados que são vultosos e de longo prazo. “Ter análise de impacto regulatório sobre as ações e decisões
das agências é muito importante”, opina o especialista.

Castro compara o setor elétrico a outros setores de infraestrutura, e observa que a complexidade e o grande número de agentes que
atuam nos diferentes segmentos reduzem a possibilidade de captura da agência reguladora e exige dela uma transparência maior e
um ritual na tomada de decisão. Para o coordenador do Gesel, uma coisa é quando a agência toma decisões na aprovação de novas
resoluções. Outra é quando tem um contrato em vigor e uma lei muda as regras, o que, neste caso, obriga a instituição a cumprir a
lei. “Foi o caso da indenização das transmissoras. Isso não foi uma decisão da Aneel, mas do governo, que publicou decreto
determinando que a agência tinha que fazer o cálculo [do valor]”, diz.
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Medida da
Casa Civil é
necessária

Nivalde de Castro, do
Gesel/UFRJ

Independentemente da paternidade dos atos, as controvérsias que cercam as decisões do setor  elétrico nos últimos anos têm
resultado em um número elevado de ações judiciais, e o neologismo “judicialização” entrou definitivamente na lista dos termos mais
usados por agentes públicos e privados. “Como [representante de] agência reguladora, faço uma análise muito ruim em relação a
isso. Agora, nada impede a empresa, o regulador, o usuário em si, de buscar o juizado especial ou a justiça comum, se ele achar que
tem direito”, afirma o presidente da Associação Brasileira das Agência de Regulação, Fábio Alho da Costa.

Vivan, da ABCE, atribui o aumento das ações judiciais à morosidade ou à incapacidade dos gestores públicos - seja no setor elétrico
ou em qualquer outra área - de encontrar soluções para os problemas gerados. Ele diz que as empresas do setor sempre evitaram
recorrer à justiça, mas nos últimos tempos as mudanças legais e regulatórias passaram a ser tantas, e tão malfeitas, que não restou
alternativa. O estímulo a essa prática aumentou à medida em que a Justiça passou a atender aos pedidos dos agentes.

Na mesma linha de raciocínio, Joísa Campanher lembra que se o agente entende que seu interesse não está sendo atendido e que as
decisões tomadas pelo poder público não atendem os princípios da sua relação contratual, ele vai pra justiça. “Esse é o momento que
a gente vive hoje, com uma litigância extremamente elevada, e que já começa a gerar um efeito do tipo se você estiver num estádio
e toda a primeira fila levantar a segunda vai ter que levantar porque não consegue enxergar. Hoje a gente chegou àquele ponto em
que litigiosidade gera litigiosidade.”

Judicialização
é reflexo da
qualidade da
regulação

Fábio Alho, da ABAR

Para Julião Coelho, o Brasil está atrasado em relação ao que se aplica em outros países em termos de avaliação dos impactos das
normas que se impõem aos setores regulados. “Reclamam muito da judicialização, mas a judicialização é um reflexo da baixa
qualidade da regulação que a gente tem hoje”, afirma.

Fábio Alho, da Abar, vê com preocupação a atuação do Judiciário na suspensão de decisões das agências reguladoras, e avalia que
dentro da autonomia decisória atribuída a essas autarquias todas as etapas são cumpridas. Ele afirma que até mesmo o Tribunal de
Contas da União, que é um órgão do Legislativo, tem avançado sobre decisões que envolvem serviços regulados, embora as agências
sejam bem fiscalizadas pelo próprio TCU, pelos ministérios aos quais elas estão vinculadas e pelo Congresso Nacional.

O dirigente, que também comanda a agência de regulação de serviços públicos do estado do Amazonas, elogia o trabalho feito pelos
órgãos federais de regulação e destaca o pioneirismo dos estudos de AIR da Aneel, da Agência Nacional do Petróleo e da Agência
Nacional de Telecomunicações. Em sua opinião, as três autarquias têm critérios muito firmes e bem elaborados para essa análise.

Em proposta conjunta apresentada durante workshop na terça-feira, 28, e na quarta-feira, 29 de março, representantes da Aneel, da
ANP e da Anatel sugeriram ao governo limitar o decreto ao conteúdo básico da análise de impacto regulatório para que cada agência
possa adaptar o processo de avaliação à sua realidade. Dessa forma, seriam estabelecidas como premissas de cada processo a
identificação do problema que se quer solucionar por meio de uma nova regra; os objetivos desejados; a avaliação dos impactos das
opções consideradas e da opção escolhida; a identificação de alterações ou revogações de regras em vigor a partir  do novo
regulamento; a identificação de formas de acompanhamento dos resultados e dos grupos afetados. As agências pedem flexibilidade
na escolha da metodologia; defendem a possibilidade de análises quantitativas e qualitativas, de acordo com o caso; e
obrigatoriedade de participação social, definida a critério de cada órgão.
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