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COMENTÁRIOS AO PROJETO DE LEI GERAL DAS
AGÊNCIAS REGULADORAS (PL NO 3.337/2004)

Fausto de Paula Menezes Bandeira

1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho, é analisado o Projeto de Lei no 3.337, de 2004, que se
encontra em tramitação no Congresso Nacional e dispõe sobre a gestão, a organização e
mecanismos de controle social das agências reguladoras federais, estabelecendo procedimentos
gerais e alterando dispositivos das leis de criação da Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL; da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP; da Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL; da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA; da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS; da Agência Nacional de Águas -
ANA; da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ; da Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT; e da Agência Nacional do Cinema - ANCINE.

A referida Proposição, conforme Exposição de Motivos enviada pelo
Poder Executivo, deriva das recomendações do Grupo de Trabalho lnterministerial criado por
determinação do Exmº. Sr. Presidente da República, em março de 2003, com os objetivos de
analisar o arranjo institucional regulatório no âmbito federal, avaliar o papel das agências
reguladoras e propor medidas corretivas do modelo adotado.

Para subsidiar a análise a ser realizada, são abordados, neste trabalho,
aspectos conceituais característicos das agências reguladoras, tais como origem, natureza jurídica,
funções, previsão constitucional e outros; discute-se também a diversidade de órgãos com
características de agências reguladoras existentes no Executivo federal e as análises efetuadas pelo
grupo de trabalho, que resultaram na Proposição em exame.

Na análise da Proposição, são destacadas as principais modificações
introduzidas nos órgãos reguladores afetados pelo PL no 3.337/2004, assim como se busca
antecipar os principais benefícios e dificuldades que devem resultar dessas alterações para o
desempenho das atribuições das referidas entidades.

Finalmente, nas conclusões, são destacados os principais pontos
levantados ao longo do trabalho e sugeridas providências.
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2. A REFORMA DO ESTADO E AS AGÊNCIAS REGULADORAS

Em função da ininterrupta evolução da técnica, com reflexos na
quantidade e qualidade da produção econômica, bem como dos avanços na velocidade e na
complexidade das relações econômicas e sociais entre os homens, as sociedades vêem-se
obrigadas a, continuamente, buscar formas mais adequadas de organização do Estado e das
normas associadas.

Segundo a melhor doutrina, podem-se conceituar os direitos
fundamentais como o conjunto de prerrogativas e instituições que, em cada momento histórico,
concretizam as exigências de liberdade, igualdade e dignidade das relações entre os seres
humanos.

A partir dessa idéia, é possível traçar um paralelo entre a evolução dos
direitos fundamentais e da organização do Estado.

Numa breve regressão histórica, observa-se que, a partir da obra de John
Locke e de Montesquieu, com o advento da Revolução Francesa, contrapondo-se ao absolutismo
monárquico, surge o liberalismo político. O Estado transforma-se do denominado Estado-polícia,
ou Estado Gendarme, para o Estado-mínimo ou Estado-liberal.

Consubstanciada na “Declaração Universal dos Direitos do Homem e do
Cidadão” (1789), a idéia do Estado-mínimo fundamentava-se na igualdade. Surgem, assim, os
chamados direitos fundamentais de primeira dimensão, protegendo o homem na sua esfera
individual contra a interferência abusiva do Estado.

Os direitos fundamentais de primeira dimensão têm cunho meramente
negativo, que visam garantir as liberdades públicas. São direitos civis e políticos como a liberdade
de locomoção, de pensamento, inviolabilidade do domicílio e liberdade de religião, por exemplo.

No Estado-mínimo, formalmente, todos eram iguais perante a lei.
Contudo, a burguesia passou a utilizar a idéia de liberdade como justificativa para exercer de
forma ilimitada os seus direitos individuais. A nova ordem resultou na ascensão da burguesia à
posição de classe dominante, na aceleração da industrialização das cidades, com suas implicações
sócio-econômicas e culturais. Nessa fase, não ocorrem melhorias das condições de vida das
classes populares. As necessidades básicas das populações, ou seja, as demandas relativas a
alimentação, moradia, saúde e transporte permaneceram desatendidas.

No final do século XIX, o regime político liberal, caracterizado pela
mínima intervenção estatal, entrou em crise. A sociedade passou a exigir um Estado mais atuante,
clamando a substituição da Constituição, antes apenas garantista, por uma constituição dirigente,
que estabelecesse normas instituidoras de programas governamentais. Surge, assim, o Estado
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Social, ou o Welfare State da doutrina norte-americana, caracterizado pelo reconhecimento dos
chamados direitos fundamentais de segunda dimensão.

Os direitos fundamentais de segunda dimensão têm como objeto as
relações sociais, econômicas e culturais. Esses direitos impõem ao Estado uma atuação
prestacional, voltada para a satisfação das carências da coletividade. São exemplos desses direitos
o direito à saúde, ao trabalho, à assistência social, à educação, à liberdade de sindicalização, assim
como o direito de greve e o direito às férias e ao repouso semanal remunerado.

Nessa fase, o Estado passa a atuar em diversas áreas, tais como
previdência e assistência social, saúde, habitação, saneamento básico e educação. Nasce o direito
do cidadão de exigir uma contraprestação estatal, sendo possível agir contra as pretensões do
poder econômico.

Contudo, o enorme poder colocado nas mãos do Estado pelas
constituições dirigentes permitiu o surgimento de regimes onde o interesse da "nação", do
"Estado" (entenda-se poder instituído ou governo) prevalecia sobre os demais, dando origem ao
totalitarismo.

Surgiram, assim, os regimes Fascista na Itália, Nazista na Alemanha,
Franquista na Espanha, Salazarista em Portugal, Estalinista na Rússia (ex-URSS) e Getulista no
Brasil.

Após a segunda guerra mundial (1945), com a derrocada dos regimes
totalitários, passam a ser reconhecidos os direitos à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à
comunicação e à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, definidos pela doutrina
como direitos de terceira dimensão. Estes direitos têm como traço característico o fato de não
mais estarem centrados no homem individualmente considerado, mas sim na coletividade; são
direitos coletivos e difusos.

Atualmente, já se fala na quarta dimensão dos direitos fundamentais.
Argumenta-se que a globalização, pondo fim às fronteiras para as relações políticas, econômicas e
sociais entre os países, deve ser acompanhada da universalização dos direitos fundamentais. O
homem não pode mais ser visto “em cada Estado”, mas sim como entidade universal.

Refletindo esta evolução dos direitos fundamentais, observa-se a
instituição do Tribunal Penal Internacional (TPI), no último dia da "Conferência Diplomática de
Plenipotenciários das Nações Unidas sobre o Estabelecimento de um Tribunal Penal
Internacional", realizada na cidade de Roma, entre os dias 15 de junho a 17 de julho de 1998,
quando sessenta Estados vincularam-se ao TPI, de acordo com suas normas de competência
interna para a celebração de tratados. A data de entrada em vigor do Estatuto do Tribunal e,
portanto, o início do funcionamento da referida corte, deu-se no dia 1° de julho de 2002.
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O Tribunal Penal Internacional é um tribunal permanente, capaz de
investigar e julgar indivíduos acusados das mais graves violações de direito internacional
humanitário, os chamados crimes de guerra, de crimes contra a humanidade ou de genocídio.
Diferente da Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição é restrita a Estados, o TPI analisa
casos contra indivíduos.

Em suma, acompanhando a evolução das relações econômicas, sociais e
políticas, ocorre um movimento de modernização do ordenamento jurídico e da estrutura do
Estado, que passa a assumir funções de complexidade crescente e a intervir de forma mais
criteriosa no domínio econômico.

Como parte do movimento de modernização jurídica e estrutural do
Estado, abordado anteriormente, surgem as agências reguladoras, inicialmente, nos Estados
Unidos da América, em 1887, quando o Congresso aprovou a Lei de Comércio Interestadual,
criando a Interstate Commerce Commission – ICC, agência reguladora federal com o objetivo de
regular o transporte ferroviário no país.

A Lei de Comércio Interestadual, de 1887, estabelecia que:

(a) todas as tarifas ferroviárias deveriam ser “justas e razoáveis”;

(b) não deveria haver discriminação tarifária para pessoas, e seriam
proibidos os descontos disfarçados;

(c) não seria permitida a discriminação geográfica (tarifas que
favorecessem um porto em detrimento de outro);

(d) não seria permitido que, para percursos longos, fossem pagas tarifas
inferiores às tarifas para percursos curtos;

(e) não seria permitido o pool (operação compartilhada) de tráfego;

(f) todas as tarifas deveriam ser públicas e cobradas segundo a tabela
publicada (sem descontos disfarçados); e

(g) seria criada a Interstate Commerce Commission - ICC para exercer a
regulação e coletar informações.

Os objetivos da Lei de Comércio Interestadual, segundo alguns analistas,
eram mais políticos do que econômicos.

Na época, a instituição da regulação das ferrovias contou com o apoio
simultâneo das próprias ferrovias, dos principais expedidores (shippers) e de parte da população,
embora por razões diferentes.

Às ferrovias interessava entrar em conluio e elevar as tarifas. Os
expedidores desejavam eqüalizar as tarifas (qualquer que fosse seu nível) para controlar a
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concorrência. Por sua vez, alguns políticos poderosos, ligados aos produtores rurais do Centro-
Oeste, foram estimulados a pensar que as ferrovias eram ricas, poderosas e sem escrúpulos, e
obtinham lucros exorbitantes devido ao sistema de monopólio. Por isso, poderiam suportar um
ônus social mais alto (tarifas baixas para servir a fins políticos), uma vez que seriam protegidas da
concorrência pela regulação.

Não obstante as distorções políticas que levaram à criação da ICC, o que
ressalta é a instituição da primeira “Independent Regulatory Commission”, ou agência reguladora
independente, um órgão diferenciado na estrutura estatal até então existente.

As agências reguladoras independentes representam um novo
instrumento, com características peculiares que as diferenciam dos demais órgãos estatais. Foram
criadas pelo Estado para intervir na economia, oferecendo uma nova alternativa de resposta às
imperfeições dos mercados.

Em geral, os principais defeitos na economia de mercado, que exigem a
intervenção estatal, estão relacionados com os seguintes fatores:

a) a concentração do poder econômico por parte de alguns agentes
econômicos, mediante a formação de monopólios, cartéis, trustes,
etc.;

b) externalidades negativas como, por exemplo, a necessidade da
proteção do meio ambiente, combate à poluição e promoção do uso
racional dos recursos naturais;

c) bens ou serviços cujo atendimento não pode ser espontâneo,
submetido exclusivamente às regras do mercado, sob pena de parcelas
significativas da população serem excluídas da utilização desses bens
ou serviços, como a saúde, a limpeza pública, a educação e a defesa
nacional;

d) problemas de informação, ou seja, quando o grau de informação entre
os agentes envolvidos é nitidamente desigual, diz-se que há uma
"assimetria de informação" entre as partes da relação econômica;
nessa hipótese, por não disporem de conhecimento equivalente, os
agentes menos informados geralmente adotam decisões imperfeitas ou
inadequadas;

e) problemas relacionados ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda de
bens, decorrentes de problemas conjunturais, como épocas de crise
(guerras, cataclismos etc.) e riscos de descontrole da inflação.
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Em resposta a estes problemas, a intervenção do Estado no domínio
econômico pode ocorrer:

a) pela disciplina, isto é, mediante leis e atos administrativos, atuando
como agente normativo e regulador da atividade econômica, e
fiscalizando a sua execução, empregando o poder de polícia,
restringindo direitos e condicionando o exercício de atividades em
favor do interesse coletivo (e.g., polícia ambiental, sanitária,
fiscalização trabalhista);

b) pelo fomento, através de incentivos fiscais ou financiamento público a
empresas ou setores do mercado, mediante, por exemplo, linhas de
crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES; e

c) pela atuação direta, na exploração de atividades econômicas ou na
prestação de serviços públicos.

Diferentemente da experiência americana, onde as agências surgiram
como resposta às imperfeições dos mercados, no Brasil e na maioria dos países que implantaram
agência reguladoras independentes, a criação destes órgãos está associada a processos de
privatização de serviços públicos. O objetivo do Estado ao instituí-las é possibilitar que as
agências atuem preventivamente às imperfeições de mercados que poderiam advir desses
processos.

O movimento de privatização de serviços públicos iniciou-se na
Inglaterra, sob o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, no início da década de 1980.

Na época, percebendo que a maioria dos serviços públicos eram
prestados com baixa qualidade e custos altos, que pressionavam a inflação, e considerando que o
Estado não conseguiria, em função de suas limitações administrativas, alterar esse quadro, a
primeira-ministra inglesa estabeleceu uma política segundo a qual o Estado deixaria de explorar
diretamente tais atividades econômicas, que seriam transferidas para a iniciativa privada, passando
a atuar como agente normativo e regulador da atividade econômica, e fiscalizando a sua execução.

Tal política, denominada na Inglaterra como privatization, em função dos
resultados positivos alcançados em curto prazo, rapidamente foi adotada por países
desenvolvidos e em desenvolvimento, provocando, em pouco mais de vinte anos, significativas
alterações no pensamento econômico e jurídico em diversos países, e fomentando discussões que
ainda se estendem.

No Brasil, as alterações da estrutura do Estado que resultaram na criação
de agências reguladoras estão embasadas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado -
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PDRAE, lançado em 1995, disponível na Internet, na página do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão – MPO.

De acordo com esse documento, o embate contra o modelo de gestão
burocrático, no Estado brasileiro, tem sua origem, no Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de
1967, que já determinava princípios de racionalidade administrativa.

Igualmente criado para tentar promover a eficiência no setor público,
outro precedente foi o Programa Nacional de Desburocratização, lançado no início da década de
1980, também com vistas à reformulação da estrutura estatal burocrática.

Os autores do PDRAE incluem tal embasamento histórico no
documento, ressaltando a noção de processo de reforma do Estado no Brasil que, de certa forma,
foi interrompido pela Constituição Federal de 1988:

As ações rumo a uma administração pública gerencial são, entretanto,
paralisadas na transição democrática de 1985 que, embora representasse uma grande
vitória democrática, teve como um de seus custos mais surpreendentes o loteamento dos
cargos públicos da administração indireta e das delegacias dos ministérios nos Estados
para os políticos dos partidos vitoriosos. Um novo populismo patrimonialista surgia no
país. De outra parte, a alta burocracia passava a ser acusada, principalmente pelas
forças conservadoras, de ser a culpada da crise do Estado, na medida em que
favorecera seu crescimento excessivo.

A conjunção desses dois fatores leva, na Constituição de 1988, a um retrocesso
burocrático sem precedentes. Sem que houvesse maior debate público, o Congresso
Constituinte promoveu um surpreendente engessamento do aparelho estatal, ao estender
para os serviços do Estado e para as próprias empresas estatais praticamente as
mesmas regras burocráticas rígidas adotadas no núcleo estratégico do Estado. A nova
Constituição determinou a perda da autonomia do Poder Executivo para tratar da
estruturação dos órgãos públicos, instituiu a obrigatoriedade de regime jurídico único
para os servidores civis da União, dos Estados-membros e dos Municípios, e retirou da
administração indireta a sua flexibilidade operacional, ao atribuir às fundações e
autarquias públicas normas de funcionamento idênticas às que regem a administração
direta.1

Assim, para dar continuidade ao processo de modernização do Estado
que fora interrompido, o PDRAE aponta para a necessidade de ampla reforma do Estado
abrangendo:

(1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas orientadas para o
mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a

                                                          
1 BRASIL. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – Câmara da Reforma do Estado. : Plano diretor da

reforma do estado. – Brasília, Novembro de 1995. Item 3.3.
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concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da competição
internacional; (3) a reforma da previdência social; (4) a inovação dos instrumentos de
política social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor qualidade
para os serviços sociais; e (5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas a aumentar
sua "governança", ou seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas
públicas. 2

Concentrando-se no último item, ou seja, na reforma do aparelho do
Estado, especialmente no que se refere à prestação de serviços sociais e de infra-estrutura, o
PDRAE recomenda o fortalecimento das funções de regulação e de coordenação do Estado, e a
redução do seu papel de executor ou prestador direto de serviços, com exceção dos serviços
sociais como educação e saúde, nos quais o Estado manteria seu papel de provedor.

O PDRAE introduziu, na organização administrativa do País, o contrato
de gestão, as agências autônomas, as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de
interesse público.

Especificamente quanto às agências autônomas, ao tratar dos objetivos
do PDRAE para as atividades exclusivas do Estado, no item 6.3, o documento estabelece que as
autarquias e fundações que possuíssem poder de Estado seriam transformadas em agências
autônomas, administradas segundo um contrato de gestão; o dirigente escolhido pelo Ministro,
segundo critérios rigorosamente profissionais, mas não necessariamente de dentro do Estado,
teria ampla liberdade para administrar os recursos humanos, materiais e financeiros colocados à
sua disposição, desde que atingisse os objetivos qualitativos e quantitativos (indicadores de
desempenho) previamente acordados.

De fato, o PDRAE apenas tratou das principais características das
agências autônomas, não fazendo qualquer distinção entre agências executivas e agências
reguladoras, diferentemente do que ocorre na administração norte-americana.

Nos Estados Unidos da América, o termo agência é usado para designar
um vasto conjunto de órgãos, abrangendo qualquer autoridade do governo, com exceção do
Congresso e dos Tribunais. Se a agência possui poderes normativos delegados pelo Congresso, a
agência é denominada agência reguladora. Se não dispõe de poderes normativos, a agência presta
apenas serviços sociais, sendo denominada agência executiva ou, simplesmente, agência.

Ainda em relação ao modelo de agência adotado nos EUA, as agências
reguladoras são ditas independentes quando, além de disporem de autonomia administrativa e
financeira, seus dirigentes possuem mandatos e só podem ser exonerados por razões específicas.
Nas agências executivas, a exoneração é livre.

                                                          
2 Idem.
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Ao implementar o PDRAE, importou-se, de certa forma, o modelo
americano. Aqui, agência executiva é apenas uma qualificação atribuída, por Decreto Presidencial
específico, às autarquias e fundações públicas que cumpram aos requisitos estabelecidos no art. 51
da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, a saber:

Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência Executiva a
autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes requisitos:

I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional
em andamento;

II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo Ministério supervisor.
§ 1o A qualificação como Agência Executiva será feita em ato do Presidente

da República.
§ 2o O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa

específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão,
bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o
cumprimento dos objetivos e metas definidos nos Contratos de Gestão.

A qualificação da agência, na inteligência do citado decreto, assegura à
autarquia, ou fundação, autonomia de gestão e disponibilidade de recursos orçamentários e
financeiros para o cumprimento dos objetivos e das metas definidos no seu contrato de gestão.

Na hipótese de descumprimento do contrato de gestão, a autarquia ou
fundação perderia a qualificação de agência executiva, voltando a ser uma autarquia ou fundação
comum. Não haveria a extinção do órgão.

Por outro lado, no ordenamento jurídico pátrio, as agências reguladoras
são constituídas por lei já como autarquias “sob regime especial”, com a atribuição de regulação e
fiscalização de atividades econômicas. A respectiva lei de criação, em geral, define também as
correspondentes fontes de recursos financeiros e os mandatos dos diretores, assim como seus
critérios de escolha e nomeação.

3. O REGIME JURÍDICO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

Nas suas leis de criação, as agências reguladoras brasileiras são definidas
como pessoas jurídicas de direito público, classificadas como autarquias sob regime especial.

A natureza jurídica autárquica é essencial para que as agências
reguladoras desempenhem efetivamente seu papel, que consiste em intervir no domínio
econômico e fiscalizar a prestação de serviços públicos, ou seja, deveres específicos do Estado.
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O regime jurídico das agências reguladoras é composto por :

1. Regras gerais que decorrem do regime jurídico-administrativo a que se
submetem todas as autarquias;

2. Regras especiais estabelecidas na legislação para as agências
reguladoras.

Existem diversas agências reguladoras na
administração pública federal e estadual. No nível federal,
nominalmente, foram instituídas dez agências reguladoras:

1. Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (Lei no 9.427, de 26
de dezembro de 1996);

2. Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL (Lei no 9.472, de
16 de julho de 1997);

3. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
(Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997);

4. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (Lei no 9.782, de
26 de janeiro de 1999);

5. Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (Lei no 9.961, de 28 de
janeiro de 2000);

6. Agência Nacional de Águas - ANA (Lei no 9.984, de 17 de julho de
2000);

7. Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (Lei no

10.223, de 5 de junho de 2001);

8. Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (Lei no 10.223,
de 5 de junho de 2001);

9. Agência Nacional do Cinema – ANCINE (Medida Provisória no

2.228-1, de 6 de setembro de 2001); e

10.  Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (Lei no 11.182, de 27 de
setembro de 2005).

Adicionalmente, foi encaminhado pelo Executivo, e tramita no
Congresso Nacional, o Projeto de Lei no 1.491/1999, que cria a Agência Nacional de Serviços de
Correios – ANSC.
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Nenhum dispositivo das leis de criação da ANEEL (no 9.427/1996) e da
ANP (no 9.478/1997) procura informar as caraterísticas do regime especial a que estariam
submetidas essas autarquias.

Diferentemente, a  Lei que criou a ANATEL (no 9.472/97) estabelece,
em seu art. 8o, § 2o, que:

§ 2º A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada por
independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e
estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

Por sua vez, a lei de criação da ANVISA (no 9.782/1999), no art. 3o,
parágrafo único,  estabelece que:

Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à Agência é
caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e
autonomia financeira.

Mais detalhista, a lei de criação da ANS (no 9.961/2000), no art. 1o,
parágrafo único,  estabelece:

Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à ANS é
caracterizada por autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de
recursos humanos, autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo de seus
dirigentes.

A lei de criação da ANA (no 9.984/2000), no art. 3o, estabelece que:

Art. 3o Fica criada a Agência Nacional de Águas - ANA, autarquia sob
regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério
do Meio Ambiente, com a finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, a
Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

A lei de criação da ANTAQ e da ANTT (no 9.984/2000), no art. 21, § 2o,
informa que:

§ 2o O regime autárquico especial conferido à ANTT e à ANTAQ é
caracterizado pela independência administrativa, autonomia financeira e funcional e
mandato fixo de seus dirigentes.

A Medida Provisória (no 2.228-1/2001) estabelece:

Art. 5o Fica criada a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, autarquia
especial, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
observado o disposto no art. 62 desta Medida Provisória, órgão de fomento, regulação
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e fiscalização da indústria cinematográfica e videofonográfica, dotada de autonomia
administrativa e financeira.

A lei de criação da ANAC (no 11.182/2005), estabelece nos seus arts. 4o e
5o, que:

Art. 4º A natureza de autarquia especial conferida à ANAC é caracterizada
por independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação
hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes.

Art. 5º A ANAC atuará como autoridade de aviação civil, assegurando-se-
lhe, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de sua
competência.

O Projeto de Lei que cria a ANSC (no 1.491/1999) estabelece, nos §§ 1o e
2o do art. 121, que:

§ 1o A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada por
independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e
estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

§ 2o A Agência atuará como autoridade administrativa independente, sendo-
lhe assegurada, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício
adequado da sua competência.

Dos dispositivos apresentados, destaca-se a ausência de padronização e
de maiores esclarecimentos quanto à abrangência das expressões “independência administrativa”
ou “autonomia administrativa”, “autonomia financeira”, “autonomia funcional”, “autonomia
patrimonial e de gestão de recursos humanos”, “autonomia nas suas decisões técnicas” e
“ausência de subordinação hierárquica”, posto que todas estas características são inerentes a toda
e qualquer autarquia, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello3, o que pode ocorrer é um
grau mais ou menos intenso destes caracteres.

Eis aí significativa falha, comum às leis de criação das agências
reguladoras brasileiras. Nenhuma esclarece até onde se estende a “independência administrativa”
(ou autonomia administrativa, ou autonomia funcional, ou autonomia patrimonial e de gestão de
recursos humanos), a “autonomia nas suas decisões técnicas” (ou ausência de subordinação
hierárquica) e a “autonomia financeira” que caracterizam o regime especial a que se submetem as
agências reguladoras.

                                                          
3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. : Curso de Direito Administrativo. 17a ed. – São Paulo: Malheiros,

2004. p. 160.
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Não há dúvida que o legislador pretendia estabelecer, para essas
autarquias, um “regime especial” que lhes conferisse peculiar ampliação da autonomia decisória,
administrativa e financeira em relação às demais; no entanto, falhou na sua caracterização.

Essa abstenção permite que os interessados em reduzir ou anular os
efeitos decorrentes da introdução das agências reguladoras no ordenamento jurídico pátrio, por
puro conservadorismo, ou para atender a interesses políticos ou econômicos, divulguem teses em
que tais órgãos não passam de autarquias ordinárias às quais se conferiu tratamento peculiar para
investidura e exoneração de dirigentes, buscando, desta forma, diminuir drasticamente o
entendimento quanto ao real alcance da alteração na estrutura do Estado que, de fato, foi
realizada.

Tal posicionamento, apesar de obstaculizar o desenvolvimento das
atividades dos órgãos reguladores, criando dificuldades para o desenvolvimento da economia em
diversos setores sensíveis do País, é útil, no sentido de expor a necessidade de sanar tal falha e
esclarecer a matéria.

Não entendemos razoável supor que o Poder Executivo preparou o
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE e, posteriormente, propôs e o
Legislativo aprovou as leis de criação das nove agências reguladoras federais existentes, adotando
a terminologia norte-americana “agência” tão-somente “para dar sabor de novidade ao que é
muito antigo”, como intui o ilustre professor Bandeira de Mello, anteriormente citado.

Essa não nos parece a melhor intepretação. Admiti-la implicaria atribuir
ao processo legislativo brasileiro descabida incompetência.

Decerto, falha houve. A ausência, nas respectivas leis de criação, de
padronização e de uma caracterização eficiente do regime especial a que estão submetidas as
agências reguladoras podem ser consideradas falhas de elaboração legislativa. Trata-se, porém, de
defeitos facilmente sanáveis.

O Projeto de Lei no 3.337/2004, ao qual o Executivo e o Legislativo
pretendem atribuir a função de “Lei Geral das Agências Reguladoras”, seria o instrumento
adequado para corrigir tais falhas. Voltaremos ao assunto no capítulo 7 do presente trabalho.

Da mesma forma, discordamos que o chefe do Poder Executivo, ao
propor mandatos dos diretores das agências não-coincidentes com o mandato do presidente da
República, apenas buscasse dificultar a implementação de políticas públicas pelo seu sucessor,
como supõe o professor Bandeira de Mello, em análise que julgamos superficial.

O diretor de uma agência reguladora não é um agente político. Apesar de
dispor de mandato, ele não estabelece políticas de governo.
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É a legislação geral e setorial (leis, decretos e portarias ministeriais),
juntamente com as decisões judiciais, estabelecidas pelos agentes políticos (Congresso Nacional,
Presidente da República, Ministério supervisor e órgãos do judiciário), que definem a política
adotada nos diversos setores da sociedade brasileira, inclusive nos setores em que se decidiu
instituir agências reguladoras.

O dever-poder normativo das agências reguladoras está restrito à
expedição de normas administrativas vinculadas à legislação setorial.4

Adicionalmente, observa-se que as decisões das agências, em geral, são
tomadas em regime colegiado. Portanto, é muito difícil, praticamente impossível, que seja
aprovada, na diretoria de uma agência reguladora, uma decisão que contrarie a legislação setorial
ou uma sentença judicial.

Não obstante, qualquer descumprimento de políticas setoriais por uma
agência reguladora implicaria o descumprimento da legislação (lato sensu), o que seria razão
necessária e suficiente para a abertura de processo administrativo e disciplinar contra os diretores
responsáveis pela decisão, em conformidade com o que estabelece o art. 9o da Lei de Recursos
Humanos das agências reguladoras, Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000:

Art. 9o Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em caso de
renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo
disciplinar.

Parágrafo único. A lei de criação da Agência poderá prever outras condições
para a perda do mandato.

A simples abertura do processo administrativo disciplinar contra
servidores públicos implicaria, para os envolvidos, o afastamento de suas funções. Como as
decisões nas agências são tomadas em conformidade com o voto da maioria, o afastamento da
maioria dos diretores de uma agência poderia implicar a necessidade da nomeação imediata de
substitutos.

Infelizmente, a legislação setorial não define a responsabilidade pela
abertura do processo administrativo disciplinar aventado no art. 9o da Lei no 9.986/2000, nem
aborda a substituição de diretores no caso de afastamento em virtude de processo administrativo
disciplinar. Entendemos que o Projeto de Lei no 3.337/2004 poderia, também, esclarecer a
questão. Voltaremos ao tema no capítulo 7 do presente trabalho.

Quanto à não-coincidência dos mandatos dos diretores da agências e da
eventual ultratividade do mandato de algum diretor em relação ao mandato presidencial, o que se

                                                          
4 Sobre o assunto ver: MAZZA. Alexandre. : Agências reguladoras. – São Paulo: Malheiros, 2005, Capítulo 6, Pp

172-191.
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busca é a continuidade administrativa da agência. O Supremo Tribunal Federal - STF já se
posicionou quanto à constitucionalidade do tema no julgamento da Medida Cautelar pedida na
ADIN no 1949-0.

Com base no exposto, conclui-se que caracterizam o regime jurídico das
agências reguladoras: a sua natureza autárquica, o regime especial a que está submetida e a sua
função de regulação de um setor específico da economia.

Nessa linha, bastante elucidativa é a conceituação fornecida por Marçal
Justen Filho5, que ensina que “agência reguladora é uma autarquia especial, criada por lei para
intervenção estatal no domínio econômico, dotada de competência para regulação de setor
específico, inclusive com poderes de natureza regulamentar e para arbitramento de conflitos entre
particulares, e sujeita a regime jurídico que assegure sua autonomia em face da Administração
direta”.

4. AS AGÊNCIAS REGULADORAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Como vimos anteriormente, o PDRAE e, no caso em exame, a
instituição das agências reguladoras, de certa forma, buscava corrigir problemas advindos da
Constituição Federal de 1988. É, portanto, imprescindível analisar o tema à luz da nossa Carta
Magna.

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 21 e 177, que:

Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
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; (grifamos)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos

cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais
hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e

fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;

                                                          
5 JUSTEN FILHO. Marçal. : O direito das agências reguladoras independentes. – São Paulo: Dialética, 2002,

p.344.
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e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
.....................................................................
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 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.

(grifamos)
.....................................................................

Observa-se que apenas nesses dispositivos da Lei Maior são feitas
referências a órgãos reguladores.

O art. 21 refere-se ao órgão regulador do setor de telecomunicações, que é
a ANATEL, e o art. 177 menciona o órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos, que é a ANP. Tais referências foram introduzidas na Lei Maior por
intermédio, respectivamente, das Emendas Constitucionais nos 8 e 9, ambas de 1995.

Inicialmente, deve-se destacar que se equivocou o legislador constituinte
ao tratar de agências reguladoras empregando o termo "órgão", uma vez que a criação de agências
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reguladoras é matéria atinente à atividade de descentralização administrativa e não à
desconcentração administrativa, esta sim, feita por intermédio da criação de órgãos.

Na descentralização, há a criação de um outro ente, outra pessoa jurídica,
que age em nome próprio. Na desconcentração, criam-se órgãos dentro da mesma pessoa
jurídica.

Prosseguindo na análise, observa-se que, por serem as únicas previstas
expressamente na Carta Magna, há uma corrente da doutrina que entende que a ANATEL e a
ANP seriam as únicas agências dotadas da “função reguladora”.

Para melhor compreensão dessa questão, primeiramente, é indispensável
observar que regular é diferente de regulamentar.

Esta diferenciação é feita na própria Constituição Federal, ao tratar do
tema, respectivamente, no art. 84, IV, e no art. 174, caput, que estabelecem:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
........................................
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e

regulamentos para sua fiel execução;
............................................
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

Para melhor perceber a citada distinção, é relevante buscar o valor
semântico do signo "regular" e do signo "regulamentar", muitas vezes desprezados pela doutrina.

Regulação possui um significado eminentemente ligado à técnica e a
economia, enquanto a regulamentação deve ser associada a critérios eminentemente políticos.

Regulamentar, segundo a Constituição Federal, significa expedir normas
que possibilitem a fiel execução da lei. Essa atividade, de competência do Presidente da
República, é ampla, na medida em que permite a expedição de normas gerais e abstratas, todas as
vezes que a lei exigir esse tipo de complementação, por parte do Executivo.

Por outro lado, regular é disciplinar a atuação de agentes de um
determinado segmento da economia, por meio de normas de caráter eminentemente técnico.
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A regulação de um setor estabelece critérios técnicos, que tanto podem
ser definidos por agências estatais, preferencialmente dotadas de independência para fazer valer o
juízo técnico sobre o político, como pelos próprios agentes regulados (auto-regulação).6

Cumpre, portanto, não confundir a regulação, que é um conceito
econômico, com a regulamentação, que é um conceito jurídico (político).

Nesse diapasão, observa-se que à luz da economia industrial e pós-
industrial, a vida em sociedade deixou de apoiar-se em valores estritamente políticos para apoiar-
se em padrões operacionais. Sobre esse tema assinala Alexandre Santos de Aragão7:

Ainda nos casos em que aqueles (valores estritamente políticos), em princípio,
devam prevalecer, não podem, via de regra, ser realizados sem o necessário arcabouço
técnico.

Por este motivo, requer-se, no âmbito da regulação desenvolvida pelas
agências, além da especialização no ramo do Direito, cada vez mais uma abertura cognitiva
transdisciplinar dos operadores jurídicos, sendo comuns, na atualidade, os juristas-biólogos,
juristas-sanitaristas, juristas-economistas, etc., muitos dos quais com mais de uma formação
acadêmica-profissional.

De fato, a própria legislação, diante da complexidade da vida moderna,
acaba por converter-se, paulatinamente, em assunto para peritos, de modo que a interpretação
adequada só se torna possível para os iniciados nas ciências mais próximas da atividade a ser
regulada.

Contentando-se em traçar valores gerais que devem presidir à elaboração
das normas regulamentares e às decisões administrativas, o legislador deixa às próprias agências,
com seus técnicos, a tarefa de organizar os seus ordenamentos setoriais. Trata, assim, de atribuir-
lhes poderes normativos para que a regulação seja eficaz.

Em síntese: enquanto a regulamentação trabalhará no campo da atuação
típica do Estado, definindo as políticas e interesses públicos mediante leis e decretos, a regulação
trabalhará no campo científico, com base na dogmática e no profissionalismo.

Portanto, não há que se falar no termo regulamentação quando se fala de
funções de agências reguladoras.

Em outras palavras, a Constituição dá ao Chefe do Executivo a
competência ampla de expedir decretos para regulamentar toda e qualquer lei que reclame tal
                                                          
6 SOUTO, Marcos Juruena Villela.: Direito administrativo regulatório. - Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002, p.43.
7 ARAGÃO, Alexandre Santos de.: As Agências Reguladoras Independentes e a Separação de Poderes: Uma

Contribuição da Teoria dos Ordenamentos Setoriais. – Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de
Atualização Jurídica, n.º 13, abril-maio, 2002, p. 34.
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atividade, enquanto que a atividade regulatória somente é exercida para manter a competitividade
num determinado mercado, ou garantir a sociedade contra o abuso do poder econômico.

Dessa forma, tratando-se de atividades diversas e igualmente previstas na
Constituição Federal, não há de se falar que as leis que criaram as agências reguladoras teriam
praticado delegação de competência privativa do Chefe do Executivo, e nessa medida, incidido
em inconstitucionalidade.

Adicionalmente, quanto à competência reguladora dos entes reguladores
mencionados na Carta Magna, é oportuno ressaltar que o poder constituinte originário, em 1988,
preocupou-se de forma mais abrangente com a atividade estatal de regulação, ao dispor sobre a
Ordem Econômica e Financeira, nos arts. 170, incisos IV e V;  173, § 4º ; e 174, caput.

Da leitura dos referidos artigos, notamos que foi atribuída ao Estado a
competência para exercer a atividade normativa e reguladora da atividade econômica, podendo
este, para tanto, criar entes ou órgãos com a finalidade de garantir a livre iniciativa, a função social
das empresas, a livre concorrência, reprimir o abuso do poder econômico, o aumento arbitrário
de lucros, inclusive no que tange ao monopólio da União. Vem daí o suporte constitucional para a
criação das entidades reguladoras e concorrenciais.

A citação explícita, na Carta Magna, dos entes reguladores da área de
telecomunicações e de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos pode ser reputada
como orientativa ou, como explica Marçal Justen Filho8:

...como didática, para esclarecer dúvidas acerca do cabimento de diversos
modelos de estruturação estatal no tocante à regulação.

Adicionalmente, convém lembrar que, previamente à criação de agências
reguladoras, outras entidades há muito exercem função reguladora e integram o Poder Executivo
Federal. Podemos citar como exemplos:

• o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, autarquia
vinculada ao Ministério da Justiça – MJ, criado através da lei no 4.137,
de 10 de setembro de 1962.

• o Banco Central do Brasil, autarquia federal integrante do Sistema
Financeiro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda – MF, criado
por intermédio da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

• a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, entidade autárquica
especial, vinculada ao Ministério da Fazenda – MF, criada pela Lei no

                                                          
8 JUSTEN FILHO. Marçal. : O direito das agências reguladoras independentes. – São Paulo: Dialética, 2002,

p.395.
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6.385, de 7 de dezembro de 1976, alterada pela Lei no 10.411, de 26 de
fevereiro de 2002; e

• o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior – MDIC, criada por intermédio da Lei no 5.648, de 11 de
dezembro de 1970, alterada pela Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

Não obstante as funções reguladoras, há décadas desempenhadas pelos
citados entes da administração pública federal, estes nunca tiveram sua competência reguladora
questionada, nem foram considerados nos estudos realizados pelo Grupo de Trabalho
lnterministerial criado por determinação do Exmº. Sr. Presidente da República, em março de
2003, com os objetivos de analisar o arranjo institucional regulatório no âmbito federal, avaliar o
papel das agências reguladoras e propor medidas corretivas do modelo adotado, e que subsidiou a
elaboração do Projeto de Lei no 3.337, de 2004.

Finalmente, ainda sob a ótica constitucional, importa assinalar que, por
integrarem o Poder Executivo, os atos emanados pelos entes reguladores que integram a
administração pública federal estão sujeitos ao controle exercido pelo Congresso Nacional, à luz
do que estabelece a Lei Maior, no art. 49, inciso X, que determina:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
..............................................
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos

do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
..............................................

Feitas essas considerações passaremos a examinar alguns aspectos, que
julgamos de interesse, relativos à implantação de agências reguladoras no exterior.

5. AGÊNCIAS  REGULADORAS NO EXTERIOR

Conforme ensina Marçal Justen Filho9:

De um modo sumário, é viável afirmar que uma agência independente consiste
numa entidade dotada de competências governamentais significativas, geralmente
vinculadas ao conhecimento técnico-científico, composta por sujeitos não indicados
diretamente pelo sufrágio popular e titulares de garantias contra interferências externas
no desempenho de suas atribuições. Sob esse ângulo, o conceito reúne quatro requisitos

                                                          
9 JUSTEN FILHO. Marçal. : O direito das agências reguladoras independentes. – São Paulo: Dialética, 2002,

p.126.
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relevantes. Um é a “natureza estatal”, outro é a “autonomia relativa”, o terceiro é a
ausência de vinculação ao sistema eleitoral e o quarto é a concentração de
conhecimentos e competências técnico-científicas.

Como vimos anteriormente (capítulo 2), as agências reguladoras
independentes foram concebidas e implantadas nos Estados Unidos da América, algumas há mais
de cem anos, e apenas recentemente, a partir da década de 80 do século XX, este tipo de entidade
passou a ser adotado em países que seguem a tradição francesa do Direito Administrativo, como
a França, a Itália, a Espanha, a Argentina e o Brasil.

Iniciaremos, portanto, nossas análises enfocando alguns aspectos, que
julgamos de interesse para os objetivos do presente trabalho, relativos às agências reguladoras nos
EUA, país com maior experiência no emprego dessas instituições. Em seguida, examinaremos a
experiência britânica e encerraremos a análise com o modelo empregado na França. De forma
geral, centraremos o enfoque das análises nos sistemas de controle das atividades das agências
reguladoras.

5.1. Agências reguladoras nos EUA

Em função do pioneirismo dos EUA na implantação de agências
reguladoras, não obstante as diferenças entre os sistemas jurídicos norte-americano e aqueles
adotados por outros países, muitas questões relativas ao tema, que são atualmente debatidas nos
países que adotaram mais recentemente o modelo das agências reguladoras independentes, podem
ser melhor compreendidas e enfrentadas analisando-se o que ocorreu nos EUA.

Como vimos (capítulo 2), nos EUA, o termo agência é usado para
designar um vasto conjunto de órgãos, abrangendo qualquer autoridade do governo, com exceção
do Congresso e dos Tribunais. Se a agência possui poderes normativos delegados pelo Congresso,
a agência é denominada agência reguladora. Se não dispõe de poderes normativos, a agência
presta apenas serviços sociais e é denominada agência executiva ou, simplesmente, agência.

Ainda em relação ao modelo de agência reguladora adotado nos EUA,
estas são ditas independentes quando, além de disporem de autonomia administrativa e financeira,
seus dirigentes possuem mandatos e só podem ser exonerados por razões específicas. Nas
agências executivas, a exoneração é livre.

Ainda quanto à independência das agências reguladoras, há nos EUA o
entendimento de que se trata de espécie de escudo, que objetiva evitar que a intervenção no
domínio econômico efetuado pela entidade seja influenciado por fatores políticos secundários.

Entretanto, há casos em que, em função das competências da agência
reguladora, não se vislumbra esse escudo como indispensável, havendo, dessa forma, nos EUA,
agências reguladoras destituídas do regime de independência.
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De acordo com Marçal Justen Filho10, no governo federal dos EUA, são
consideradas pelos doutrinadores norte-americanos, como agências reguladoras independentes:

• Civil Aeronautics Board – CAB;

• Federal Communications Commission – FCC;

• Federal Maritme Commission – FMC;

• Federal Trade Commission – FTC;

• National Labor Regulations Board – NLRB;

• Nuclear Regulatory Commission – NRC;

• Federal Energy Regulatory Commission – FERC; e

• Securities and Exchange Commission – SEC.

É intrigante constatar que o Federal Reserve, o Banco Central norte-
americano, possui funções regulatórias e supervisoras do sistema financeiro norte-americano, é
independente e, de acordo com a doutrina supra-citada, não é considerado como uma agência
reguladora independente, não obstante o próprio FED, na Internet11, informar que sua estrutura
singular é composta por uma agência governamental federal, denominada Board of Governors,
localizada em Washington, e doze representações regionais (regional Reserve Bank). Este fato
reforça a idéia de que a caracterização de uma agência reguladora independente, assim como as
discussões quanto à sua forma de atuação e controle, são assuntos ainda longe de estarem
sedimentados, mesmo nos EUA, apesar da longa experiência com esse tipo de entidade.

Quanto às competências normativas das agências reguladoras, ao longo
do tempo, foram sendo produzidos diversos instrumentos de controle.

Em primeiro lugar, desponta o controle exercido pelo Poder Legislativo
que, na lei de criação de cada agência, define os limites da autonomia administrativa da entidade e
suas competências. Adicionalmente, o Congresso, por intermédio de ambas as casas, fiscaliza o
funcionamento da agência e o seu desempenho orçamentário.

Em determinadas hipóteses, subordina-se a validade da norma produzida
pela agência à aprovação do Congresso.

Como não poderia deixar de ser, há o controle exercido pelo Judiciário.
Todos os atos das agências reguladoras podem ser questionados perante o Judiciário.

                                                          
10 JUSTEN FILHO. Marçal. : O direito das agências reguladoras independentes. – São Paulo: Dialética, 2002,

p.69.
11 http://www.federalreserveonline.org/, consultada em 5 de agosto de 2005.
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 Interessante observar que até fins da década de 70 do século XX,
especialmente nas instâncias inferiores do judiciário, admitia-se uma ampla e irrestrita avaliação
dos atos administrativos produzidos pelas agências reguladoras (hard look doctrine). Esta tendência
foi atenuada a partir do início da década de 1980, quando o judiciário passou a excluir da revisão
judicial a fundamentação técnico-científica das decisões, passando a um exame fundado em dois
aspectos: no princípio da razoabilidade, de modo a reprovar apenas atos evidentemente abusivos,
despropositados ou excessivos; e no princípio do devido processo legal, no tocante à observância
das regras procedimentais.

Finalmente, observa-se que os mais intensos instrumentos de controle
das agências reguladoras federais norte-americanas são exercidos pelo Poder Executivo.

Normas como a Executive Order no 12.866 – Regulatory Planning and Review,
de 30 de setembro de 1993; o Unfunded Mandate Reform Act - UMRA, de 22 de março de 2005; e
outras impuseram às agências reguladoras federais norte-americanas uma série de limitações e
obrigações que são exercidas perante o Office of Management and Budget – OMB, órgão vinculado à
Presidência, que tem, dentre suas atribuições, a de coordenar os orçamentos e o funcionamento
das agências reguladoras federais.

Essas normas impuseram às agências reguladoras federais norte-
americanas diversas obrigações, dentre as quais destacamos:

• Preparar, anualmente, e submeter ao Office of Information and Regulatory
Activities - OIRA, um órgão que integra a estrutura do OMB, o
planejamento das atividades regulatórias que pretende executar.

• Revisar, anualmente, um determinado número de regulamentos
emitidos pela agência no passado, examinando a necessidade de
realizar adequações em alguns e verificando a possibilidade de
revogação de outros, com vistas a garantir a atualização da estrutura
regulatória do setor e limitá-la ao estritamente necessário.

• Observar regras procedimentais severas para a produção de
regulamentos de cunho abstrato, das quais destaca-se a elaboração de
uma espécie de “projeto básico da ação regulatória”, a ser submetido
ao OMB/OIRA; seguido de um Relatório de Impacto Regulatório
(Regulatory Impact Analysis – RIA), que contém uma análise de custos e
benefícios do regulamento, também submetido à apreciação do
OMB/OIRA; e, na hipótese da ação regulatória ser aprovada pelo
OMB/OIRA, a agência deve publicar no órgão oficial de imprensa
(Federal Register) um Aviso de Proposta de Regulação (Notice of
Proposed Rulemaking – NPRM)
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Esses procedimentos, além de possibilitarem que a Presidência coordene
as atividades das diversas agências reguladoras federais, otimizando a aplicação de recursos
orçamentários; e evitando a sobreposição de regulamentos conflitantes (áreas cinzentas nas
esferas de competência das agências), permitem que o Executivo verifique a possibilidade de
fusão de agências ou a extinção daquelas que se mostrem desnecessárias.

5.2. Agências reguladoras na Inglaterra

Inicialmente, importa lembrar que a estrutura da administração pública
na Inglaterra é bastante diferente da empregada no Brasil.

Lá não existe a “personalidade jurídica de direito público”, característica
do Direito Franco-Germânico. Há forte descentralização e autonomia dos órgãos que exercem
funções públicas. Tais órgãos, que recebem poderes, responsabilidades e recursos do Estado para
exercerem funções administrativas, tradicionalmente são denominados Quasi-Autonomous Non-
Governmental Organizations – Quangos, Boards ou Quasi Tribunals. Os Ministérios (Secretary of State) não
possuem “serviços externos” apenas definem as políticas e gerenciam as atividades
administrativas dessas organizações, que são vinculadas aos Ministérios.

Essa estrutura peculiar de administração pública começou a existir, na
Inglaterra, ainda no século XIX. Nessa época, quando era editada uma lei que visava ao
atendimento de determinado interesse público, simultaneamente era criada uma organização para
implementá-la. Tal organização era denominada Quango. Com o passar dos anos, chegaram a
existir, na Inglaterra, mais de mil e quinhentas dessas organizações.

Evidentemente, em função da estrutura adotada, surgiram problemas
associados à coordenação e controle da atuação dessas organizações e também para a
responsabilização dos Ministros e dos administradores dessas organizações, quando surgiam
problemas.

No governo Thatcher, buscou-se aumentar o controle sobre as Quangos e
reduzir o seu número. Na época foram extintas cerca de quinhentas dessas organizações e criadas
cerca de sessenta para regular as atividades que foram desestatizadas.

A criação das novas organizações reguladoras setoriais britânicas ocorreu
por intermédio das leis que determinaram a privatização dos diversos setores da economia. Como
exemplos podemos citar:

• Office of Telecommunications - Oftel, ente regulador da área
telecomunicações, criado em 1983, no ato que estabeleceu a
privatização da British Teleommunications.

• Office of Gas Supply - Ofgas, ente regulador do setor de gás natural,
instituído em 1986, quando da privatização da British Gas.
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• Office of Electricity Regulation - Offer, ente regulador do setor de energia
elétrica, criado em 1989.

• Office of Rail Regulation – ORR, criado em 1993, para regular o setor de
estradas de ferro.

O controle das atividades dos entes reguladores britânicos é exercido por
intermédio de supervisão ministerial, pela fiscalização efetuada pelo Legislativo e pelo controle
judicial dos seus atos.

Anualmente, os entes reguladores britânicos elaboram e entregam, ao
Ministério ao qual estão vinculados, um programa de atividades contendo uma estimativa de
despesas necessárias para o desempenho de suas funções. Após o encerramento do ano, as contas
dessas organizações são examinadas pelo National Audit Office.

O controle exercido pelo Parlamento pode ser direto, por intermédio das
Comissões Parlamentares especializadas, que atuarão nos termos previstos em lei; ou indireto, por
intermédio do Ministro ao qual a organização está vinculada.

Observa-se que os mecanismos de planejamento e coordenação das
funções dessas organizações exercidos pelos Ministérios, juntamente com os demais mecanismos
de controle social estabelecidos, levaram a aperfeiçoamentos nas estruturas regulatórias que
resultaram em modificações das atribuições de alguns entes reguladores, assim como em fusões
de outros.

Como exemplos desse movimento de revisão e reorganização de
organismos reguladores na Inglaterra, podemos citar a criação do Office of Gas and Electricity
Markets – Ofgem, ente regulador das indústrias de gás e energia elétrica, criado em junho de 1999,
que assumiu as funções antes exercidas pelo Office of Gas Supply – Ofgas e pelo Office of Electricity
Regulation - Offer.

Na mesma linha, com a edição do Communications Act 2003, o antigo Office
of Telecommunications - Oftel teve suas funções ampliadas, transformando-se no Office of
Communications – Ofcom.

5.3. Agências reguladoras na França

A França, cuja administração pública é tradicionalmente reconhecida pela
sua unidade e organização hierárquica, também optou pela criação de centros de competência
autônomos para regulação de setores específicos. Tais centros receberam a denominação de
“autoridades administrativas independentes”. Como exemplos, podemos citar:

• Autorité de Régulation des Télécommunications - ART, criada em 26 de julho de
1996, com o objetivo de instaurar um ambiente concorrencial no setor,
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dominado pela France Télécom. Posteriormente, em 20 de maio de 2005, o
Legislativo acresceu às atribuições da ART a regulação das atividades
postais, alterando a sua denominação para Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes – ARCEP.

• Commission de Régulation de l’Énergie – CRE, criada em 10 de fevereiro de
2000, para regular a abertura dos mercados de energia elétrica e gás, cujas
diretrizes foram estabelecidas em leis de 1996 e 1998.

As autoridades administrativas independentes francesas são dotadas de
poderes normativos e decisórios e não estão submetidas aos princípios de subordinação e
hierarquia que caracterizam a administração pública daquele país. No entanto, por não disporem
de personalidade jurídica própria, não possuem autonomia orçamentária.

Em geral, nas autoridades administrativas independentes francesas, as
decisões são tomadas em regime colegiado e, em quase todas, uma parte dos cargos do órgão
colegiado é reservada a magistrados, inclusive àqueles integrantes da Justiça comum.

O controle social das atividades das autoridades administrativas
independentes é feito pelo próprio Executivo, pelas Cortes Administrativas e pelo Legislativo.

Ressalta-se que, na administração pública francesa, os “Contratos de
Gestão” são amplamente utilizados, não como forma de ampliação da autonomia dos órgãos, mas
como instrumento para ampliação da transparência, atribuição de responsabilidades e controle
pelo Executivo. Ademais, as autoridades administrativas independentes francesas têm seus atos
submetidos ao controle das Cortes Administrativas.

Há também o controle exercido pelas comissões competentes do
Legislativo que, anualmente, recebem um relatório das atividades desempenhadas pelas
autoridades reguladoras.

Adicionalmente, em função da instituição da União Européia, há o
controle exercido pela Comissão Européia competente, que, em alguns casos, dispõe do poder de
vetar a decisão da Autoridade Reguladora francesa, antes de sua edição.

Destaca-se que, também como ocorre na Inglaterra, em função do
emprego de amplos instrumentos de controle das atividades das agências reguladoras francesas,
há um processo de permanente reavaliação das estruturas regulatórias que resultam em maior
eficiência na alocação de recursos que, como no caso da ART, resultam na assunção de novas
competências, evitando-se a criação de novo órgão especializado.

Finalmente, da análise efetuada, ressalta-se que o emprego de múltiplos
instrumentos de controle das atividades dos órgãos reguladores nos EUA, na Inglaterra e na
França, especialmente em alguns textos divulgados pelas próprias agências, foi, em geral,
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considerado como um instrumento de ampliação da transparência dessas entidades, da segurança
contra a arbitrariedade e, em última instância, de sua liberdade.

Nesse sentido, destaca-se texto12 da Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes – ARCEP que informa ao público:

Pour que la régulation soit équitable, il faut qu’elle soit assurée en toute
indépendance à l’égard des différents opérateurs présents sur le marché. En matière de
régulation, indépendance n’est cependant pas synonyme d’arbitraire; les décisions de
l’ARCEP sont ainsi soumises à de multiples contrôles.

6. AS ANÁLISES QUE PRECEDERAM AO PL NO 3.337/2004

Preliminarmente, impende observar que o documento “Concepção e
Diretrizes do Programa de Governo do PT para o Brasil”, disponível na Internet13, divulgado
previamente às eleições de 2002, refere-se às agências reguladoras brasileiras em três parágrafos
que reproduzimos a seguir:

57. Em segmentos como petróleo, energia, saneamento, bancos, onde a presença
das empresas estatais ainda é relevante, ela deverá ser preservada e consolidada. O
programa de privatizações será suspenso e reavaliado, sendo auditadas as operações já
realizadas, sobretudo onde existem notícias de má utilização de recursos públicos ou
negligência no que toca aos interesses estratégicos nacionais. No setor energético, em
particular, poderá ocorrer a revisão de privatização, para que sejam resgatados o
planejamento estratégico e a gestão integrada do sistema. No conjunto dos setores
privatizados, o novo governo terá que assegurar investimentos que ampliem de forma
sustentável a infra-estrutura do país, exigindo metas dos novos concessionários, além de
recuperar o planejamento e realizar investimentos públicos nos setores onde eles se
fizerem necessários. Com essa perspectiva, será preciso alterar o marco regulatório das
agências reguladoras nacionais, além de recuperar o poder de fiscalização e de controle
público.

............................................
67. Os principais pontos de uma reforma política democratizadora são: a

adoção do financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais; a fidelidade
partidária; a redefinição da representação dos Estados na Câmara Federal
(respeitados os princípios federativos); a democratização dos meios de comunicação, com
a implementação imediata do Conselho de Comunicação Social previsto na
Constituição; a completa reformulação nas agências de regulação, integrando-se a
participação dos trabalhadores e dos consumidores (exigências que visam universalizar

                                                          
12 http://www.art-telecom.fr/, consultada em agosto de 2005.
13 http://www.lula.org.br/assets/diretrizes.pdf, consultada em agosto de 2005.
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serviços e garantir sua acessibilidade e qualidade); reforma e controle externo do poder
judiciário. A Lei de Responsabilidade Fiscal – preservados os mecanismos
democráticos de controle fiscal dos governos – precisa ser reformulada de tal modo que
a responsabilidade fiscal seja informada pela responsabilidade social (e não pelos
interesses exclusivos do sistema financeiro).

......................................
74. Sem a pretensão de conclusividade – até porque a conformação dos

inúmeros canais de participação dependerá não só do governo, mas também da
interação com a sociedade – convém destacar desde logo algumas iniciativas relevantes
nesse campo: a implementação do orçamento participativo no nível central será desafio
de peso, na medida em que não se trata de efetuar uma mera transposição mecânica de
políticas em curso nos níveis local e estadual para o central, que é muito mais complexo
(será necessário, por exemplo, tomar na devida conta a estrutura federativa brasileira);
os variados conselhos temáticos ou setoriais – inclusive para o controle público das
empresas estatais e das concessionárias de serviços públicos; a reformulação de fundo
das agências nacionais de regulação, integrando representantes dos consumidores;
instituições como as câmaras setoriais, voltadas à elaboração, negociação e
implementação de políticas industriais ou setoriais; gestão participativa dos fundos
públicos, etc.

........................................................................(destacamos)

Com base nesse documento, constata-se que a motivação para a edição
de uma Lei Geral das Agências Reguladoras brasileiras, que originou o PL no 3.337/2004, era
anterior a qualquer avaliação do desempenho das agências reguladoras no País pelo Governo
empossado em janeiro de 2003. A formulação de um marco legal geral para as agências
reguladoras brasileiras foi, na realidade, a concretização de uma idéia simplória, sem embasamento
em dados reais, que objetivava “integrar a participação dos trabalhadores e dos consumidores”
nessas entidades.

Assim, objetivando cumprir o que rezava o programa de governo, no que
se referia às agências reguladoras, o Chefe do Poder Executivo constituiu, em março de 2003, um
grupo de trabalho interministerial com o objetivo de “analisar, discutir a organização, e propor
medidas para o aperfeiçoamento do modelo institucional das agências reguladoras no âmbito do
Poder Executivo Federal”. Em setembro de 2003, o referido grupo de trabalho divulgou um
relatório14 com os resultados das análises efetuadas e propondo medidas.

De acordo com o Anexo I do referido documento, as análises realizadas
basearam-se em diagnóstico produzido a partir de contribuições de participantes do grupo de
                                                          
14 BRASIL. Casa Civil – Câmara de Infra Estrutura – Câmara de Política Econômica – Grupo de Trabalho

Interministerial. : Análise e avaliação do papel das agências reguladoras no atual arranjo institucional
brasileiro. – Brasília, Setembro de 2003.
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trabalho que representavam os Ministérios aos quais vinculavam-se agências reguladoras
(Ministérios dos Transportes, da Saúde, de Minas e Energia, das Comunicações e do Meio
Ambiente), ou aos quais vinculavam-se órgãos ou entidades que exerciam funções assemelhadas à
de regulação ou fiscalização de atividades econômicas, mesmo que em formato institucional
distinto do de agência, caso dos Ministérios da Fazenda (Comissão de Valores Mobiliários – CVM
e Superintendência de Seguros Privados – SUSEP), da Defesa (Responsável pelo Projeto de Lei
de criação da ANAC) e da Justiça (CADE). O grupo de trabalho contou, também, com
contribuições de representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, a
quem compete a formulação de políticas e diretrizes para a modernização do Estado, e da
Advocacia-Geral da União. Adicionalmente, o grupo recebeu colaboração do Tribunal de Contas
da União e, finalmente, a Subchefia da Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil da
Presidência da República também ouviu os Deputados Federais Telma de Souza (PT-SP),
Fernando Ferro (PT-PE), Walter Pinheiro (PT-BA) e Luciano Zica (PT-SP).

Corroborando a tese de que o relatório objetivava apenas justificar a
execução de idéias estabelecidas a priori, relativamente à coleta de informações sobre o
desempenho das agências reguladoras brasileiras, que subsidiou a produção do referido
diagnóstico, observa-se:

• o curto prazo de relacionamento (cerca de três meses) que os quadros
consultados, recém-empossados nos Ministérios, tinham com as
agências reguladoras;

• que não foram ouvidos nem participaram do referido grupo de
trabalho: representantes das agências reguladoras, representantes das
empresas reguladas ou representantes de consumidores dos setores
onde atuam agências reguladoras; e

• que apenas quatro Parlamentares foram consultados, todos
Deputados e todos pertencentes ao mesmo partido político.

É forçoso, portanto, concluir que o referido relatório foi elaborado a
partir de um diagnóstico relativamente pobre, fortemente polarizado pelas concepções e diretrizes
que nortearam o Programa de Governo do Partido dos Trabalhadores, divulgado na campanha
das eleições gerais de 2002 e, por conseguinte, desprovido de dados mais acurados e isentos cerca
da experiência de funcionamento das agências reguladoras no Brasil.

Logo no seu início, no “Sumário Executivo”, o relatório informou que as
principais questões suscitadas no diagnóstico, e que deveriam ser solucionadas, eram as
seguintes15:

                                                          
15 Efetivamente, o texto original relaciona objetivos a serem atingidos e não questões a serem respondidas. O mesmo

conjunto de “questões”, com ligeiras alterações de redação, foi incluído na Exposição de Motivos do PL no
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• Adequar o grau de autonomia ou independência das agências em
relação aos Ministérios e adequar o papel destes entes no
ordenamento da economia e no fomento ao investimento produtivo;

• Restringir a esfera de ação das agências reguladoras, tanto na área de
planejamento, quanto na de outorga de concessões e permissões;

• Fortalecer os ministérios, adequando a estrutura desses órgãos para o
cumprimento das atribuições básicas de planejamento e formulação de
políticas públicas, e reorientar o papel atribuído às empresas estatais
nos últimos 10 anos;

• Aumentar a eficácia das agências na defesa dos interesses dos
consumidores e no cumprimento de suas competências legais;

• Dotar as agências de meios para que possam cumprir seu papel,
inclusive no que tange à formação de um quadro de pessoal
qualificado, com prerrogativas compatíveis ao exercício de seu papel
de fiscalização e regulação; e

• Estabelecer mecanismo de prestação de contas por parte das agências
ao Congresso Nacional, inclusive dotando o Congresso de poder para
convocar presidentes e diretores dessas entidades para prestar
esclarecimentos.

A partir desses objetivos, passando por considerações técnicas, o
relatório produziu um conjunto de conclusões e recomendações que subsidiaram a elaboração de
dois anteprojetos de lei.

O primeiro dispunha sobre a gestão, a organização e o controle social das
agências reguladoras federais.

O segundo anteprojeto tratava de alterações a dispositivos das leis de
regência de cada uma das agências da área de infra-estrutura, a saber, ANEEL, ANATEL, ANP,
ANTT e ANTAQ, basicamente restituindo, para os respectivos Ministérios setoriais, as
atribuições relativas às outorgas e de proceder licitações para a exploração dos serviços de
utilidade pública.

Submetidos a uma consulta pública pela Casa Civil da Presidência da
República (Diário Oficial da União de 23 de setembro de 2003, Seção 1, pp.1-3), estes
anteprojetos deram origem ao PL no 3.337/2004.

                                                                                                                                                                                     
3.337/2004. Assim, para facilitar o entendimento dos referidos objetivos, no presente trabalho alteramos a
redação original, uniformizando-a, porém buscando preservar a idéia original.
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O Poder Executivo optou por tratar separadamente das demais questões
abordadas no PL no 3.337/2004 a questão da formação, nas agências reguladoras federais, de
quadros de pessoal próprios, qualificados, e dotados de prerrogativas compatíveis ao exercício de
seu papel de regulação e fiscalização.

Cerca de cinco meses antes do encaminhamento do PL no 3.337/2004
para apreciação do Congresso Nacional, o Executivo editou a Medida Provisória no 155, de 23 de
dezembro de 2003, que dispunha sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos das
agências reguladoras.

Essa Medida Provisória foi convertida na Lei no 10.871, de 20 de maio de
2004, que, efetivamente, não foi capaz de tornar atrativas as carreiras técnicas nas agências
reguladoras. Os salários eram relativamente baixos (comparativamente aos salários dos técnicos
dos setores regulados e aos salários de servidores de alguns órgãos de fiscalização federais) e a
progressão na carreira era lenta. Em função dessas limitações, registrou-se, nas agências
reguladoras federais, a partir da edição da referida Lei, grande evasão de técnicos para os entes
regulados ou para outras carreiras públicas.

Efetivamente, se as agências reguladoras federais não dispuserem de
quadros suficientemente capacitados para debater, no mesmo nível técnico, com os entes
regulados, não obstante todos os mecanismos de supervisão e controle social das agências
reguladoras, que venham a ser estabelecidos a partir do PL no 3.337/2004, seria inevitável a
captura, no plano técnico, dessas agências pelos entes regulados, o que, em última instância,
resultaria na falência dessas instituições perante a sociedade brasileira.

Percebendo, com certo atraso, este fato, o governo emitiu a Medida
Provisória no 269, de 15 de dezembro de 2005, que, quando da elaboração do presente trabalho,
encontrava-se em tramitação no Congresso Nacional e que, dentre outras providências, revisava
as definições estabelecidas na Lei no 10.871/2004, buscando aproximar a carreira de regulador das
carreiras mais nobres da administração pública federal, tais como a de Auditor Fiscal, ou a de
Gestor Público, de forma a reverter o quadro de esvaziamento e enfraquecimento técnico das
agências reguladoras que se verificava.

Resta avaliar a extensão dos prejuízos causados à memória técnica dessas
instituições, em função da inicial falta de compreensão do governo quanto à importância da
excelência dos quadros técnicos para garantir uma atuação equilibrada das agências reguladoras,
em benefício de todos os agentes envolvidos.

Isto posto, passamos a examinar especificamente as disposições
constantes no PL no 3.337/2004.
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7. AVALIAÇÃO DO PL NO 3.337/2004

Quando da elaboração do presente trabalho, o PL no 3.337/2004
encontrava-se em discussão na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial criada para
examiná-lo, em conformidade com o que dispõe o Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
art. 34, inciso II.

Após a apresentação do parecer do Relator ao PL no 3.337/2004, em 29
de junho de 2004, ao qual já se encontravam apensos os PLs nº 2.057 e nº 2.760, de 2003, a
proposição foi apensada ao Projeto de Lei nº 2.633, de 2003, do Deputado Ivan Ranzolin, que
pretende alterar dispositivos da Lei nº 9.472, de 1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações.

Assim, na reunião da Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer ao
PL no 3.337/2004, realizada em 24 de agosto de 2004, o Relator apresentou uma complementação
de voto e novo Substitutivo contendo diversas melhorias em relação à proposição originalmente
encaminhada pelo Executivo. Os comentários apresentados a seguir aplicam-se principalmente a
este último Substitutivo. Indicaremos quando forem feitos comentários específicos, relativos à
proposição original enviada pelo Executivo.

O referido Substitutivo pode ser obtido na Internet, na página da Câmara
dos Deputados, no subitem referente às informações relativas à tramitação da Proposição no

2.633/2003, ou diretamente no endereço:
http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=237977. O Anexo I apresenta
um quadro comparativo contendo a proposição original, o Substitutivo e nossos comentários.

Prosseguindo nossa análise, observa-se que a Lei Complementar no 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, estabelece:

Art. 3o A lei será estruturada em três partes básicas:
I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas;
II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo

substantivo relacionadas com a matéria regulada;
III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas

necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições
transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando
couber.



35

No diapasão do que estabelece a referida Lei Complementar, o PL no

3.337/2004 possui uma parte preliminar e cinco capítulos. Abordaremos, a seguir, cada uma das
seções do PL, apresentando, quando cabível, nossos comentários e sugestões.

7.1 Parte Preliminar

Dessa parte do PL no 3.337/2004, destaca-se que o autor optou por
relacionar as agências reguladoras federais num rol exaustivo. Evitou estabelecer o conceito de
agência reguladora para impedir dúvidas quanto à incidência da norma proposta sobre outras
autarquias da administração pública federal, que exercem funções típicas de agências reguladoras,
tais como o CADE, o Banco Central, a CVM e o INPI. Concordamos com a estratégia adotada
pelo autor.

Vale destacar que, para alguns estudiosos do tema16, a ANCINE se
caracterizaria como agência de fomento, estabelecida para atuar no mercado de cinema, e não
como uma agência reguladora, não devendo, portanto, estar sob a égide desse PL.

Lembramos, entretanto, que o art. 5o da Medida Provisória no 2.228-
1/2001, define aquela autarquia como agência reguladora. Certamente, a discussão desse tema
seria mais apropriada quando da apreciação do Projeto de Lei de Conversão daquela MP, ou
quando do envio para apreciação pelo Legislativo do polêmico projeto de lei, colocado em
audiência pública pelo Executivo em 2004, que extinguia a ANCINE e criava, em seu lugar, com
funções ampliadas, a Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual – ANCINAV.

Por outro lado, numa análise perfunctória da matéria de competência da
ANCINE, ou da ANCINAV, observa-se que a Constituição Federal, art. 5o , inciso IX, estabelece
que:

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;

Portanto, a criação de uma agência com o objetivo de estabelecer
regulamentos que, de alguma forma, viessem a restringir ou limitar a livre expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação em qualquer área, inclusive na área de produção
cincematográfica e de audiovisuais, e atividades congêneres, seria inconstitucional.

Conseqüentemente, é forçoso concluir que a ANCINE, ou sua possível
sucessora, a ANCINAV, em razão da matéria de sua competência, seriam de fato agências de
fomento e não de regulação. Desta forma, salvo melhor juízo, a inclusão da ANCINE, ou da
ANCINAV, no PL em exame é um equívoco, que deveria ser sanado desde logo.
                                                          
16 OLIVEIRA. Gesner, WERNECK. Bruno e MACHADO, Eduardo Luiz : Agências Reguladoras: A

experiência internacional e a avaliação da proposta de lei geral brasileira. – Brasília: Confederação Nacional
da Indústria – CNI, 2004, pp 22, 83 e 87.
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Observa-se que existem diversas outras agências de fomento no Brasil,
tais como a Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE; a Agência de
Desenvolvimento da Amazônia – ADA; a Agência de Promoção das Exportações do Brasil –
Apex-Brasil e, acertadamente, a elas não se aplicam as normas do Projeto de Lei em exame. Pelas
mesmas razões, a ANCINE, ou a ANCINAV, não deve ser abrangida pela Lei Geral das
Agências Reguladoras.

Prosseguindo na análise do Substitutivo, convém lembrar que a Lei no

11.097, de 13 de janeiro de 2005, a Lei do Biodiesel, em seu art. 5o, alterou a denominação da
ANP para Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves, devendo tal alteração
ser contemplada no PL em exame.

Considerando, ainda, a criação da Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC, com a edição da Lei no 11.182, de 27 de setembro de 2005, a nova agência deve ser
incluída no rol de agências que delimita o alcance das normas propostas no PL 3.337/2004.

Finalmente, relativamente a esta seção do PL, destacamos a introdução,
no Substitutivo, de artigo que define a natureza especial conferida às agências reguladoras,
caracterizada por mandato fixo de seus dirigentes e autonomia financeira e administrativa.

Trata-se de tentativa de uniformização de definições, uma vez que, por
falta de coordenação no Executivo, nem todas as leis de criação de agências reguladoras
relacionavam esse conjunto de características, ou prerrogativas, que as diferenciavam das demais
autarquias, como assinalamos no Capítulo 3 do presente trabalho.

Entretanto, como então apontamos, apenas relacionar tais características
não resolve o problema decorrente da indefinição do significado, da abrangência e dos limites
associados a tais prerrogativas. Cabe ao legislador suprir tais deficiências, ou estabelecer um
mecanismo que esclareça tais questões.

Veremos mais adiante que o mandato fixo dos dirigentes está
convenientemente detalhado no presente PL. As outras caraterísticas, exclusivas das agências
reguladoras, devem ser melhor definidas.

7.2 Capítulo I - Do Processo Decisório das Agências Reguladoras

Destaca-se, nesse capítulo, a definição de uma das prerrogativas das
agências reguladoras que esclarece a extensão da autonomia administrativa dessas entidades. O
vínculo das agências reguladoras com os Ministérios é de coordenação e não de subordinação.
Em razão disso, é incabível o recurso hierárquico. Ou seja, dos atos praticados no âmbito de cada
agência reguladora, cabe recurso, apenas, ao respectivo Conselho Diretor da própria agência. Não
cabe recurso contra ato de agência reguladora dirigido ao Ministério ao qual a agência está
vinculada.
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A Lei do Processo Administrativo, Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
define os interessados que podem apresentar recursos às decisões das agências.

Esgotada, na agência reguladora, a instância administrativa, cabe ao
interessado, se inconformado com a decisão final da agência, procurar o Judiciário que, a rigor,
deveria apenas verificar se, na prática do ato, foram observados os procedimentos estabelecidos
em lei.

No entanto, por via do exame de possível abuso de autoridade, o
Judiciário, quando provocado contra algum ato de agência reguladora, invariavelmente adentra o
mérito das questões, que em geral são de alta complexidade técnica. Como os juízos não são
especializados, as decisões adotadas variam, geralmente, de acordo com o grau de aceitação do
magistrado à instituição de órgãos reguladores na administração pública.

Assim, não obstante a impossibilidade, por vício de iniciativa, de incluir
nesse PL qualquer providência relativa à criação de varas especializadas no Judiciário para analisar
demandas relativas às agências reguladoras, seria interessante que a questão fosse estudada pelas
autoridades do Judiciário17.

Por outro lado, opção menos casuística seria aguardar o amadurecimento
do tratamento pelo Judiciário das ações contra as agências reguladoras, nos moldes do que
ocorreu nos EUA onde, como vimos (Capítulo 5, item 5.1), até fins da década de 70 do século
XX, especialmente nas instâncias inferiores do judiciário, se admitia uma ampla e irrestrita
avaliação dos atos administrativos produzidos pelas agências reguladoras (hard look doctrine). Esta
tendência foi atenuada a partir do início da década de 1980, quando o Judiciário passou a excluir
da revisão judicial a fundamentação técnico-científica das decisões, passando a um exame
fundado em dois aspectos: no princípio da razoabilidade, de modo a reprovar apenas atos
evidentemente abusivos, despropositados ou excessivos; e no princípio do devido processo legal,
no tocante à observância das regras procedimentais.

Ressalta-se, nesse capítulo, a inclusão da exigência de que as reuniões
deliberativas das agências reguladoras sejam públicas, com pautas previamente divulgadas e
respectivas atas disponibilizadas ao público em geral.

Trata-se de importante providência para aumentar a qualidade e a
transparência das decisões dessas entidades, aumentando os meios para que a sociedade conheça
e exerça um controle social mais efetivo do processo decisório e das decisões das agências
reguladoras.

                                                          
17 Nessa mesma linha ver OLIVEIRA. Gesner, WERNECK. Bruno e MACHADO, Eduardo Luiz : Agências

Reguladoras: A experiência internacional e a avaliação da proposta de lei geral brasileira. – Brasília:
Confederação Nacional da Indústria – CNI, 2004, pp 14, 16, 67 e 84.
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Infelizmente, até o momento, a ANEEL é a única agência reguladora
federal que realiza reuniões deliberativas públicas, tendo iniciado tal procedimento em setembro
de 2004, quase sete anos após iniciar suas atividades. Enquanto a obrigatoriedade de reuniões
deliberativas públicas não é definida por lei, sendo apenas proposta contida no PL em exame, as
demais agências reguladoras federais continuam deliberando em reuniões restritas, o que reduz a
qualidade, a transparência e a percepção de legitimidade que a sociedade tem das decisões dessas
entidades, com evidentes prejuízos para a imagem de todas as agências reguladoras nacionais.

Também merecem destaque, nesse capítulo, as definições acerca das
consultas e audiências públicas, especialmente a disponibilização de suporte técnico, contratado
junto a universidades, para que as associações que tenham entre suas finalidades a proteção ao
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, à defesa do meio ambiente ou à defesa dos
recursos hídricos possam melhor acompanhar os processos de consulta ou audiência pública e
posicionarem-se adequadamente.

Efetivamente, trata-se de importante providência para ampliar a
participação da sociedade no processo decisório das agências reguladoras, sendo, portanto, mais
um instrumento de controle social dessas entidades.

Ressalta-se, entretanto, que o PL em análise estabelece que apenas as
consultas públicas são obrigatórias (art. 6o). As audiências públicas tornaram-se facultativas (art.
7o). Esta é uma decisão que reduz a possibilidade do grande público de participar do processo
decisório das agências reguladoras, diminui a transparência dessas instituições, o que contraria a
filosofia que permeia a proposição. Para resolver convenientemente a questão, bastaria tornar as
audiências públicas obrigatórias e as consultas públicas facultativas, substituindo, no corpo da
proposição em exame, os termos “consulta” e “audiência”, respectivamente, por “audiência” e
“consulta”.

7.3 Capítulo II - Da Prestação de Contas e do Controle Social

A nosso ver, este é o capítulo mais importante da proposição.

Nele, são estabelecidas regras relativas ao controle externo, ao relatório
anual de atividades, ao contrato de gestão e desempenho, e ao ouvidor. É nessas matérias,
especialmente no que se refere ao contrato de gestão, que entendemos residir a oportunidade de
estabelecer o significado, a abrangência e os limites associados à autonomia financeira e
administrativa das agências reguladoras federais, e uma sistemática de planejamento e
coordenação das atividades dessas entidades pelo Poder Executivo federal.

Entendemos que o Constituinte, ao definir o contrato de gestão, no § 8o

do art. 37 da Constituição Federal, abaixo transcrito, criou a possibilidade da aplicação de um
instrumento normativo, estabelecido de comum acordo entre dois entes da administração pública
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federal, o supervisor e o supervisionado, com o objetivo de definir claramente as atividades a
serem desempenhadas pelo segundo e dotá-lo dos meios para fazê-lo.

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades
da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser
firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de
metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e

responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal.

O contrato de gestão deve ser visto e utilizado como um instrumento
heterodoxo com enfoque gerencialista, como ensina Marçal Justen Filho18, ao sintetizar a
experiência francesa com as agências reguladoras:

A configuração das Autoridades Administrativas Independentes evidencia
novos modelos de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil, que podem alterar
radicalmente a tradição institucional francesa. Admite-se essa alternativa não em
virtude da pura e simples invocação à eficiência, mas como meio de controle do poder e
como via de ampliação dos instrumentos democráticos. Essa característica se
exterioriza em todas as demais manifestações da reforma administrativa, inclusive
quanto à introdução de figuras heterodoxas, tais como os contratos de gestão. Não se
trata de instrumento para pura e simples ampliação da autonomia de entidades
administrativas, sob a promessa de ampliação da eficiência gerencial. Os enfoques
gerencialistas são desenvolvidos com um compromisso permanente com a legitimidade e
a democracia.

Assim, a nosso ver, a utilização do contrato de gestão pelas agências
reguladoras e respectivos Ministérios supervisores, em conjunto com o Ministério da Fazenda e o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é imprescindível como instrumento para o
planejamento e a coordenação das atividades das agências e como definidor, ou delimitador, da
independência administrativa e financeira dessas entidades.

A necessidade de instrumento que cumpra essas funções é reclamada
noutra análise do PL em exame19; nela, os autores afirmam:

                                                          
18 JUSTEN FILHO. Marçal. : O direito das agências reguladoras independentes. – São Paulo: Dialética, 2002,

pp.202 e 203.
19 OLIVEIRA. Gesner, WERNECK. Bruno e MACHADO, Eduardo Luiz : Agências Reguladoras: A

experiência internacional e a avaliação da proposta de lei geral brasileira. – Brasília: Confederação Nacional
da Indústria – CNI, 2004, pp 76 e 77.
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Em quarto lugar, é necessário, na mesma direção do controle social sobre as
agências, definir com precisão os limites de sua competência. A independência desejável
não é aquela que permite a edição de vasto conjunto de normas, muito além daquilo
que está previsto na legislação. Pelo contrário, tal propensão a legislar em vez de
regular nos termos da lei causa insegurança ao investidor, inibindo as inversões
produtivas.

Em quinto lugar, cumpre assegurar autonomia financeira e gerencial, sem a
qual não há naturalmente independência. E por último, cumpre assegurar perfil de
excelência técnica dos quadros reguladores, sem o qual as decisões de âmbito
administrativo carecem de legitimidade, especialmente no Judiciário. Cabe a este Poder,
por seu turno, realizar esforço sistemático para se equipar e analisar questões
crescentemente complexas.

A lei, devido ao seu caráter genérico e permanente, dificilmente seria
capaz de responder a essas questões.

Mais ágil, um contrato de gestão, revisto anualmente, poderia estabelecer
o planejamento das atividades das agências nas esferas:

• regulatória, abrangendo previsão de novos regulamentos a serem editados e
a revisão de certo número de regulamentos antigos, visando à sua
atualização ou revogação;

• administrativa, abrangendo inclusive necessidades de ampliação do quadro
de pessoal, evitando-se a necessidade de solicitar permissões posteriores ao
MPOG para realizar concursos;

• econômica e financeira, englobando a definição de fontes e montantes de
recursos necessários para o cumprimento do planejado, tornando as
agências reguladoras imunes aos contingenciamentos orçamentários, que
freqüentemente tolhem sua liberdade de ação.

O planejamento das atividades das agências, estabelecido nos respectivos
contratos de gestão, possibilitaria ao governo federal coordenar as atividades dessas entidades,
evitando-se zonas de sombra e a edição de regulamentos conflitantes, nos moldes da coordenação
das agências reguladoras federais exercido pelo OMB/OIRA, nos EUA.

Ressalta-se que o planejamento e a coordenação das atividades
regulatórias das agências que defendemos não pode interferir na autonomia técnica dessas
entidades, ou seja, uma vez definido qual norma deve ser objeto de regulamento, ou qual
regulamento deve ser revisado, a agência teria plena autonomia técnica para fazê-lo, dentro dos
limites da lei, e da regulamentação da lei pelo Executivo, evidentemente.
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Assim utilizado, o contrato de gestão daria transparência e previsibilidade
às ações das agências reguladoras federais, ao mesmo tempo que definiria, ou delimitaria, a
independência administrativa e financeira dessas entidades. Tudo devidamente acompanhado pelo
Congresso Nacional, conforme consta no Substitutivo.

Para que tais objetivos sejam alcançados, seria necessário, a nosso ver,
alterar o art. 13 do Substitutivo do PL apresentado pelo Relator, modificando o inciso I do caput e
excluindo o parágrafo 1o, passando o artigo a ter a seguinte redação:

Art. 13. O contrato de gestão e de desempenho deverá observar as metas físicas
associadas ao orçamento da Agência aprovado pela Lei Orçamentária Anual,
especificando, no mínimo:

I - as metas de desempenho administrativo, as metas operacionais e as metas de
fiscalização a serem atingidas, prazos de consecução e respectivos indicadores e os
mecanismos de avaliação que permitam quantificar, de forma objetiva, o seu alcance;

II - a estimativa dos recursos orçamentários e cronograma de desembolso dos
recursos financeiros necessários ao alcance das metas pactuadas;

III - as obrigações e responsabilidades das partes em relação às metas definidas;
IV - a sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios,

parâmetros e prazos;
V - as medidas a serem adotadas em caso de descumprimento injustificado das

metas e obrigações pactuadas;
VI - o período de vigência;
VII - as condições para revisão e renovação.
Parágrafo único. As medidas referidas no inciso V não interferirão na

autonomia da Agência em seus aspectos regulatórios, nem terão caráter disciplinar.

Nessa linha de raciocínio, o contrato de gestão abrangeria matérias da
competência do Ministério da Fazenda (orçamento e coordenação) e do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (orçamento, pessoal, planejamento e coordenação), portanto,
estes deveriam ser também signatários dos referidos contratos de gestão. Haveria, assim a
necessidade de alterar também o § 1o  do art. 12 do PL para incluir os referidos Ministérios, ou
seus sucessores, como signatários dos contratos de gestão das agências reguladoras federais.

É útil lembrar que o contrato de gestão é sinalagmático, portanto, as
medidas referidas no inciso V do caput do art. 13, a serem incluídas nos contratos de gestão,
referem-se também aos Ministérios signatários.

Considerando que os contratos de gestão seriam firmados pelas agências
reguladoras e respectivos Ministérios supervisores, em conjunto com o Ministério da Fazenda e o
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base nas disposições aprovadas na LOA,
é dispensável que ele seja “submetido à apreciação, para fins de aprovação, do conselho de
política setorial da respectiva área de atuação da Agência Reguladora ou de uma das Câmaras do
Conselho de Governo”, conforme estabelece o § 2o do art. 12 do Substitutivo. Este dispositivo
deve, portanto, ser excluído.

Quanto à ordem das matérias tratadas nesse capítulo, entendemos que a
cronológica seria a mais indicada. O capítulo deveria iniciar tratando do planejamento das ações
das agências e da sua contratação junto ao Executivo. No entanto, a primeira matéria nele tratada
refere-se ao controle externo e ao relatório anual de atividades.

A nosso ver, a matéria relativa ao controle externo e ao relatório anual de
atividades está convenientemente tratada no Substitutivo. O PL não deve definir como o
Legislativo exercerá o controle externo das agências reguladoras. Trata-se de tema a ser definido
internamente ao Poder, de acordo com a sua conveniência.

Finalmente, quanto à ouvidoria, entendemos ser instrumento importante
para o controle social que deve, porém, ter sua competência restrita ao exame da forma como a
agência atua, não devendo abordar o mérito das decisões adotadas. Quanto ao mérito, como
vimos, a diretoria da agência é a última instância administrativa, cabendo aos inconformados com
a decisão recorrerem ao Judiciário.

Nesse sentido, entendemos pertinente introduzir uma pequena alteração
de redação no § 2o do art. 15 do Substitutivo, ressaltando que o relatório produzido pelo Ouvidor
deve ater-se à forma de atuação da agência. Assim, o citado dispositivo passaria a ter a seguinte
redação:

§ 2º O Ouvidor terá acesso a todos os processos da agência e contará com o
apoio administrativo de que necessitar, competindo-lhe produzir, semestralmente e
quando julgar oportuno, relatórios sobre a forma de atuação da Agência Reguladora.

Estes seriam nossos comentários quanto a esse capítulo do Substitutivo.

7.4 Capítulo III - Da Interação Entre as Agências Reguladoras e os Órgãos de Defesa
da Concorrência

O tema é polêmico. Uma vez definido que as funções de regulação e de
defesa da concorrência serão exercidas por órgãos diferentes, como é o caso do Brasil, pode-se
optar por estabelecer, para esses órgãos, competências concorrentes ou competências
complementares.
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Na primeira hipótese, tanto as autoridades de defesa da concorrência
quanto as agências reguladoras têm competência para aplicar sanções antitrustes, bem como para
estabelecer normas de regulação econômica.

Na outra alternativa, as agências reguladoras cuidam exclusivamente das
tarefas de regulação técnica e econômica, e a autoridade de defesa da concorrência aplica a
legislação antitruste.

O PL optou pela segunda alternativa, definindo competências
complementares para as autoridades de defesa da concorrência e para as agências reguladoras.

Essa opção exigirá uma efetiva coordenação na implementação das
políticas regulatórias e antitruste, o que, de certa forma reforça a linha sugerida no presente
trabalho de envolvimento do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão no planejamento e implementação das atividades das agências reguladoras.

Consideramos preocupante a obrigação, estabelecida no § 4o do art. 18
do Substitutivo de que as agências reguladoras solicitem parecer ao órgão de defesa da
concorrência do Ministério da Fazenda sobre minutas de normas e regulamentos, quinze dias
antes de sua disponibilização para consulta pública, conforme transcrevemos a seguir:

§ 4º As Agências Reguladoras solicitarão parecer ao órgão de defesa da
concorrência do Ministério da Fazenda sobre minutas de normas e regulamentos,
quinze dias antes à sua disponibilização para consulta pública, para que possa se
manifestar, no prazo de até trinta dias, sobre os eventuais impactos nas condições de
concorrência dos setores regulados.

Inicialmente, julgamos imprescindível destacar que, de acordo com a
filosofia adotada, de coordenação entre órgãos de defesa da concorrência e agências reguladoras,
o parecer dos órgão de defesa da concorrência, sobre a regulação emitida pelas agências
reguladoras é útil, mas é facultativo e não tem caráter vinculante.

Esclarecendo esse entendimento, lembramos que a redação do § 4o do
art. 18 do Substitutivo confere caráter facultativo ao referido parecer do órgão de defesa da
concorrência, ao estabelecer que este tem prazo de quinze dias “para que possa se manifestar” e
não “para que se manifeste”.

Como não há palavras desnecessárias na lei, da redação do dispositivo, é
forçoso concluir que o órgão de defesa da concorrência não tem o dever de se manifestar, mas
sim o poder de se manifestar, se quiser.

Na mesma linha hermenêutica, para que fosse conferido ao citado
parecer do órgão de defesa da concorrência efeito vinculante, tal efeito deveria estar expresso na
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lei, não pode ser presumido. Como a citação expressa não ocorreu, é certo que o citado parecer
tem caráter meramente orientativo.

Ademais, quanto à matéria, observa-se que o caráter facultativo do citado
parecer decorre do fato de que a esmagadora maioria dos regulamentos emitidos pelas agências
reguladoras não apresenta qualquer influência sobre a concorrência entre os agentes do setor.
Não há registro de qualquer caso em que um regulamento emitido por uma agência reguladora
federal tenha sido revogado ou alterado, em decorrência de manifestação de órgão de defesa da
concorrência. De fato, dentre as normas emitidas pelas agências reguladoras, raras serão aquelas
em que o órgão de defesa da concorrência do Ministério da Fazenda terá algo a opinar.

Dado que o referido parecer do órgão de defesa da concorrência tem
caráter apenas orientativo e raramente será emitido, não há razão para que ele seja atravessado no
caminho crítico do processo de produção de regulação pelas agências reguladoras, aumentando
em cerca de cinqüenta por cento o tempo associado à consulta pública (quinze dias reservados
para o órgão de defesa da concorrência mais trinta de dias para a consulta pública propriamente
dita) de todos os regulamentos emitidos por todas as agências reguladoras federais.

Tal parecer pode e deve ser solicitado pelas agências reguladoras quando
do lançamento da consulta pública e, se houver interesse por parte do órgão de defesa da
concorrência, ele pode ser emitido durante o período de realização da consulta, servindo como
importante contribuição para o processo de elaboração definitiva da norma, que prossegue após o
período de consulta pública, devendo a agência reguladora, como estabelece o Substitutivo no §
4o do art. 6o, posicionar-se publicamente sobre todas as contribuições apresentadas no processo
de consulta pública.

Para solucionar este equívoco, que apenas atrasará o processo de
elaboração de normas pelas agências reguladoras federais, basta alterar a redação do citado § 4o do
art. 18 do Substitutivo que passaria a ser a seguinte:

§ 4º As Agências Reguladoras solicitarão parecer ao órgão de defesa da
concorrência do Ministério da Fazenda sobre minutas de normas e regulamentos,
quando da sua disponibilização para consulta pública, para que possa se manifestar,
no prazo de até trinta dias, sobre os eventuais impactos nas condições de concorrência
dos setores regulados.

De resto, somos favoráveis às opções adotadas nesse capítulo do
Substitutivo.
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7.5 Capítulo IV - Da Interação Operacional Entre as Agências Reguladoras e os
Órgãos de Regulação Estaduais, do Distrito Federal e Municipais

Entendemos que o tema está bem equacionado no Substitutivo. Não
temos, portanto, sugestões de alterações relativas a esse capítulo.

7.6 Capítulo V – Das Disposições Finais e Transitórias

Nesse capítulo, o que mais se destaca é a alteração de diversas leis de
criação de agências reguladoras, para transferir a competência para outorgas de concessões e
permissões das agências reguladoras para os respectivos Ministérios supervisores.

Trata-se de política definida pelo Executivo, que segue uma filosofia
segundo a qual “quem controla, regulamenta e fiscaliza, preferencialmente, não deve ser a mesma
pessoa que concede o serviço público”.

De fato, não há registro de problemas em função de agências como a
ANEEL, a ANATEL e a ANP regularem, fiscalizarem e, nos respectivos setores, representarem o
Poder Concedente, que é a União.

Efetivamente, o que importa é transferir ao mercado a sensação da
isenção dos processos licitatórios e de continuidade de regras que regem os respectivos setores.

Com as modificações introduzidas pelo Substitutivo, infelizmente,
frustram-se ambas as expectativas.

Inicialmente, é gritante a descontinuidade nas regras que vigiam. As
licitações e as assinaturas dos contratos de outorgas das concessões e autorizações, que antes
eram de competência das agências reguladoras, são transferidas para os Ministérios setoriais.

Quanto à isenção dos processos licitatórios, entendemos que fica
irremediavelmente comprometida pela alocação destes processos nos Ministérios setoriais, em
função de eventuais ingerências políticas e de conflitos de interesses, como ocorre no caso do
MME, que possui, diretamente subordinadas, empresas estatais que atuam nas áreas de mineração
e de energia (Petrobrás, Eletrobrás e suas subsidiárias).

Por outro lado, observa-se que de nada adianta a lei estabelecer que cabe
às agências reguladoras representar o Poder Concedente nas licitações para outorgas de
concessões e autorizações, ou nas assinaturas dos contratos, se o Executivo como um todo não
agir com isenção nos referidos processos licitatórios.

Nesse aspecto, a história recente do setor elétrico brasileiro é
emblemática.



46

Diferentemente do que faz nos demais setores regulados, o Substitutivo
em análise não altera a competência da ANEEL quanto à realização de licitações para outorga ou
autorizações na área de energia elétrica.

Tal alteração, antecipando o posicionamento do Executivo quanto ao
tema, foi realizada por intermédio da MP no 144/2003, convertida na Lei no 10.848, de 15 de
março de 2004, que, em seu art. 9o, alterou a Lei de criação da ANEEL, Lei no 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, nela introduzindo o art 3o–A, que recebeu a seguinte redação:

Art. 3o-A Além das competências previstas nos incisos IV, VIII e IX do art.
29 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos serviços de energia
elétrica, compete ao Poder Concedente:

I - elaborar o plano de outorgas, definir as diretrizes para os procedimentos
licitatórios e promover as licitações destinadas à contratação de concessionários de
serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a
outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos;

II - celebrar os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de
energia elétrica, de concessão de uso de bem público e expedir atos autorizativos.

.......................................
§ 2o  No exercício das competências referidas no inciso I do caput deste artigo,

o Poder Concedente delegará à ANEEL a operacionalização dos procedimentos
licitatórios. (destacamos)

§ 3o A celebração de contratos e a expedição de atos autorizativos de que trata
o inciso II do caput deste artigo poderão ser delegadas à ANEEL.

.......................................

Ressalta-se que a citada norma estabelece para o Poder Concedente um
dever, e não uma faculdade, de delegar à ANEEL a realização dos procedimentos licitatórios.

A norma define que, de fato, é a ANEEL a entidade da administração
pública federal que tem o dever de realizar as licitações destinadas à contratação de
concessionários de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e
para a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos.

Na mesma linha, o § 11 do art. 2o da Lei no 10.848/2004 estabelece:

§ 11. As licitações para contratação de energia elétrica de que trata este artigo
serão reguladas e realizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL, observado o disposto no art. 3o-A da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de
1996, com a redação dada por esta Lei, que poderá promovê-las diretamente ou por
intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.
(destacamos)
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Entretanto, o Decreto no 5.163, de 30 de junho de 2004, que
regulamentou a Lei no 10.848/2004 definiu tantas limitações para o exercício pela ANEEL das
referidas licitações que, de fato, o MME foi o ente da Administração federal que controlou
diretamente as licitações de compra e venda de energia realizadas, até o momento, no âmbito do
novo modelo do setor elétrico. Para ilustrar as limitações impostas à agência reguladora pelo
Executivo, reproduzimos, a seguir, os arts. 19 e 20 do referido Decreto:

Art. 19. A ANEEL promoverá, direta ou indiretamente, licitação na
modalidade de leilão, para a contratação de energia elétrica pelos agentes de
distribuição do SIN, observando as diretrizes fixadas pelo Ministério de Minas e
Energia, que contemplarão os montantes por modalidade contratual de energia a serem
licitados, prevista no art. 28.

§ 1o Os leilões para compra de energia elétrica de que trata o caput serão
promovidos, observado o disposto nos arts. 60 a 64, nos:

I - anos "A - 5" e "A - 3", para energia elétrica proveniente de novo
empreendimento de geração; e

II - ano "A - 1", para energia elétrica proveniente de empreendimento de
geração existente.

§ 2o O Ministério de Minas e Energia deverá definir o preço máximo de
aquisição nos leilões de energia proveniente de empreendimentos existentes.

§ 3o A partir de 2009, o preço máximo referido no § 2o não poderá superar o
valor médio resultante dos leilões de compra de energia elétrica proveniente de novos
empreendimentos realizados no ano "A - 5", cujo início do suprimento coincida com o
ano do leilão de que trata o inciso II do § 1o.

Art. 20. Os editais dos leilões previstos no art. 19 serão elaborados pela
ANEEL, observadas as normas gerais de licitações e de concessões e as diretrizes do
Ministério de Minas e Energia, e conterão, no que couber, o seguinte:

....................................... (destacamos)

Posteriormente ao Decreto, que detalhava até o que o edital a ser lançado
pela agência deveria conter, o MME emitiu as diretrizes definidas no art. 20 supra reproduzido,
definindo todos os procedimentos das referidas licitações. Em vez de estabelecer políticas, o
MME de fato praticou os atos que, em função da especificidade técnica e em conformidade com
o que estabelecia a lei, deveriam ser executados pela ANEEL.

A interferência do MME no processo, por intermédio das regras e
diretrizes por ele estabelecidas, foi tão expressiva que possibilitou que, durante a proposição das
ofertas nos processos licitatórios, os preços ofertados e as quantidades contratadas fossem
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influenciados diretamente pelos representantes do MME presentes. A atuação da ANEEL no
evento foi praticamente imperceptível.

O resultado da abusiva interferência do MME no evento que deveria ser
conduzido pela ANEEL foi, salvo melhor juízo, desastroso para a atração de investimentos e para
o aumento da percepção de risco do setor de geração de energia elétrica no Brasil.

As empresas que mais efetivaram negócios, nos referidos leilões, foram
as geradoras estatais do grupo Eletrobrás, seguidas pelas geradoras estatais estaduais. Poucos
geradores privados venderam energia e os que venderam o fizeram em quantidades reduzidas.

Os preços da energia resultantes dos referidos processos licitatórios
foram baixos, insuficientes para remunerar o patrimônio empregado pelas geradoras para sua
produção, dificultando a realização de investimentos futuros pelas estatais e transmitindo um sinal
de preços negativo aos investidores privados que atuam no País e aos estrangeiros que analisavam
a possibilidade de investir em geração de energia elétrica no País.

Outro efeito dessa atuação desastrosa do MME foi transmitir aos agentes
do setor elétrico, em especial aos agentes privados, a sensação de excessiva ingerência do
Ministério sobre a agência reguladora.

Relatório produzido pela Câmara Americana de Comércio de São Paulo
– AMCHAM20, divulgado em 17 de agosto de 2005, reflete esse sentimento. Das 27 empresas
privadas e entidades de classe consultadas para a elaboração do relatório, 65% consideram o nível
de interferência do Governo, por meio do Ministério de Minas e Energia, na agência num
patamar entre "alto" e "excessivo".

É de se estranhar que, não obstante o regulamento estabelecido por
intermédio do Decreto no 5.163/2004 flagrantemente desrespeitar um comando legal, depor
contra o funcionamento do instituto das agências reguladoras no Brasil, aumentar riscos e afastar
investimentos, nem a ANEEL, nem o Ministério Público, nem qualquer agente do setor o
contestou.

Trata-se de caso típico de abuso de autoridade. Porém, mansa e
pacificamente, todos os agentes submeteram-se ao ato ilegal.

Nesse caso, o MME submeteu a ANEEL a seus comandos, isto é,
transformou-a em subordinada, quando, de acordo com a lei, deveria manter com a agência uma
relação de coordenação.

Não obstante tal comportamento flagrantemente ilegal do MME, a única
e tímida reação resultante veio de alguns agentes que apontaram, por intermédio de associação

                                                          
20 AMCHAM. Câmara Americana de Comércio. : Relatório sobre a Agência Nacional de Energia Elétrica -

ANEEL. – São Paulo: Agosto 2005.
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representativa não diretamente ligadas ao setor, a AMCHAM, que entendem como excessiva a
interferência do MME na ANEEL.

Não obstante a reação dos setores estatal e privado ter sido tímida, não
há dúvida que a percepção de risco para investimentos no setor de geração brasileiro aumentou, o
que se refletirá, a médio prazo, em aumentos dos custos do setor.

Com base no exposto, entendemos que este capítulo do Substitutivo
deve ser profundamente alterado.

Para transmitir à sociedade e, em particular, aos investidores a sensação
de real isenção dos processos licitatórios e de continuidade das regras que regem os setores
econômicos regulados, a transferência da representação do Poder Concedente das agências
reguladoras para os Ministérios setoriais não deve ser implementada.

Ao contrário, este capítulo do Substitutivo deve conter dispositivos que
desfaçam a tosca tentativa de transferência de representação do Poder Concedente da ANEEL
para o MME que, por si só, não seria capaz de produzir os efeitos anteriormente descritos no
setor, que, como vimos, deveram-se à edição de um regulamento, o Decreto no 5.163/2004, que
flagrantemente desrespeitava os comandos legais relativos à responsabilidade da ANEEL sobre as
licitações destinadas à contratação de concessionários de serviço público para produção,
transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento
de potenciais hidráulicos.

Outros pontos que merecem ser examinados no Substitutivo referem-se
à definição da responsabilidade pela abertura do processo administrativo disciplinar aventado no
art. 9o da Lei no 9.986/2000, e à substituição temporária de presidente ou diretor de agência
reguladora no caso de vacância, até a posse do sucessor investido, na forma prevista no art. 10 da
referida Lei, nos casos de afastamentos regulamentares (férias, cursos, licenças médicas etc.), ou
em virtude de processo administrativo disciplinar. Nos casos de impedimento, o membro do
Conselho Diretor impedido simplesmente não atua. Não há necessidade de substituição.

Quanto à abertura do processo administrativo disciplinar contra
presidente ou diretor de agência reguladora, considerando a filosofia de dotar tais entidades de
significativa independência administrativa, entendemos que a decisão cabe ao órgão decisório
máximo da própria agência reguladora, ou seja, é uma decisão do Conselho Diretor da agência da
qual, por razões óbvias, o membro cujo afastamento estaria em discussão estaria impedido de
participar.

Essas definições poderiam ser incluídas na Lei no 9.986/2000, por
intermédio do PL no 3.337/2004. Considerando a terminologia empregada no PL em exame,
sugerimos a seguinte redação para o novo art. 9o da referida Lei:
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Art. 9o Os membros do Conselho Diretor somente perderão o mandato em caso
de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo
administrativo disciplinar.

§1o A lei de criação da Agência poderá prever outras condições para a perda do
mandato.

§2o A abertura do processo administrativo disciplinar contra diretor ou
presidente de Agência deve ser objeto de deliberação do Conselho Diretor, ficando o
membro passível de afastamento impedido de votar.

Quanto à substituição temporária de presidente ou diretor de agência
reguladora em caso de vacância, ou de afastamentos regulares ou decorrentes de processo
administrativo disciplinar, o art. 10 da Lei no 9.986/2000 estabelece que regulamento da própria
agência reguladora deveria disciplinar o tema. No Substitutivo, este tema passou a ser tratado, de
forma incompleta, no § 3o do art. 5o.

Não obstante a existência, na legislação atual, de comando legal tratando
da matéria, é corriqueira a vacância de cargos de diretores de agências reguladoras federais, no
período entre o fim de um mandato e a nomeação de novo dirigente.

Em alguns casos, a agência funciona por diversos meses, sem que ocorra
a necessária substituição temporária, de acordo com o que deveriam estabelecer os regulamentos
próprios. Tal fato vem acarretando uma sobrecarga de trabalho para os diretores remanescentes e
maior lentidão nos processos decisórios das agências desfalcadas, com graves prejuízos para os
agentes dos setores regulados.

Sugerimos, portanto, que não seja adotada a redação incompleta do § 3o

do art. 5o do Substitutivo, e que a redação do art. 10 da Lei no 9.986/2000 seja alterada, definindo
a forma de substituição de presidente e de diretor de agência reguladora.

Como filosofia, considerando a importância que a experiência representa
para o bom desempenho de funções de direção, sugerimos que, em qualquer hipótese de
afastamento de diretor das agências reguladoras a substituição deve ser feita, interinamente, pelo
superintendente mais antigo da agência.

Da mesma forma, ocorrendo o afastamento do presidente da agência,
responderia interinamente pela presidência, até a posse do sucessor investido na forma prevista
no art. 5o da referida Lei, o diretor mais antigo na agência, que se afastaria temporariamente de
seu cargo de diretor para atuar como presidente interino.

Assim, na hipótese de vacância de cargo de presidente de agência
reguladora, ocorreriam, de fato, duas substituições, pois o diretor que substituiria o presidente,
durante o exercício interino da presidência, seria substituído, na diretoria, pelo superintendente
mais antigo da agência.
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Essas definições poderiam ser incluídas na Lei no 9.986/2000, por
intermédio do PL no 3.337/2004. Considerando a terminologia empregada no citado PL,
sugerimos a seguinte redação para o novo art. 10 da referida Lei:

Art. 10. A substituição do Presidente e de Diretores em seus impedimentos ou
afastamentos regulamentares ou, ainda, no período de vacância que anteceder a
nomeação de novo Presidente ou Diretor será definida por ato da própria agência, que
observará as seguintes diretrizes:

I – Para substituir o Presidente, deverá ser nomeado interinamente o Diretor
mais antigo da agência que, durante o exercício da presidência, ficará afastado do
cargo de Diretor.

II – Para substituição de Diretor, deverá ser nomeado interinamente o
superintendente em exercício mais antigo da agência.

Finalmente, tendo em vista que a Lei no 11.182, de 27 de setembro de
2005, criou, na Agência Nacional de Aviação Civil,  além de uma Ouvidoria, uma Corregedoria,
com atribuições de funções que conflitam com as definidas no Substitutivo do Relator ao PL no

3.337/2004, no Capítulo II - Da Prestação de Contas e do Controle Social, e com o disposto no
Decreto no 3.591, de 6 de setembro de 2000, que regulamentou o Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, criado por intermédio da Lei no 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, será
necessário adequar a redação dos artigos relativos à estrutura da ANAC, constantes da referida lei,
em relação ao padrão definido no PL em exame.

8. CONCLUSÕES

Esperando que o presente trabalho possa contribuir para o processo de
revisão e aperfeiçoamento do Projeto de Lei no 3.337, de 2004, que se encontra em tramitação no
Congresso Nacional e dispõe sobre a gestão, a organização e mecanismos de controle social das
agências reguladoras federais, destacamos, a seguir, as principais conclusões a que chegamos
durante a sua elaboração.

Acompanhando a evolução histórica das relações econômicas, sociais e
políticas, na sociedade ocidental, ocorre um movimento de modernização do ordenamento
jurídico e da estrutura do Estado, que passa a assumir funções de complexidade crescente e a
intervir de forma mais criteriosa no domínio econômico.

Como parte desse movimento de modernização jurídica e estrutural do
Estado, surgem as agências reguladoras, inicialmente, nos Estados Unidos da América, em 1887,
quando o Congresso aprovou a Lei de Comércio Interestadual, que criou a Interstate Commerce
Commission – ICC, agência reguladora federal com o objetivo de regular o transporte ferroviário no
país.
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As agências reguladoras independentes representam um instrumento,
com características peculiares que as diferenciam dos demais órgãos estatais, criado pelo Estado
para intervir na economia, oferecendo uma nova alternativa de resposta às imperfeições dos
mercados.

Diferentemente da experiência norte-americana, onde as agências
surgiram para reagir às imperfeições dos mercados, no Brasil e na maioria dos países que
implantaram agência reguladoras independentes, a criação destes órgãos está associada a
processos de privatização de serviços públicos. O objetivo do Estado, ao instituí-las, é possibilitar
que as agências atuem preventivamente às imperfeições de mercados que poderiam advir desses
processos.

No Brasil, as alterações da estrutura do Estado que resultaram na criação
de agências reguladoras estão embasadas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado -
PDRAE, lançado em 1995, disponível na Internet, na página do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão – MPO.

No entanto, antes do PDRAE, o Poder Constituinte originário, em 1988,
preocupou-se de forma mais abrangente com a atividade estatal de regulação, ao dispor sobre a
Ordem Econômica e Financeira, nos arts. 170, incisos IV e V;  173, § 4º; e 174, caput.

Da leitura dos referidos artigos, notamos que foi atribuída ao Estado a
competência para exercer a atividade normativa e reguladora da atividade econômica, podendo
este, para tanto, criar entes ou órgãos com a finalidade de garantir a livre iniciativa, a função social
das empresas, a livre concorrência, reprimir o abuso do poder econômico, o aumento arbitrário
de lucros, inclusive no que tange ao monopólio da União. Vem daí o suporte constitucional para a
criação das entidades reguladoras e concorrenciais.

A citação explícita, na Carta Magna, dos entes reguladores da área de
telecomunicações e de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos pode ser reputada
como orientativa ou didática.

Não há que se falar no termo regulamentação quando se fala de funções
de agências reguladoras.

Regulamentar, segundo a Constituição Federal, significa expedir normas
que possibilitem a fiel execução da lei. Essa atividade, de competência do Presidente da
República, é ampla, na medida em que permite a expedição de normas gerais e abstratas, todas as
vezes que a lei exigir esse tipo de complementação, por parte do Executivo.

Por outro lado, regular é disciplinar a atuação de agentes de um
determinado segmento da economia, por meio de normas de caráter eminentemente técnico.
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No ordenamento jurídico pátrio, as agências reguladoras são constituídas
como autarquias “sob regime especial”, com a atribuição de regulação e fiscalização de atividades
econômicas. A respectiva lei de criação, em geral, define também as correspondentes fontes de
recursos financeiros e os mandatos dos diretores, assim como seus critérios de escolha e
nomeação.

O regime jurídico das agências reguladoras é composto por :

1) Regras gerais que decorrem do regime jurídico-administrativo a que se
submetem todas as autarquias;

2) Regras especiais estabelecidas na legislação para as agências
reguladoras.

Mesmo nos EUA, apesar da longa experiência com esse tipo de entidade,
a caracterização de uma agência reguladora independente, assim como as discussões quanto à sua
forma de atuação e controle, são assuntos ainda longe de estarem sedimentados.

Da experiência norte-americana, destaca-se o estabelecimento de
procedimentos que, além de possibilitarem que a Presidência coordene as atividades das diversas
agências reguladoras federais, otimizando a aplicação de recursos orçamentários e evitando a
sobreposição de regulamentos conflitantes (áreas cinzentas nas esferas de competência das
agências), permitem que o Executivo verifique a possibilidade de fusão de agências ou a extinção
daquelas que se mostrem desnecessárias.

Também se destaca a constatação que, nos EUA, até fins da década de 70
do século XX, especialmente nas instâncias inferiores do judiciário, admitia-se uma ampla e
irrestrita avaliação dos atos administrativos produzidos pelas agências reguladoras (hard look
doctrine). Esta tendência foi atenuada a partir do início da década de 1980, quando o judiciário
passou a excluir da revisão judicial a fundamentação técnico-científica das decisões, passando a
um exame fundado em dois aspectos: no princípio da razoabilidade, de modo a reprovar apenas
atos evidentemente abusivos, despropositados ou excessivos; e no princípio do devido processo
legal, no tocante à observância das regras procedimentais.

Da experiência francesa, ressalta-se o uso, em toda a administração
pública, dos “Contratos de Gestão”, não como forma de ampliação da autonomia dos órgãos,
mas como instrumento para ampliação da transparência, atribuição de responsabilidades e
controle pelo Executivo.

Com base no documento “Concepção e Diretrizes do Programa de
Governo do PT para o Brasil”, divulgado previamente às eleições de 2002, constata-se que a
motivação para a edição de uma Lei Geral das Agências Reguladoras brasileiras, que originou o
PL no 3.337/2004, era anterior a qualquer avaliação do desempenho das agências reguladoras no
País pelo Governo empossado em janeiro de 2003. A formulação de um marco legal geral para as
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agências reguladoras brasileiras foi, na realidade, a concretização de uma idéia simplória, sem
embasamento em dados reais, que objetivava “integrar a participação dos trabalhadores e dos
consumidores” nessas entidades.

Assim, objetivando cumprir o que rezava o programa de governo, no que
se referia às agências reguladoras, o Chefe do Poder Executivo constituiu, em março de 2003, um
grupo de trabalho interministerial com o objetivo de “analisar, discutir a organização, e propor
medidas para o aperfeiçoamento do modelo institucional das agências reguladoras no âmbito do
Poder Executivo Federal”.

O referido grupo de trabalho produziu um relatório que subsidiou a
elaboração do PL no 3.337/2004.

Uma das principais questões a serem tratadas pelo Governo, de acordo
com o citado relatório, referente à formação, nas agências reguladoras federais, de quadros de
pessoal próprios, qualificados e dotados de prerrogativas compatíveis ao exercício de seu papel de
regulação e fiscalização mereceu tratamento especial por parte do Governo.

Cerca de cinco meses antes do encaminhamento do PL no 3.337/2004
para apreciação do Congresso Nacional, o Executivo editou a Medida Provisória no 155, de 23 de
dezembro de 2003, que dispunha sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos das
agências reguladoras.

Essa Medida Provisória foi convertida na Lei no 10.871, de 20 de maio de
2004, que, efetivamente, foi incapaz de tornar atrativas as carreiras técnicas nas agências
reguladoras. A partir da edição da referida Lei, registrou-se grande evasão de técnicos das agências
para os entes regulados ou para outras carreiras públicas.

Percebendo, com certo atraso, a instalação de um processo de captura,
no plano técnico, dessas agências pelos entes regulados, o governo emitiu a Medida Provisória no

269, de 15 de dezembro de 2005, que, quando da elaboração do presente trabalho, encontrava-se
em tramitação no Congresso Nacional e que, dentre outras providências, revisava as definições
estabelecidas na Lei no 10.871/2004, buscando aproximar a carreira de regulador das carreiras
mais nobres da administração pública federal, tais como a de Auditor Fiscal, ou a de Gestor
Público, de forma a reverter o quadro de esvaziamento e enfraquecimento técnico das agências
reguladoras que se verificava.

Resta avaliar a extensão dos prejuízos causados à memória técnica dessas
instituições, em função da inicial falta de compreensão do governo quanto à importância da
excelência dos quadros técnicos para garantir uma atuação equilibrada das agências reguladoras,
em benefício de todos os agentes envolvidos.
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Quanto ao PL no 3.337/2004, o Relator da matéria na Câmara dos
Deputados apresentou, ainda em 2004, Substitutivo contendo significativas melhorias em relação
à proposição encaminhada pelo Executivo.

Entretanto, a nosso ver, há ainda diversos pontos passíveis de
aperfeiçoamentos no Projeto de Lei Geral das Agências Reguladoras, que possibilitariam
incorporar avanços  resultantes da experiência estrangeira com essas instituições e melhor utilizar
instrumentos de controle já previstos na legislação pátria, possibilitando, assim, mais
transparência e melhor desempenho dessas instituições no exercício de suas atribuições.

Elencamos, a seguir, as principais alterações do Substitutivo ao PL no

3.337/2004 que julgamos necessárias:

1. a ANCINE, ou sua possível sucessora, a ANCINAV, em razão da
matéria sua competência, seriam de fato agências de fomento e não de
regulação. Desta forma, salvo melhor juízo, a inclusão da ANCINE,
ou da ANCINAV, no PL em exame é um equívoco, que deveria ser
sanado desde logo.

2. o PL em análise estabelece que apenas as consultas públicas são
obrigatórias (art. 6o). As audiências públicas tornaram-se facultativas
(art. 7o). Esta é uma decisão que diminui significativamente a
possibilidade do grande público de participar do processo decisório
das agências reguladoras. Reduz a transparência dessas instituições, o
que contraria a filosofia de ampliação do controle social dessas
entidades que permeia a proposição em exame. Para resolver
convenientemente a questão bastaria substituir, no corpo do
Substitutivo, os termos “consulta” e “audiência”, respectivamente, por
“audiência” e “consulta”.

3. a utilização do contrato de gestão pelas agências reguladoras e
respectivos Ministérios supervisores, discutido e firmado em conjunto
com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão é imprescindível como instrumento para o
planejamento e a coordenação das atividades das agências reguladoras
e como definidor, ou delimitador, da independência administrativa e
financeira dessas entidades.

4. o planejamento das atividades das agências, estabelecido nos
respectivos contratos de gestão, possibilitaria ao Governo federal
coordenar as atividades dessas entidades, evitando-se zonas de sombra
e a edição de regulamentos conflitantes, nos moldes da coordenação
das agências reguladoras federais exercido pelo OMB/OIRA, nos
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EUA, e possibilitando a definição anual dos seguintes parâmetros de
atuação das agências reguladoras nas esferas:

• regulatória - previsão de novos regulamentos a serem editados e a
revisão de certo número de regulamentos antigos, visando à sua
atualização ou revogação;

• administrativa - necessidades de ampliação do quadro de pessoal,
evitando-se a necessidade de solicitar permissões posteriores ao
MPOG para realizar concursos; e

• econômica e financeira - fontes e montantes de recursos necessários
para o cumprimento do planejado, tornando as agências reguladoras
imunes aos contingenciamentos orçamentários, que freqüentemente
tolhem sua liberdade de ação.

5. quanto à ouvidoria, entendemos ser instrumento importante para o
controle social que deve, porém, ter sua competência restrita ao
exame da forma como a agência atua, não devendo abordar o mérito
das decisões adotadas pela agência.

6. o § 4o do art. 18 do Substitutivo deve ser alterado para que as agências
reguladoras solicitem parecer ao órgão de defesa da concorrência do
Ministério da Fazenda sobre minutas de normas e regulamentos,
quando da sua disponibilização para consulta (audiência21) pública,
visto que tal parecer é facultativo e não tem caráter vinculante, não
devendo, portanto, provocar delongas desnecessárias no processo de
elaboração da regulação pelas agências.

7. a transferência da representação do Poder Concedente das agências
reguladoras para os Ministérios setoriais não deve ser implementada
pois compromete a isenção dos processos licitatórios e provoca
significativa descontinuidade das regras que regem os setores
econômicos regulados, aumentando os riscos e custos a eles
associados e afastando os investidores privados. Coerentemente com
esse raciocínio, o PL deveria desfazer a transferência de competências
entre a ANEEL e o MME que foi realizada por intermédio da Lei no

10.848/2004.

8. quanto à definição da responsabilidade pela abertura do processo
administrativo disciplinar aventado no art. 9o da Lei no 9.986/2000,
considerando a filosofia de dotar as agências reguladoras de

                                                          
21 Vide item 2 acima.
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significativa independência administrativa, entendemos que a decisão
cabe ao órgão decisório máximo da própria agência, ou seja, é uma
decisão do Conselho Diretor da qual, por razões óbvias, o membro
cujo afastamento estaria em discussão estaria impedido de participar; e

9. relativamente à substituição de presidente ou diretor de agência
reguladora no caso de vacância, até a posse do sucessor investido na
forma prevista no art. 10 da referida Lei, nos casos de afastamentos
regulamentares (férias, cursos, licenças médicas etc.), ou em virtude de
processo administrativo disciplinar, considerando a importância que a
experiência representa para o bom desempenho de funções de
direção, sugerimos que, em qualquer hipótese de afastamento de
diretor das agências reguladoras, a substituição deve ser feita
interinamente pelo superintendente mais antigo da agência. Da mesma
forma, ocorrendo o afastamento do presidente da agência,
responderia interinamente pela presidência o diretor mais antigo na
agência, que se afastaria temporariamente de seu cargo de diretor para
atuar como presidente interino. Assim, na hipótese de vacância de
cargo de presidente de agência reguladora, ocorreriam, de fato, duas
substituições, pois o diretor que substituiria o presidente, durante o
exercício interino da presidência, seria substituído, na diretoria, pelo
superintendente mais antigo da agência. A alteração proposta pelo
Substitutivo, no § 3o do art. 5o da lei 9.986/2000, é incompleta, pois
trata apenas da substituição temporária do Presidente ou Diretor-
Geral da agência, devendo ser substituída pela modificação mais
abrangente que sugerimos para o art. 10 da mesma Lei.

Em suma, estas seriam as principais conclusões que extraímos do
presente trabalho e que esperamos possam, de alguma forma, contribuir para a discussão do PL
no 3.337/2004 e o aperfeiçoamento do funcionamento das agências reguladoras no País.
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ANEXO I – QUADRO COMPARATIVO CONTENDO A PROPOSIÇÃO ORIGINAL, O SUBSTITUTIVO DO RELATOR E

COMENTÁRIOS

Projeto de Lei SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 3.337/2004

Observações

Dispõe sobre a gestão, a organização e o controle
social das Agências Reguladoras, acresce e altera
dispositivos das Leis no 9.472, de 16 de julho de
1997, no 9.478, de 6 de agosto de 1997, no 9.782,
de 26 de janeiro de 1999, no 9.961, de 28 de
janeiro de 2000, no 9.984, de 17 de julho de 2000,
no 9.986, de 18 de julho de 2000, e no 10.233, de
5 de junho de 2001, da Medida Provisória no

2.228-1, de 06 de setembro de 2001, e dá outras
providências.

Dispõe sobre a gestão, a organização e o controle
social das Agências Reguladoras, acresce e altera
dispositivos das Leis no 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, no 9.472, de 16 de julho de
1997, no 9.478, de 6 de agosto de 1997, no 9.782,
de 26 de janeiro de 1999, no 9.961, de 28 de
janeiro de 2000, no 9.984, de 17 de julho de 2000,
no 9.986, de 18 de julho de 2000, no 9.998, de 17
de agosto de 2000, no 10.233, de 5 de junho de
2001, e no 10.871, de 20 de maio de 2004, e da
Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro
de 2001, e dá outras providências.

Incluir a Lei no 11.182, de 27 de setembro de
2005, que criou a Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC, que deverá ter sua estrutura
alterada para tornar-se compatível com as
disposições do presente PL.

O CONGRESSO NACIONAL decreta: O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Projeto de Lei SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 3.337/2004

Observações

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre as regras aplicáveis
às Agências Reguladoras, relativamente à sua
gestão, organização e mecanismos de controle
social, acresce e altera dispositivos das Leis no

9.472, de 16 de julho de 1997, no 9.478, de 6 de
agosto de 1997, no 9.782, de 26 de janeiro de
1999, no 9.961, de 28 de janeiro de 2000, no

9.984, de 17 de julho de 2000, no 9.986, de 18 de
julho de 2000, e no 10.233, de 5 de junho de
2001, e da Medida Provisória no 2.228-1, de 06 de
setembro de 2001.

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre as regras aplicáveis
às Agências Reguladoras, relativamente à sua
gestão, organização e mecanismos de controle
social, acresce e altera dispositivos das Leis no

9.427, de 26 de dezembro de 1996, no 9.472, de
16 de julho de 1997, no 9.478, de 6 de agosto de
1997, no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, no

9.961, de 28 de janeiro de 2000, no 9.984, de 17
de julho de 2000, no 9.986, de 18 de julho de
2000, no 9.998, de 17 de agosto de 2000, no

10.233, de 5 de junho de 2001, e no 10.871, de 20
de maio de 2004, e da Medida Provisória no

2.228-1, de 6 de setembro de 2001.

Incluir a Lei no 11.182, de 27 de setembro de
2005, que criou a Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC, que deverá ter sua estrutura
alterada para tornar-se compatível com as
disposições do presente PL.

Art. 2o Consideram-se Agências Reguladoras,
para os fins desta Lei, bem como para os fins da
Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000:

Art. 2o Consideram-se Agências Reguladoras,
para os fins desta Lei, bem como para os fins da
Lei no 9.986, de 2000:

I - a Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL;

I - a Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL;

II - a Agência Nacional do Petróleo - ANP; II - a Agência Nacional do Petróleo - ANP; A Lei no 11.097, de 13 de janeiro de 2005, alterou
a denominação da Agência Nacional do Petróleo
– ANP, que passou a chamar-se Agência
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Projeto de Lei SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 3.337/2004

Observações

Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP.

III - a Agência Nacional de Telecomunicações -
ANATEL;

III - a Agência Nacional de Telecomunicações -
ANATEL;

IV - a Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA;

IV - a Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA;

V - a Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS;

V - a Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS;

VI - a Agência Nacional de Águas - ANA; VI - a Agência Nacional de Águas - ANA;

VII - a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - ANTAQ;

VII - a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - ANTAQ;

VIII - a Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT; e

VIII - a Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT;

IX - a Agência Nacional do Cinema - ANCINE. IX - a Agência Nacional do Cinema - ANCINE.

Art. 3o A natureza especial conferida às Agências
Reguladoras é caracterizada por mandato fixo de
seus dirigentes e autonomia financeira e
administrativa.
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Projeto de Lei SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 3.337/2004

Observações

CAPÍTULO I CAPÍTULO I

DO PROCESSO DECISÓRIO DAS
AGÊNCIAS REGULADORAS

DO PROCESSO DECISÓRIO DAS
AGÊNCIAS REGULADORAS

Art. 3o O processo de decisão das Agências
Reguladoras, atinente à regulação setorial, terá
caráter colegiado.

Art. 4o O processo de decisão das Agências
Reguladoras, atinente à regulação setorial, terá
caráter colegiado.

§ 1o As Diretorias Colegiadas ou Conselhos
Diretores das Agências Reguladoras deliberarão
por maioria absoluta dos votos de seus membros,
dentre eles o Diretor-Presidente, Diretor-Geral
ou Presidente que, na sua ausência, deverá ser
representado por seu substituto, definido em
regimento próprio.

§ 1o Os Conselhos Diretores das Agências
Reguladoras deliberarão por maioria absoluta dos
votos de seus membros, dentre eles o Presidente
que, na sua ausência, deverá ser representado por
seu substituto, definido em regimento próprio.

Unificação da nomenclatura do órgão decisório
máximo das Agências em Conselho Diretor.

§ 2o Dos atos praticados no âmbito da Agência
Reguladora caberá recurso à Diretoria Colegiada
ou Conselho Diretor, desde que interposto por
parte interessada ou por, pelo menos, dois
membros da Diretoria.

§ 3o É facultado à Agência Reguladora adotar
processo de decisão monocrática, em cada uma

§ 2o É facultado à Agência Reguladora adotar
processo de decisão monocrática, assegurado ao
Conselho Diretor o direito de reexame das
decisões monocráticas, na forma do parágrafo §
3o.

§ 3o Dos atos praticados no âmbito da Agência
Reguladora, caberá recurso, ao Conselho Diretor,

O Direito de petição é garantido pela
Constituição (Art, 5o, XXXIV). Os interessados
para fins de recursos nos processos
administrativos estão regulados na Lei do
Processo Administrativo (Lei no 9.784/99). Dos
atos praticados na Agência caberá a interposição
de recurso por interessado e por membros do
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de suas diretorias, assegurado à Diretoria
Colegiada ou Conselho Diretor o direito de
reexame das decisões monocráticas, na forma do
parágrafo § 2o.

interposto por interessado ou por membro do
Conselho Diretor.

Conselho Diretor, inclusive no caso de decisão
monocrática.

Art. 5o As reuniões deliberativas dos Conselhos
Diretores das Agências Reguladoras serão
públicas e gravadas em meio eletrônico.

§ 1o A gravação e a ata de cada reunião
deliberativa do Conselho Diretor devem ser
disponibilizadas aos interessados na sede da
Agência e no seu sítio, na Internet, até dez dias
úteis após o encerramento da reunião, devendo
permanecer na Internet pelo prazo mínimo de
um ano.

§ 2o As pautas das reuniões deliberativas dos
Conselhos Diretores das Agências Reguladoras
deverão ser divulgadas no sítio da agência, na
Internet, com antecedência mínima de três dias
úteis.

§ 3o Somente poderão ser deliberadas matérias

Transparência. Controle social.
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que constem das pautas das reuniões
deliberativas dos Conselhos Diretores das
Agências Reguladoras, divulgadas na forma do §
2o, ressalvada a análise de processos considerados
sigilosos.

§ 4o Não se aplica o disposto neste artigo às
reuniões deliberativas em que o Conselho
Diretor faça uso ou delibere sobre documentos
classificados como sigilosos, na forma da Lei, ou
aquelas que sejam destinadas a exame de
processos considerados sigilosos.

Art. 4o Serão objeto de consulta pública,
previamente à tomada de decisão, as minutas e
propostas de alterações de normas legais, atos
normativos e decisões da Diretoria Colegiada e
Conselhos Diretores de interesse geral dos
agentes econômicos, de consumidores ou
usuários dos serviços prestados.

Art. 6o Serão objeto de consulta pública,
previamente à tomada de decisão pelos
Conselhos Diretores, os pedidos de revisão de
tarifas e as minutas e propostas de alterações de
atos normativos de interesse geral dos agentes
econômicos, de consumidores ou usuários dos
serviços prestados.

A realização de consultas públicas, no lugar de
audiências públicas, reduz a possibilidade do
grande público de participar do processo
decisório das agências reguladoras e diminui a
transparência dessas instituições, contrariando a
filosofia de aumentar o controle social sobre as
Agências, que permeia a proposição.

§ 1o O período de consulta pública iniciar-se-á
sete dias após a publicação de despacho
motivado no Diário Oficial da União e terá a

§ 1o O período de consulta pública terá início
sete dias após a publicação de despacho
motivado no Diário Oficial da União e terá a



66

Projeto de Lei SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 3.337/2004

Observações

duração mínima de trinta dias. duração mínima de trinta dias.

§ 2o As Agências Reguladoras deverão
disponibilizar, em local especificado e em seu
sítio na Rede Mundial de Computadores -
Internet, em até sete dias antes de seu início, os
estudos, dados e material técnico que foram
utilizados como embasamento para as propostas
colocadas em consulta pública.

§ 2o As Agências Reguladoras deverão
disponibilizar, na sede e no respectivo sítio, na
Internet, em até sete dias antes de seu início, os
estudos, dados e material técnico que foram
utilizados como fundamento para as propostas
colocadas em consulta pública, inclusive aqueles
relativos aos pedidos de revisão de tarifas
encaminhados pelas empresas reguladas, devendo
tais informações permanecer disponíveis na
Internet pelo prazo mínimo de um ano.

§ 3o As críticas e sugestões encaminhadas pelos
interessados, no prazo da consulta pública,
deverão ser disponibilizadas na sede e no sítio da
Agência Reguladora, na Internet, até sete dias
após o seu recebimento, devendo permanecer
disponíveis na Internet pelo prazo mínimo de um
ano.

§ 4o O posicionamento da Agência sobre as
críticas ou contribuições apresentadas no
processo de consulta pública deverá ser

Transparência. Controle social.
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disponibilizado na sede e no sítio da Agência
Reguladora, na Internet, até três dias úteis antes
da reunião do Conselho Diretor para deliberação
sobre a matéria, devendo permanecer disponível
na Internet pelo prazo mínimo de um ano.

§ 3o As Agências Reguladoras deverão
estabelecer nos regimentos próprios os critérios a
serem observados nas consultas públicas.

§ 5o As Agências Reguladoras deverão
estabelecer, nos regimentos próprios, os
procedimentos a serem observados nas consultas
públicas.

§ 4o É assegurado às associações constituídas há
pelo menos três anos, nos termos da lei civil, e
que incluam, entre suas finalidades, a proteção ao
consumidor, à ordem econômica ou à livre
concorrência, o direito de indicar à Agência
Reguladora até três representantes com notória
especialização na matéria objeto da consulta
pública, para acompanhar o processo e dar
assessoramento qualificado às entidades e seus
associados, cabendo à Agência Reguladora arcar
com as despesas decorrentes, observadas as
disponibilidades orçamentárias, os critérios,

§ 6o É assegurado às associações constituídas há
pelo menos três anos, nos termos da lei civil, que
incluam, entre suas finalidades, a proteção ao
consumidor, à ordem econômica, à livre
concorrência, à defesa do meio ambiente ou à
defesa dos recursos hídricos, cadastradas
previamente junto à agência reguladora, o direito
de receber o apoio técnico de até três
especialistas com notórios conhecimentos na
matéria objeto da consulta pública, que
acompanharão o processo e darão
assessoramento qualificado às entidades e seus
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limites e requisitos fixados em regulamento e o
disposto nos arts. 25, inciso II, e 26 da Lei no

8.666, de 21 de junho de 1993.

associados.

 § 7o Caberá à Agência Reguladora, ouvidas as
associações cadastradas, contratar o referido
apoio técnico, preferencialmente junto a
universidades, observadas as disponibilidades
orçamentárias, os critérios, limites e requisitos
fixados em regulamento e o disposto nos arts. 24,
inciso XIII, 25, inciso II, e 26 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993.

A contratação de especialistas por indicação de
terceiros poderia suscitar questionamentos éticos
e legais.

A contratação pelas Agências de universidades,
ou fundações a elas vinculadas, possibilita o
apoio técnico com a desejável isenção,
aumentando a integração entre a academia e o
ambiente regulado.

§ 5o O acompanhamento previsto no § 4o será
proporcionado ao representante nas fases do
processo entre a publicação de sua abertura até
elaboração de relatório final a ser submetido à
decisão da Diretoria Colegiada ou Conselho
Diretor, ressalvado o acesso a dados e
informações que sejam classificados como
sigilosos na forma do art. 23 da Lei no 8.159, de 8
de janeiro de 1991.

§ 8o O apoio técnico às associações cadastradas
será proporcionado durante o período de
consulta pública, estendendo-se até quinze dias
após o seu encerramento.

Não deve haver acesso privilegiado a
informações. O acesso de todos às informações
públicas é garantido nos termos da Lei no

8.159/91.

Art. 5o As Agências Reguladoras, por decisão
colegiada, poderão realizar audiência pública para

Art. 7o As Agências Reguladoras, por decisão
colegiada, poderão realizar audiência pública para

A realização de consultas públicas, no lugar de
audiências públicas, reduz a possibilidade do
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formação de juízo e tomada de decisão sobre
matéria considerada relevante.

formação de juízo e tomada de decisão sobre
matéria considerada relevante.

grande público de participar do processo
decisório das agências reguladoras e diminui a
transparência dessas instituições, contrariando a
filosofia de aumentar o controle social sobre as
Agências, que permeia a proposição.

§ 1o A abertura do período de audiências públicas
será precedida de despacho motivado publicado
no Diário Oficial da União e outros meios de
comunicação, até quinze dias antes de sua
realização.

§ 2o As Agências Reguladoras deverão
disponibilizar, em local especificado e em seu
sítio na Internet, em até quinze dias antes de seu
início, os estudos, dados e material técnico que
foram utilizados como embasamento para as
propostas colocadas em audiência pública.

§ 1o A abertura do período de audiências públicas
será precedida de despacho motivado publicado
no Diário Oficial da União e outros meios de
comunicação, até quinze dias antes de sua
realização.

§ 2o As Agências Reguladoras deverão
disponibilizar, em local especificado e em seu
sítio na Internet, em até quinze dias antes de seu
início, os estudos, dados e material técnico que
foram utilizados como embasamento para as
propostas colocadas em audiência pública.

§ 3o As Agências Reguladoras deverão
estabelecer, nos regimentos próprios, os critérios
a serem observados nas audiências públicas.

§ 3o As Agências Reguladoras deverão
estabelecer, nos regimentos próprios, os
procedimentos a serem observados nas
audiências públicas.



70

Projeto de Lei SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 3.337/2004

Observações

Art. 6o As Agências Reguladoras poderão
estabelecer outros meios de participação de
interessados em suas decisões, diretamente ou
por meio de organizações e associações
legalmente reconhecidas.

Art. 8o As Agências Reguladoras poderão
estabelecer, nos regimentos próprios, outros
meios de participação de interessados em suas
decisões, diretamente ou por meio de
organizações e associações legalmente
reconhecidas.

Art. 7o Os resultados da consulta e audiência
pública e de outros meios de participação dos
interessados nas decisões a que se referem os
arts. 4o e 5o deverão ser disponibilizados em local
especificado e no sítio da Agência Reguladora na
Internet, com a indicação do procedimento
adotado, sendo que a participação na consulta
pública confere o direito de obter da Agência
Reguladora resposta fundamentada, que poderá
ser comum a todas as alegações substancialmente
iguais.

Art. 9o Os resultados da audiência pública e de
outros meios de participação dos interessados
nas decisões a que se referem os arts. 7o e 8o

deverão ser disponibilizados na sede e no sítio da
Agência Reguladora na Internet, com a indicação
do procedimento adotado.

CAPÍTULO II CAPÍTULO II

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO
CONTROLE SOCIAL

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO
CONTROLE SOCIAL
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Seção I Seção I

Da Obrigação de Apresentar Relatório Anual de
Atividades

Do Controle Externo e do Relatório Anual de
Atividades

Art. 10. O controle externo das Agências
Reguladoras será exercido pelo Congresso
Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da
União, especialmente verificando a
compatibilidade das ações adotadas pela agência
com as políticas definidas para o setor regulado.

As Agências Reguladoras, como entes de Estado,
devem ser controladas pelo Legislativo.

Art. 8o As Agências Reguladoras deverão
elaborar relatório anual circunstanciado de suas
atividades, nele destacando o cumprimento da
política do setor definida pelos Poderes
Legislativo e Executivo.

Art. 11. As Agências Reguladoras deverão
elaborar relatório anual circunstanciado de suas
atividades, nele destacando o cumprimento da
política do setor definida pelos Poderes
Legislativo e Executivo.

Parágrafo único. O relatório anual de atividades
deverá ser encaminhado pela Agência
Reguladora, por escrito, no prazo de até noventa
dias após o encerramento do exercício, ao titular
do Ministério a que estiver vinculada, ao Senado
Federal e à Câmara dos Deputados e

§ 1o O relatório anual de atividades deverá ser
encaminhado pela Agência Reguladora, por
escrito, no prazo de até noventa dias após a
abertura da sessão legislativa do Congresso
Nacional, ao titular do Ministério a que estiver
vinculada, ao Senado Federal, à Câmara dos

Adequação da data de apresentação do relatório
de atividades ao calendário do Legislativo.
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disponibilizado na sede, suas unidades
descentralizadas e em seu sítio na Internet.

Deputados e ao Tribunal de Contas da União, e
disponibilizado aos interessados na sede da
Agência e no seu sítio, na Internet, devendo
permanecer disponível na Internet pelo prazo
mínimo de um ano.

§ 2o No prazo de até quarenta e cinco dias após o
encaminhamento do relatório anual, cada
Agência Reguladora apresentará, em reunião
conjunta das comissões temáticas pertinentes das
duas Casas do Congresso Nacional, para
deliberação destas, avaliação do cumprimento
dos objetivos e metas estabelecidos, para o
exercício anterior, no contrato de gestão,
definido no art. 12 desta Lei, esclarecendo o
impacto de suas operações e os resultados
alcançados.

§ 3o É do Presidente da Agência Reguladora o
dever de cumprir os prazos estabelecidos neste
artigo, sob pena de responsabilidade.

Transparência. Controle social.

Definição dos procedimentos para execução do
controle externo pelo Congresso Nacional.

Os procedimentos são semelhantes àqueles
definidos para o Banco Central na Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no

101/2000, art. 9o, § 5o).

Pena pelo descumprimento.
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Seção II Seção II

Do Contrato de Gestão e de Desempenho Do Contrato de Gestão e de Desempenho

Art. 9o A Agência Reguladora deverá firmar
contrato de gestão e de desempenho com o
Ministério a que estiver vinculada, nos termos do
§ 8o do art. 37 da Constituição, negociado e
celebrado entre a Diretoria Colegiada ou
Conselho Diretor e o titular do respectivo
Ministério.

Art. 12. A Agência Reguladora deverá firmar
contrato de gestão e de desempenho com o
Ministério a que estiver vinculada, nos termos do
§ 8o do art. 37 da Constituição.

O planejamento das atividades das agências,
estabelecido nos respectivos contratos de gestão,
possibilitaria ao poder executivo federal
coordenar as atividades dessas entidades,
evitando-se zonas de sombra e a edição de
regulamentos conflitantes, nos moldes da
coordenação das agências reguladoras federais
exercido pelo OMB/OIRA, nos EUA.

§ 1o O contrato de gestão e de desempenho será
firmado no prazo máximo de cento e vinte dias
após a nomeação do Diretor-Geral, Diretor-
Presidente ou Presidente, ouvidos previamente
os Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 1o O contrato de gestão e de desempenho será
firmado anualmente, no prazo máximo de
noventa dias após a publicação da Lei
Orçamentária Anual, pelos membros do
Conselho Diretor da Agência Reguladora e o
titular do Ministério a que estiver vinculada,
ouvidos previamente os Ministros de Estado da
Fazenda e do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

Associar o contrato de gestão à LOA é
indispensável para garantir a implementação do
conjunto de políticas setoriais aprovadas pelo
Congresso Nacional, de forma concatenada e
compatível com as disponibilidades de recursos
projetadas.

Estando associado à LOA, é indispensável que o
contrato de gestão seja anual.

§ 2o O contrato de gestão e de desempenho § 2o O contrato de gestão e de desempenho O ato de aprovar é prévio à assinatura do
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deverá ser submetido à apreciação, para fins de
aprovação, do conselho de política setorial da
respectiva área de atuação da Agência Reguladora
ou a uma das Câmaras do Conselho de Governo,
na forma do regulamento.

deverá ser estabelecido a partir de Plano de
Trabalho, compatível com o disposto na Lei
Orçamentária Anual, na forma do art. 13 desta
Lei, e submetido à apreciação, para fins de
aprovação, do conselho de política setorial da
respectiva área de atuação da Agência Reguladora
ou de uma das Câmaras do Conselho de
Governo, na forma do regulamento.

instrumento, enquanto que o ato de homologar é
posterior à sua formalização. Portanto, no PL, há
excesso de controles prévios para a definição do
conteúdo dos contratos de gestão (Ministério
supervisor e Conselho de Política Setorial).

Este dispositivo aumenta a burocracia e é
desnecessário. Deve ser excluído.

§ 3o O contrato de gestão e de desempenho será
o instrumento de acompanhamento da atuação
administrativa da Agência Reguladora e da
avaliação do seu desempenho e deverá ser
juntado à prestação de contas da Agência
Reguladora e do Ministério a que estiver
vinculada, nos termos do art. 9o da Lei no 8.443,
de 16 de julho de 1992, sendo sua inexistência
considerada falta de natureza formal.

§ 3o O contrato de gestão e de desempenho será
o instrumento de acompanhamento da atuação
administrativa da Agência Reguladora e da
avaliação do seu desempenho e deverá integrar a
prestação de contas da Agência Reguladora e do
Ministério a que estiver vinculada, nos termos do
art. 9o da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992,
sendo sua inexistência considerada falta de
natureza formal.

Um contrato de gestão mais abrangente, revisto
anualmente, poderia estabelecer o planejamento
das atividades das agências nas esferas:

• regulatória, abrangendo previsão de novos
regulamentos a serem editados e a revisão de
certo número de regulamentos antigos,
visando sua atualização ou revogação;

• administrativa, abrangendo inclusive
necessidades de ampliação do quadro de
pessoal, evitando-se a necessidade de solicitar
permissões posteriores ao MPOG para
realizar concursos;
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• econômica e financeira, englobando a
definição de fontes e montantes de recursos
necessários para o cumprimento do
planejado, tornando as agências reguladoras
imunes aos contingenciamentos
orçamentários, que freqüentemente tolhem
sua liberdade de ação.

Assim utilizado, o contrato de gestão daria
transparência e previsibilidade às ações das
agências reguladoras federais, ao mesmo tempo
que definiria, ou delimitaria, a independência
administrativa e financeira dessas entidades.
Tudo devidamente acompanhado pelo
Congresso Nacional, conforme consta no
Substitutivo.

§ 4o São objetivos do contrato de gestão e de
desempenho:

I - aperfeiçoar o acompanhamento da gestão,
promovendo maior transparência e controle
social;

§ 4o São objetivos do contrato de gestão e de
desempenho:

I - aperfeiçoar o acompanhamento da gestão,
promovendo maior transparência e controle
social;

Os objetivos do contrato de gestão já estão
definidos no parágrafo anterior. Dispositivo
desnecessário.
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II - aperfeiçoar as relações de cooperação da
Agência Reguladora com o Poder Público, em
particular no cumprimento das políticas públicas
definidas em lei.

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da
Agência Reguladora com o Poder Público, em
particular no cumprimento das políticas públicas
definidas em lei.

§ 5o O contrato de gestão e de desempenho, bem
como seus aditamentos, deverão ser publicados
na imprensa oficial, pela Agência Reguladora, no
prazo máximo de vinte dias, contados a partir de
sua assinatura, condição indispensável para sua
eficácia, sem prejuízo de sua ampla e permanente
divulgação por meio eletrônico pelas respectivas
Agências Reguladoras, devendo uma cópia do
instrumento ser encaminhada para registro no
Tribunal de Contas da União, onde servirá de
peça de referência em auditoria operacional.

§ 5o O extrato do contrato de gestão e de
desempenho, bem como de seus aditamentos,
deverão ser publicados no Diário Oficial da
União, pela Agência Reguladora, no prazo
máximo de vinte dias, contados da sua assinatura,
condição indispensável para sua eficácia.

§ 6o A Agência Reguladora deverá, no prazo
máximo de vinte dias, contados da sua assinatura,
encaminhar cópias do contrato de gestão e de
desempenho para o Senado Federal, para a
Câmara dos Deputados e para o Tribunal de
Contas da União, bem como disponibilizar, para
os interessados, o documento na sede e no sítio
da Agência Reguladora, na Internet, devendo o
documento eletrônico permanecer disponível
pelo prazo mínimo de quatro anos.

Uniformização de procedimentos. A publicação
de extensos documentos na Imprensa Oficial é
dispendiosa. Por essa razão, para todos os demais
contratos da Administração, a exigência é de
publicação do extrato do contrato.

Transparência. Controle social.

Art. 10. O contrato de gestão e de desempenho Art. 13. O contrato de gestão e de desempenho Compatibilização do conteúdo do contrato de
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deve especificar, minimamente: deverá observar as metas físicas associadas ao
orçamento da Agência aprovado pela Lei
Orçamentária Anual, especificando, no mínimo:

gestão com a Lei Orçamentária Anual aprovada
pelo Congresso Nacional, que objetiva autorizar
o Executivo a implementar o conjunto de
políticas setoriais concatenadas e
compatibilizadas com as disponibilidades de
recursos projetadas.

I - as metas de desempenho administrativo e de
fiscalização a serem atingidas, prazos de
consecução e respectivos indicadores e os
mecanismos de avaliação que permitam
quantificar, de forma objetiva, o seu alcance;

II - a estimativa dos recursos orçamentários e
cronograma de desembolso dos recursos
financeiros necessários ao alcance das metas
pactuadas;

III - as obrigações e responsabilidades das partes
em relação às metas definidas;

I - as metas de desempenho administrativo, as
metas operacionais relativas às atividades
delegadas pelos Ministérios e as metas de
fiscalização a serem atingidas, prazos de
consecução e respectivos indicadores e os
mecanismos de avaliação que permitam
quantificar, de forma objetiva, o seu alcance;

II - a estimativa dos recursos orçamentários e
cronograma de desembolso dos recursos
financeiros necessários ao alcance das metas
pactuadas;

III - as obrigações e responsabilidades das partes
em relação às metas definidas;

Para ampliar a abrangência do Contrato de
Gestão sugerimos alterar o inciso I que passaria
ter a seguinte redação:

I - as metas de desempenho administrativo, as
metas operacionais e as metas de fiscalização a
serem atingidas, prazos de consecução e
respectivos indicadores e os mecanismos de
avaliação que permitam quantificar, de forma
objetiva, o seu alcance;

IV - a sistemática de acompanhamento e IV - a sistemática de acompanhamento e
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avaliação, contendo critérios, parâmetros e
prazos;

avaliação, contendo critérios, parâmetros e
prazos;

V - as medidas a serem adotadas em caso de
descumprimento injustificado das metas e
obrigações pactuadas;

V - as medidas a serem adotadas em caso de
descumprimento injustificado das metas e
obrigações pactuadas;

É útil lembrar que o contrato de gestão é
sinalagmático, portanto, as medidas referidas
neste inciso referem-se também aos Ministérios
signatários.

VI - o período de vigência; e VI - o período de vigência.

VII - as condições para revisão e renovação. VII - as condições para revisão e renovação.

§ 1o As metas de desempenho administrativo e
operacional referidas no inciso I dizem respeito,
estritamente, aos aspectos organizacionais da
Agência e ações relacionadas à:

I - promoção da qualidade dos serviços prestados
pela Agência;

II - promoção do fomento à pesquisa no setor
por ela regulado;

III - promoção da cooperação com os órgãos de
defesa da concorrência.

Para ampliar a abrangência do Contrato de
Gestão sugerimos adotar um parágrafo único
com a redação do § 2o do Substitutivo.

Parágrafo único. As medidas referidas no inciso
V não interferirão na autonomia da Agência em
seus aspectos regulatórios, nem terão caráter
disciplinar.
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§ 2o As medidas referidas no inciso V não
interferirão na autonomia da Agência em seus
aspectos regulatórios, nem terão caráter
disciplinar.

Art. 11. O contrato de gestão e de desempenho
terá duração mínima de um ano, será avaliado
periodicamente e, se necessário, revisado por
ocasião da renovação parcial da diretoria da
Agência, sem prejuízo da solidariedade entre seus
membros.

Definida a anualidade do contrato de gestão,
seria contraproducente sua revisão em períodos
inferiores a um ano.

Art. 12. Regulamento disporá sobre os
instrumentos de acompanhamento e avaliação do
contrato de gestão e de desempenho, bem como
sobre os procedimentos a serem observados para
a sua assinatura e a emissão periódica de
relatórios de acompanhamento e avaliação da
Agência Reguladora.

Parágrafo único. A Agência Reguladora
apresentará, semestralmente, sem prejuízo do
relatório anual de atividades de que trata o art. 8o,
relatórios de gestão e desempenho, que deverão

Art. 14. Regulamento disporá sobre os
instrumentos de acompanhamento e avaliação do
contrato de gestão e de desempenho, bem como
sobre os procedimentos a serem observados para
a sua assinatura e a emissão periódica de
relatórios de acompanhamento e avaliação da
Agência Reguladora.

A sistemática de acompanhamento será definida
em regulamento.
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ser publicados na imprensa oficial, pela Agência
Reguladora, sem prejuízo de sua ampla e
permanente divulgação por meio eletrônico pelas
respectivas Agências Reguladoras, devendo os
mesmos ser enviados ao órgão supervisor, ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e ao Tribunal de Contas da União.

Seção III Seção II

Da Ouvidoria Da Ouvidoria

Art. 13. Haverá, em cada Agência Reguladora,
um Ouvidor, que atuará junto à Diretoria
Colegiada ou Conselho Diretor sem
subordinação hierárquica e exercerá as suas
atribuições sem acumulação com outras funções.

Art. 15. Haverá, em cada Agência Reguladora,
um Ouvidor que atuará junto ao Conselho
Diretor sem subordinação hierárquica e exercerá
as suas atribuições, sem acumulação com outras
funções, com mandato de quatro anos, vedada a
recondução.

Uniformização da nomenclatura.

Uniformização do mandato do Ouvidor com os
dos Membros do Conselho Diretor, vedada a
recondução.

§ 1º São atribuições do Ouvidor zelar pela
qualidade dos serviços prestados pela Agência
Reguladora e acompanhar o processo interno de
apuração das denúncias e reclamações dos
interessados contra a atuação dela ou contra a

Ajuste de redação. No PL as atribuições e
prerrogativas do Ouvidor, constantes dos §§ 1º e
2º ao lado, estavam definidas em parágrafos do
art. 14, que especificava a sua forma de
nomeação.
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atuação dos entes regulados.

§ 2º O Ouvidor terá acesso a todos os processos
da agência e contará com o apoio administrativo
de que necessitar, competindo-lhe produzir,
semestralmente e quando julgar oportuno,
relatórios sobre a atuação da Agência Reguladora.

§ 3º Os relatórios do Ouvidor deverão ser
encaminhados ao Conselho Diretor da Agência
Reguladora, que poderá se manifestar no prazo
de quinze dias.

§ 4º Transcorrido o prazo para manifestação do
Conselho Diretor, o Ouvidor deverá encaminhar
o relatório e, se houver, a respectiva manifestação
do Conselho Diretor da Agência Reguladora, ao
titular do Ministério a que a Agência estiver
vinculada, aos Ministros de Estado da Fazenda,
do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao
Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, à Câmara dos Deputados, ao Senado
Federal e ao Tribunal de Contas da União,

Entendemos que o relatório produzido pelo
Ouvidor deve ater-se à forma de atuação da
agência, não devendo abordar o conteúdo
técnico das decisões da agência. Sugerimos
explicitar essa limitação à atuação do Ouvidor.

Respeito ao Direito ao Contraditório.

Haverá necessidade de compatibilizar a estrutura
e as funções da Ouvidoria e da Corregedoria da
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC,
definidas na Lei nº 11.182/2005, com as
disposições contidas neste Substitutivo.

Vide comentários nesse sentido feitos adiante, no
Capítulo V – Das Disposições Finais e
Transitórias.
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divulgando-os no sítio da Agência, na Internet.

Art. 14. O Ouvidor será nomeado pelo
Presidente da República para mandato de dois
anos, admitida uma recondução.

Art. 16. O Ouvidor será escolhido pelo
Presidente da República e por ele nomeado, após
aprovação pelo Senado Federal, nos termos da
alínea “f” do inciso III do art. 52 da Constituição
Federal, devendo ter reputação ilibada e notório
conhecimento em regulação de setores
econômicos ou no campo de atividade da agência
reguladora.

Uniformização com as regras adotadas para
escolha dos membros dos Conselhos Diretores.

§ 1o São atribuições do Ouvidor zelar pela
qualidade dos serviços prestados pela Agência
Reguladora e acompanhar o processo interno de
apuração das denúncias e reclamações dos
usuários, seja contra a atuação dela ou contra a
atuação dos entes regulados.

§ 2o O Ouvidor terá acesso a todos os assuntos e
contará com o apoio administrativo de que
necessitar, competindo-lhe produzir,
semestralmente e quando julgar oportuno,
apreciações sobre a atuação da Agência
Reguladora, encaminhando-as ao Conselho

§ 1º O Ouvidor somente poderá perder o
mandato em caso de renúncia, condenação
judicial transitada em julgado, condenação em
processo administrativo disciplinar, ou
exoneração, por iniciativa do Presidente da
República, precedida de autorização do Senado
Federal.

Uniformização com as regras adotadas para os
membros dos Conselhos Diretores, e inclusão da
possibilidade de exoneração do Ouvidor, por
iniciativa do Presidente da República, com
autorização prévia do Senado Federal, nos
moldes do que se adota para o Procurador-Geral
da República. Resultando esta última, em
instrumento de avaliação e controle do
desempenho do Ouvidor.

As atribuições e prerrogativas do Ouvidor foram
deslocadas para o art. 14, que estabelece a criação
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Diretor, ao Conselho Consultivo, quando
houver, ao titular do Ministério a que estiver
vinculada a Agência, aos Ministros de Estado da
Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão
e Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, bem assim às Comissões de
Fiscalização e Controle da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, e fazendo
publicá-las para conhecimento geral.

do cargo em todas as Agências.

§ 2o O processo administrativo contra o Ouvidor
somente poderá ser instaurado pelo titular do
Ministério ao qual a Agência está vinculada, por
iniciativa de seu Ministro, por representação do
Presidente da República ou do titular da
Corregedoria-Geral da União, inclusive em
decorrência de representação promovida pelo
Conselho Diretor da respectiva Agência.

Definição de competência para instauração de
processo administrativo contra o Ouvidor, que
não está subordinado ao Conselho Diretor da
Agência.

§ 3º Ocorrendo vacância no cargo de Ouvidor no
curso do mandato, este será completado por
sucessor investido na forma prevista no caput,
que o exercerá pelo prazo remanescente,

Uniformização com as regras adotadas para os
membros dos Conselhos Diretores.
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admitida a sua recondução se tal prazo for
inferior a dois anos.

CAPÍTULO III CAPÍTULO III

DA INTERAÇÃO OPERACIONAL ENTRE
AS AGÊNCIAS REGULADORAS E OS

ÓRGÃOS DE DEFESA DA
CONCORRÊNCIA

DA INTERAÇÃO ENTRE AS AGÊNCIAS
REGULADORAS E OS ÓRGÃOS DE

DEFESA DA CONCORRÊNCIA

Art. 15. Com vistas à promoção da concorrência
e à eficácia na implementação da legislação de
defesa da concorrência nos mercados regulados,
os órgãos de defesa da concorrência e as
Agências Reguladoras devem atuar em estreita
cooperação, privilegiando a troca de experiências.

Art. 17. Com vistas à promoção da concorrência
e à eficácia na implementação da legislação de
defesa da concorrência nos mercados regulados,
os órgãos de defesa da concorrência e as
Agências Reguladoras devem atuar em estreita
cooperação, privilegiando a troca de experiências.

Art. 16. No exercício de suas atribuições,
incumbe às Agências Reguladoras monitorar e
acompanhar as práticas de mercado dos agentes
dos setores regulados, de forma a auxiliar os
órgãos de defesa da concorrência na observância
do cumprimento da legislação de defesa da
concorrência, nos termos da Lei no 8.884, de 11

Art. 18. No exercício de suas atribuições,
incumbe às Agências Reguladoras monitorar e
acompanhar as práticas de mercado dos agentes
dos setores regulados, de forma a auxiliar os
órgãos de defesa da concorrência na observância
do cumprimento da legislação de defesa da
concorrência, nos termos da Lei no 8.884, de 11
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de junho de 1994. de junho de 1994.

§ 1o Os órgãos de defesa da concorrência são
responsáveis pela aplicação da legislação de
defesa da concorrência, incumbindo-lhes,
conforme o disposto na Lei no 8.884, de 1994, a
análise de atos de concentração e a instauração e
instrução de averiguações preliminares e
processos administrativos para apuração de
infrações contra a ordem econômica, cabendo ao
CADE, como órgão judicante, emitir decisão
final sobre os atos de concentração e condutas
anticoncorrenciais.

§ 1º Os órgãos de defesa da concorrência são
responsáveis pela aplicação da legislação de
defesa da concorrência, incumbindo-lhes,
conforme o disposto na Lei no 8.884, de 1994, a
análise de atos de concentração e a instauração e
instrução de averiguações preliminares e
processos administrativos para apuração de
infrações contra a ordem econômica, observadas
as competências do CADE.

Ajuste de redação.

§ 2o Na análise e instrução de atos de
concentração e processos administrativos, os
órgãos de defesa da concorrência poderão
solicitar às Agências Reguladoras pareceres
técnicos relacionados aos seus setores de atuação,
os quais serão utilizados como subsídio à
instrução e análise dos atos de concentração e
processos administrativos.

§ 2o Na análise e instrução de atos de
concentração e processos administrativos, os
órgãos de defesa da concorrência poderão
solicitar às Agências Reguladoras pareceres
técnicos relacionados aos seus setores de atuação,
os quais serão utilizados como subsídio à
instrução e análise dos atos de concentração e
processos administrativos.

§ 3o Os pareceres de que trata o § 2o deverão ser
Ajuste de redação para explicitar o dever das
Agências de atender, num prazo especificado, os
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encaminhados pelas Agências no prazo máximo
de trinta dias, contados do recebimento do
pedido.

pedidos de pareceres dos órgãos de defesa da
concorrência.

§ 3o As Agências Reguladoras solicitarão parecer
dos órgãos de defesa da concorrência do
Ministério da Fazenda sobre minutas de normas
e regulamentos, previamente à sua
disponibilização para consulta pública, para que
possa se manifestar, no prazo de até trinta dias,
sobre os eventuais impactos nas condições de
concorrência dos setores regulados.

§ 4º As Agências Reguladoras solicitarão parecer
ao órgão de defesa da concorrência do Ministério
da Fazenda sobre minutas de normas e
regulamentos, quinze dias antes à sua
disponibilização para consulta pública, para que
possa se manifestar, no prazo de até trinta dias,
sobre os eventuais impactos nas condições de
concorrência dos setores regulados.

É importante evitar atrasos desnecessários no
período de análise das normas e regulamentos,
igualando o prazo de apresentação do parecer
pelo órgão de defesa da concorrência com o
prazo para sugestões dos interessados. A emissão
do  referido parecer é facultativa (não há dever
de emissão mas sim poder) e ele não é vinculante
(a vinculação deve ser explicitada), portanto, não
há justificativa para o prazo diferenciado.

§ 4o O órgão de defesa da concorrência do
Ministério da Fazenda deverá publicar no Diário
Oficial da União, em até dez dias úteis após a
disponibilização da norma ou regulamento para
consulta pública, todos os pareceres emitidos em
cumprimento ao § 3o deste artigo.

§ 5º O órgão de defesa da concorrência do
Ministério da Fazenda deverá publicar no Diário
Oficial da União e disponibilizar na sua sede e
em seu sítio na Internet os pareceres emitidos em
cumprimento ao § 4º deste artigo, pelo prazo
mínimo de um ano.

Transparência. Controle social.

Art. 17. As Agências Reguladoras, quando, no
exercício das suas atribuições, tomarem
conhecimento de fato que possa configurar

Art. 19. As Agências Reguladoras, quando, no
exercício das suas atribuições, tomarem
conhecimento de fato que possa configurar
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infração à ordem econômica, deverão comunicá-
lo aos órgãos de defesa da concorrência para que
esses adotem as providências cabíveis.

Parágrafo único. Será instaurado processo
administrativo pelo órgão responsável pela
instrução no âmbito do Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência se a análise preliminar
da Agência Reguladora ou daquela própria
Secretaria levantar indícios suficientes de prática
anticoncorrencial.

infração à ordem econômica, deverão comunicá-
lo aos órgãos de defesa da concorrência para que
esses adotem as providências cabíveis.

Parágrafo único. Será instaurado processo
administrativo pelo órgão de defesa da
concorrência responsável pela instrução
processual, se a análise preliminar deste ou da
Agência Reguladora levantar indícios suficientes
de prática anticoncorrencial. Ajuste de redação. Em nenhum momento foi

citada qualquer secretaria.

Art. 18. Sem prejuízo das suas demais
competências legais, inclusive no que concerne
ao cumprimento das suas decisões, o CADE
notificará às Agências Reguladoras do teor da
decisão sobre condutas cometidas por empresas
ou pessoas físicas no exercício das atividades
reguladas, bem como das decisões relativas aos
atos de concentração por ele julgados, no prazo
máximo de quarenta e oito horas após a
publicação do respectivo acórdão, para que sejam
adotadas as providências legais.

Art. 20. Sem prejuízo das suas competências
legais, o CADE notificará às Agências
Reguladoras do teor da decisão sobre condutas
potencialmente anticompetitivas cometidas no
exercício das atividades reguladas, bem como das
decisões relativas aos atos de concentração por
ele julgados, no prazo máximo de quarenta e oito
horas após a publicação do respectivo acórdão,
para que sejam adotadas as providências legais.

Ajuste de redação.
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CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV

DA INTERAÇÃO OPERACIONAL ENTRE
AS AGÊNCIAS REGULADORAS E OS

ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO ESTADUAIS,
DO DISTRITO FEDERAL E MUNICIPAIS

DA INTERAÇÃO OPERACIONAL ENTRE
AS AGÊNCIAS REGULADORAS E OS

ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO ESTADUAIS,
DO DISTRITO FEDERAL E MUNICIPAIS

Art. 19. As Agências Reguladoras de que trata
esta Lei promoverão a articulação de suas
atividades com as das agências reguladoras ou
órgãos de regulação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas
de competência, promovendo, sempre que
possível e a seu critério, a descentralização de
suas atividades, mediante convênio de
cooperação, exceto quanto a atividades do
Sistema Único de Saúde, que observarão o
disposto em legislação própria.

Art. 21. As Agências Reguladoras de que trata
esta Lei promoverão a articulação de suas
atividades com as das agências reguladoras ou
órgãos de regulação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas
de competência, promovendo, a seu critério, a
descentralização de suas atividades, mediante
convênio de cooperação, exceto quanto a
atividades do Sistema Único de Saúde, que
observarão o disposto em legislação própria.

Ajuste de redação. A expressão “sempre que
possível” é imprecisa.

§ 1o A cooperação de que trata o caput será
instituída desde que as Agências Reguladoras ou
órgãos de regulação da unidade federativa
interessada possua serviços técnicos e
administrativos competentes, devidamente

§ 1o A cooperação de que trata o caput será
instituída desde que as Agências Reguladoras ou
órgãos de regulação da unidade federativa
interessada possuam serviços técnicos e
administrativos competentes, devidamente
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organizados e aparelhados para execução das
respectivas atividades, conforme condições
estabelecidas em regulamento da Agência
Reguladora Federal.

organizados e aparelhados para execução das
respectivas atividades, conforme condições
estabelecidas em regulamento da Agência
Reguladora Federal.

§ 2o A execução, pelos Estados, Distrito Federal
e pelos Municípios, das atividades delegadas será
permanentemente acompanhada e avaliada pela
Agência Reguladora, nos termos do respectivo
convênio.

§ 2o A execução, pelos Estados, Distrito Federal
e pelos Municípios, das atividades delegadas será
permanentemente acompanhada e avaliada pela
Agência Reguladora, nos termos do respectivo
convênio.

§ 3o Na execução das atividades de regulação,
controle e fiscalização objeto de delegação, o
órgão regulador estadual, do Distrito Federal ou
municipal que receber a delegação observará as
pertinentes normas legais e regulamentares
federais.

§ 3o Na execução das atividades de  fiscalização
objeto de delegação, o órgão regulador estadual,
do Distrito Federal ou municipal que receber a
delegação observará as pertinentes normas legais
e regulamentares federais.

As atividades de regulação e controle são
indelegáveis.

§ 4o Os atos de caráter normativo editados pelo
órgão regulador estadual ou municipal que
receber a delegação deverão se harmonizar com
as normas expedidas pela Agência Reguladora.

§ 4o Os atos de caráter normativo editados pelo
órgão regulador estadual ou municipal que
receber a delegação deverão se harmonizar com
as normas expedidas pela Agência Reguladora.

§ 5o É vedado ao órgão regulador estadual, do § 5o É vedado ao órgão regulador estadual, do As atividades de regulação e controle são
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Distrito Federal ou municipal conveniado exigir
de concessionária ou permissionária sob sua ação
complementar de regulação, controle e
fiscalização obrigação não prevista previamente
em contrato.

Distrito Federal ou municipal conveniado exigir
de concessionária ou permissionária sob sua ação
complementar de fiscalização obrigação não
prevista previamente em contrato.

indelegáveis.

Art. 20. Em caso de descentralização da execução
de atividades sob responsabilidade da Agência
Reguladora, parte da taxa de fiscalização
correspondente, prevista em lei federal,
arrecadada na respectiva unidade federativa,
poderá ser a esta transferida para custeio de seus
serviços, na forma do respectivo instrumento de
cooperação celebrado.

Art. 22. Em caso de descentralização da execução
de atividades sob responsabilidade da Agência
Reguladora, parte da receita arrecadada pela
Agência poderá ser repassada ao órgão regulador
conveniado, para custeio de seus serviços, na
forma do respectivo instrumento de convênio.

Parágrafo único O repasse de que trata o caput
deste artigo deverá ser compatível com os custos
da agência reguladora local para realizar as
atividade delegadas.

Nem todas as receitas das Agências decorrem de
taxas de fiscalização.

CAPÍTULO V CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS

Nesse capítulo, o que mais se destaca é a
alteração de diversas leis de criação de agências
reguladoras, para transferir a competência para
outorgas de concessões e permissões das
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agências reguladoras para os respectivos
Ministérios supervisores.

A implementação de tal alteração no setor
elétrico, por intermédio da Lei no 10.848/2004
foi desastrosa.

Para transmitir à sociedade e, em particular, aos
investidores a sensação de real isenção dos
processos licitatórios e de continuidade das
regras que regem os setores econômicos
regulados, a transferência da representação do
Poder Concedente das agências reguladoras para
os Ministérios setoriais não deve ser
implementada.

Portanto, das modificações apresentadas e
discutidas a seguir, somente deveriam ser
mantidas aquelas que não alteram a representação
do Poder Concedente pelas agências reguladoras.

É necessário incluir, nesse capítulo, as
modificações a serem implementadas na Lei no

11.182/2005. Haverá necessidade de
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compatibilizar a estrutura e as funções da
Ouvidoria e da Corregedoria da Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC, definidas na
referida Lei, com as disposições contidas no
Substitutivo.

Art. 21. A Lei no 9.472, de 1997, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

Art. 23. A Lei no 9.472, de 1997, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

“Art. 7o  As normas gerais de proteção à ordem
econômica são aplicáveis ao setor de
telecomunicações.

“Art. 7o As normas gerais de proteção à ordem
econômica são aplicáveis ao setor de
telecomunicações.

......................................................................... ........................................................................

§ 2o. Os atos de que trata o parágrafo anterior§ 1o

serão submetidos à aprovação dos órgãos de
defesa da concorrência.

§ 2o Os atos de que trata o § 1o serão submetidos
à aprovação dos órgãos de defesa da
concorrência.

................................................................” (NR) ............................................................... ” (NR)

“Art. 18.............................................................. “Art. 18...........................................................

.......................................................................... ........................................................................

V - expedir normas quanto à outorga dos V - expedir normas quanto à outorga dos
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serviços de telecomunicações no regime
público.”

serviços de telecomunicações no regime
público.”

.............................................................. ” (NR) .............................................................. ” (NR)

“Art. 18-A. Cabe ao Poder Executivo, na
condição de Poder Concedente, editar atos de
outorga e extinção de direito de exploração do
serviço no regime público, e celebrar contratos
de concessão para a prestação do serviço no
regime público.

“Art. 18-A. Cabe ao Ministro de Estado das
Comunicações:

I – formular e executar a política nacional de
telecomunicações;

II – representar o Brasil nos organismos
internacionais de telecomunicações, em
coordenação com o Ministério das Relações
Exteriores e com o assessoramento da
ANATEL;

III - editar atos de outorga e extinção de direito
de exploração do serviço no regime público;

IV - celebrar contratos de concessão para a
prestação do serviço no regime público. (NR)

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente na edição de atos de outorga e
extinção de concessões e na assinatura dos
contratos de concessão.

Estabelece a competência ministerial quanto à
formulação da política nacional de
telecomunicações.

Define a competência da representação brasileira
junto aos organismos internacionais de
telecomunicações, considerando a revogação do
inciso II do art. 19 da Lei no 9.472, de 1997, que
atribuía tal competência à ANATEL.

§ 1o Os atos previstos nos caput deste artigo: § 1o Os atos previstos nos incisos III e IV deste
artigo:
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I - deverão ser precedidos de manifestação
formal do Conselho Diretor da Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL;

I - deverão ser precedidos de manifestação
formal do Conselho Diretor da ANATEL;

Ajuste de redação. No inciso seguinte utiliza-se
apenas a sigla da Agência.

II - poderão ser delegados à ANATEL, a critério
do Ministro de Estado das Comunicações.

II - poderão ser delegados à ANATEL, a critério
do Ministro de Estado das Comunicações.

§ 2o A edição de ato de extinção de direito de
exploração no regime público pelo Poder
Concedente dependerá de manifestação favorável
do Conselho Diretor da ANATEL." (NR)

§ 2o A edição de ato de extinção de direito de
exploração no regime público dependerá de
manifestação favorável do Conselho Diretor da
ANATEL." (NR)

"Art. 19.......................................................... “Art. 19..............................................................

................................................................... .........................................................................

IV - expedir normas quanto à prestação e fruição
dos serviços de telecomunicações no regime
público;

IV - expedir normas quanto à prestação e fruição
dos serviços de telecomunicações no regime
público;

V - editar, mediante delegação do Poder
Concedente, atos de outorga e extinção de direito
de exploração do serviço no regime público;

V - editar, mediante delegação do Ministro de
Estado das Comunicações, atos de outorga e
extinção de direito de exploração do serviço no
regime público;

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

VI - celebrar, mediante delegação do Poder VI - celebrar, mediante delegação do Ministro de Define qual órgão atua em nome do Poder
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Concedente, e gerenciar contratos de concessão e
fiscalizar a prestação do serviço no regime
público, aplicando sanções e realizando
intervenções;

Estado das Comunicações, e gerenciar contratos
de concessão e fiscalizar a prestação do serviço
no regime público, aplicando sanções e
realizando intervenções;

Concedente.

......................................................................... .........................................................................

XIX - – atuar em estreita cooperação com os
órgãos de defesa da concorrência, com vistas à
promoção da concorrência e à eficácia na
implementação da legislação de defesa da
concorrência no setor de telecomunicações;

XIX - atuar em estreita cooperação com os
órgãos de defesa da concorrência, com vistas à
promoção da concorrência e à eficácia na
implementação da legislação de defesa da
concorrência no setor de telecomunicações.

............................................................. ” (NR) .................................................................”(NR)

“Art. 22. .....................................…………....... “Art. 22 .........................................................

..................................................................... ...................................................................

V - aprovar editais de licitação, homologar
adjudicações, bem como decidir pela
prorrogação, transferência, intervenção e
rescisão, em relação às outorgas para prestação
de serviço no regime público, obedecendo ao
plano aprovado pelo Poder Executivo, bem

V – mediante delegação, aprovar editais de
licitação, homologar adjudicações, bem como
decidir pela prorrogação, transferência,
intervenção e extinção, em relação às outorgas
para prestação de serviço no regime público,
obedecendo ao plano aprovado pelo Poder

Compatibilização com as alterações feitas no
art.19 da Lei no 9.472 que atribui ao Ministério as
outorgas.

A extinção engloba a rescisão. Vide obs. acima.
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assim propor ao Poder Concedente, a sua
anulação ou decretação de caducidade.

............................................................... ” (NR)

Executivo.

................................................................” (NR)

 “Art. 24. O mandato dos membros do Conselho
Diretor será de 4 (quatro) anos.

............................................................ ” (NR)

Tema definido no art. 27 do Substitutivo. É
necessário revogar o artigo correspondente na
Lei específica.

“Art. 83. A exploração do serviço no regime
público dependerá de prévia outorga, mediante
concessão, implicando esta o direito de uso das
radiofrequências necessárias, conforme
regulamentação.

“Art. 83. A exploração do serviço no regime
público dependerá de prévia outorga, mediante
concessão, implicando esta o direito de uso das
radiofrequências necessárias, conforme
regulamentação.

................................................................ ” (NR) ...............................................................” (NR)

“Art. 89. A licitação será disciplinada e seus
procedimentos operacionalizados pela Agência,
mediante delegação, observados os princípios
constitucionais, as disposições desta Lei, as
diretrizes estabelecidas pelo Poder Concedente,
e, especialmente:

“Art. 89. A licitação será disciplinada e seus
procedimentos operacionalizados pela Agência,
mediante delegação, observados os princípios
constitucionais, as disposições desta Lei, as
diretrizes estabelecidas pelo Ministro de Estado
das Comunicações e, especialmente:

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.
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........................................................... ” (NR) ..............................................................” (NR)

“Art. 93. ....................................................... “Art. 93 ...........................................................

................................................................ ” (NR) ..............................................................." (NR)

IX - os direitos, as garantias e as obrigações dos
usuários, do Poder Concedente, da Agência e da
Concessionária.

IX - os direitos, as garantias e as obrigações dos
usuários, do Poder Concedente, da Agência e da
Concessionária.

............................................................... ” (NR) ..............................................................." (NR)

“Art. 97. ............................................................ “Art. 97 ....................................................

Parágrafo único. Previamente à aprovação
prevista no caput deste artigo, os órgãos de
defesa da concorrência deverão se manifestar,
sempre que a apreciação de tais atos for cabível
nos termos da Lei n.o 8.884, de 11 de junho de
1994.” (NR)

Parágrafo único. Para fins de obtenção da
anuência de que trata o caput deste artigo o
pretendente deverá:

I - atender às exigências de capacidade técnica,
idoneidade financeira e regularidade jurídica e
fiscal necessárias à assunção do serviço; e

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas
do contrato em vigor. (NR)

Ajuste de redação para compatibilizar o
dispositivo com o disposto no Capítulo III deste
Substitutivo: Cabe exclusivamente aos órgãos de
defesa da concorrência a análise de atos de
concentração no setor de telecomunicações.

Utilizou-se texto semelhante ao empregado no
parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.987/95.

“Art. 98. O contrato de concessão poderá ser
transferido após a aprovação do Poder

“Art. 98. O contrato de concessão poderá ser
transferido após a aprovação do Ministro de

Define qual órgão atua em nome do Poder
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Concedente, ouvida a Agência, desde que,
cumulativamente:

Estado das Comunicações, ouvida a Agência,
desde que, cumulativamente:

Concedente.

............................................................... ” (NR) ............................................................... ” (NR)

“Art. 99. ........................................................... “Art. 99............................................................

§ 1o A prorrogação do prazo da concessão
implicará pagamento, pela concessionária, pelo
direito de exploração do serviço e pelo direito de
uso das radiofreqüências associadas, e poderá, a
critério do Poder Concedente, mediante proposta
da Agência, incluir novos condicionamentos,
tendo em vista as condições vigentes à época.

§ 1o A prorrogação do prazo da concessão
implicará pagamento, pela concessionária, pelo
direito de exploração do serviço e pelo direito de
uso das radiofreqüências associadas, e poderá, a
critério do Ministro de Estado das
Comunicações, mediante proposta da Agência,
incluir novos condicionamentos, tendo em vista
as condições vigentes à época.

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

.......................................................................... .........................................................................

§ 3o Em caso de comprovada necessidade de
reorganização do objeto ou da área da concessão
para ajustamento ao plano geral de outorgas ou à
regulamentação vigente, poderá o Poder
Concedente, ouvida a Agência, indeferir o pedido
de prorrogação.” (NR)

§ 3o Em caso de comprovada necessidade de
reorganização do objeto ou da área da concessão
para ajustamento ao plano geral de outorgas ou à
regulamentação vigente, poderá o Ministro de
Estado das Comunicações, ouvida a Agência,
indeferir o pedido de prorrogação.” (NR)

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.
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“Art. 114. A caducidade da concessão será
decretada pelo Poder Concedente, por proposta
da Agência, nas hipóteses:

“Art. 114. A caducidade da concessão será
decretada pelo Ministro de Estado das
Comunicações, por proposta da Agência, nas
hipóteses:

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

................................................................ ” (NR) .................................................................” (NR)

“Art. 116. A anulação será decretada pelo Poder
Concedente, por proposta da Agência, em caso
de irregularidade insanável e grave do contrato de
concessão.”(NR)

“Art. 116. A anulação será decretada pelo
Ministro de Estado das Comunicações, por
proposta da Agência, em caso de irregularidade
insanável e grave do contrato de
concessão.”(NR)

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

“Art. 118. Será outorgada permissão, pelo Poder
Concedente, mediante proposta da Agência, para
prestação de serviço de telecomunicações em
face de situação excepcional comprometedora do
funcionamento do serviço que, em virtude de
suas peculiaridades, não possa ser atendida, de
forma conveniente ou em prazo adequado,
mediante intervenção na empresa concessionária
ou mediante outorga de nova concessão.

“Art. 118. Será outorgada permissão pelo
Ministro de Estado das Comunicações, mediante
proposta da Agência, para prestação de serviço
de telecomunicações em face de situação
excepcional comprometedora do funcionamento
do serviço que, em virtude de suas
peculiaridades, não possa ser atendida, de forma
conveniente ou em prazo adequado, mediante
intervenção na empresa concessionária ou
mediante outorga de nova concessão.

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.
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............................................................... ” (NR) .................................................................” (NR)

Art. 22. A Lei no 9.478, de 1997, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

Art. 24. A Lei no 9.478, de 1997, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

Revogar §§ 2o e 3o do art. 11 da Lei no 9.478, de
1997.

"Art. 2o. ........................................................... “Art. 2o ..........................................................

........................................................................ .........................................................................

§ 1o. Para o exercício de suas atribuições, o
CNPE e o Ministério de Minas e Energia
contarão com o apoio técnico dos órgãos
reguladores do setor energético. ” (NR)

§ 1o Para o exercício de suas atribuições, o CNPE
e o Ministério de Minas e Energia contarão com
o apoio técnico dos órgãos reguladores do setor
energético.

.................................................................” (NR)

"Art. 2o-A. Cabe ao Poder Concedente: “Art. 2o-A. Cabe ao Ministério das Minas e
Energia:

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

I - elaborar, em consonância com a política
energética definida pelo CNPE, o plano de
outorgas a ser observado nos procedimentos
licitatórios para a concessão de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás
natural;

I - elaborar, em consonância com a política
energética definida pelo CNPE, o plano de
outorgas a ser observado nos procedimentos
licitatórios para a concessão de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás
natural;
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II - elaborar os editais e promover as licitações
para a concessão de exploração, desenvolvimento
e produção de petróleo;

II - elaborar os editais e promover as licitações
para a concessão de exploração, desenvolvimento
e produção de petróleo e gás natural; Ajuste de redação.

III - celebrar os contratos deles decorrentes.; III – celebrar os atos deles decorrentes.

§ 1o Os atos previstos nos incisos II e III do
caput poderão ser delegados à Agência, a critério
do Ministro de Estado de Minas e Energia.

§ 1o Os atos previstos nos incisos II e III do
caput poderão ser delegados à Agência, a critério
do Ministro de Estado de Minas e Energia.

§ 2o No exercício das competências referidas nos
incisos I e II, o Poder Concedente ouvirá
previamente a ANP.

§ 2o No exercício das competências referidas nos
incisos I e II, o Ministro de Estado das Minas e
Energia ouvirá previamente a ANP.

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

§ 3o No exercício da competência referida no
inciso I, o Poder Concedente delegará à ANP a
operacionalização dos procedimentos licitatórios,
nos termos do regulamento.” (NR)

§ 3o No exercício da competência referida no
inciso I, o Ministro de Estado das Minas e
Energia delegará à ANP a operacionalização dos
procedimentos licitatórios, nos termos do
regulamento.” (NR)

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

“Art. 8o. A ANP terá como finalidade promover
a regulação e a fiscalização das atividades
econômicas integrantes da indústria do petróleo,
cabendo-lhe:

“Art. 8o A ANP terá como finalidade promover a
regulação e a fiscalização das atividades
econômicas integrantes da indústria do petróleo e
gás natural, cabendo-lhe:

É necessário ajustar esta redação em função da
Lei nº 11.097, de 2005.
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......................................................................... .......................................................................

IV - promover os procedimentos licitatórios para
a concessão de exploração, desenvolvimento e
produção e, mediante delegação do Poder
Concedente, celebrar os contratos delas
decorrentes, nos termos do regulamento, e
fiscalizar a sua execução;

IV - promover os procedimentos licitatórios para
a concessão de exploração, desenvolvimento e
produção e celebrar os contratos delas
decorrentes, mediante delegação do Ministro de
Estado de Minas e Energia, e fiscalizar a sua
execução;

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

............................................................ ” (NR) ................................................................” (NR)

“Art. 10. Com vistas à promoção da
concorrência e à eficácia na implementação da
legislação de defesa da concorrência no setor de
petróleo e gás, a ANP e os órgãos do Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência atuarão em
estreita colaboração, nos termos da lei.

“Art. 10. Com vistas à promoção da
concorrência e à eficácia na implementação da
legislação de defesa da concorrência no setor de
petróleo e gás, a ANP e os órgãos de defesa da
concorrência atuarão em estreita colaboração,
nos termos da lei.

É necessário ajustar esta redação em função da
Lei nº 11.097, de 2005.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no
caput, o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE notificará a ANP do teor
da decisão que aplicar sanção por infração da
ordem econômica cometida por empresas ou
pessoas físicas no exercício de atividades

Parágrafo único.  Sem prejuízo do disposto no
caput, o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE notificará a ANP do teor
da decisão que aplicar sanção por infração da
ordem econômica cometida por empresas ou
pessoas físicas no exercício de atividades
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relacionadas com o abastecimento nacional de
combustíveis, no prazo máximo de vinte e quatro
horas após a publicação do respectivo acórdão,
para que esta adote as providências legais de sua
alçada.” (NR)

relacionadas com o abastecimento nacional de
combustíveis, no prazo máximo de vinte e quatro
horas após a publicação do respectivo acórdão,
para que esta adote as providências legais de sua
alçada.” (NR)

Art. 23. O parágrafo único do art. 10 da Lei no

9.782, de 26 de janeiro de 1999, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 10 .............................................................

“Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros,
indicados e nomeados pelo Presidente da
República, após aprovação prévia pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, “f”, da
Constituição Federal, para cumprimento de
mandato de quatro anos, admitida uma única
recondução.” (NR)

Tema definido no art. 27 do Substitutivo.

Art. 24. A Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 25. A Lei no 9.961, de 2000, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

“Art. 4o ....................................................... “Art. 4o ..............................................................
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..................................................................... ........................................................................

§ 4o Com vistas à promoção da concorrência e à
eficácia na implementação da legislação de defesa
da concorrência no setor de assistência
suplementar à saúde, a ANS e os órgãos do
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
devem atuar em estreita cooperação, na forma da
lei.”(NR)

§ 4o Com vistas à promoção da concorrência e à
eficácia na implementação da legislação de defesa
da concorrência no setor de assistência
suplementar à saúde, a ANS e os órgãos de
defesa da concorrência devem atuar em estreita
cooperação, na forma da lei.”(NR)

Ajuste de redação.

“Art. 6o ..............................................................

Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros,
indicados e nomeados pelo Presidente da
República, após aprovação prévia pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, “f”, da
Constituição, para cumprimento de mandato de
quatro anos, admitida uma única recondução.”
(NR)

“Art. 7o O Diretor-Presidente da ANS será
nomeado pelo Presidente da República, e
investido na função pelo prazo de quatro anos,
admitida uma única recondução por igual

Tema definido no art. 27 do Substitutivo.
Revogar o art. correspondente na Lei específica.
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período, observado o disposto no art. 5oº da Lei
no 9.986, de 18 de julho de 2000.” (NR)

Art. 25. A Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 26. A Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9o ............................................................

Parágrafo único. O Diretor-Presidente da ANA
será nomeado pelo Presidente da República, e
investido na função pelo prazo de quatro anos,
admitida uma única recondução por igual
período, observado o disposto no art. 5oº da Lei
noº 9.986, de 18 de julho de 2000.” (NR)

“Art. 9o  A ANA será dirigida por um Conselho
Diretor, e contará com uma Procuradoria, uma
Ouvidoria e uma Auditoria.” (NR)

Tema definido no art. 27 do Substitutivo.

Art. 26. A Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 27. A Lei no 9.986, de 2000, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

“Art. 4o As Agências serão dirigidas em regime
de colegiado, por um Conselho Diretor
composto por até quatro Diretores, e um
Presidente, todos com mandatos não
coincidentes de quatro anos, vedada a
recondução.

Mandato de quatro anos para todos os Diretores
das Agências, vedada a recondução.

A vedação da recondução dos dirigentes reduz
significativamente a possibilidade de captura da
agência reguladora pelo governo.

Necessidade de uniformizar as estruturas das
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 § 1o Integrarão a estrutura organizacional de
cada Agência uma Procuradoria-Geral, que a
representará em juízo, uma Ouvidoria e uma
Auditoria.

§ 2o Cabe ao Presidente do Conselho a
representação da Agência, o comando
hierárquico sobre o pessoal e os serviços,
exercendo todas as competências administrativas
correspondentes, bem como a presidência das
sessões do Conselho Diretor.” (NR)

agências. A Procuradoria está referida nas Leis nos

9.704/1998, 10.480/2003 e 10.871/2004. A
Auditoria é objeto do Decreto no 3.591/2000.

“Art. 5o  ...........................................................

§ 1o O Presidente, o Diretor-Geral ou o Diretor
Presidente terá mandato de quatro anos, e
somente poderá perder o mandato em caso de
renúncia, de condenação judicial transitada em
julgado ou de processo administrativo disciplinar.

“Art. 5o O Presidente (CD I) e os demais
membros do Conselho Diretor (CD II) serão
brasileiros, de reputação ilibada, formação
universitária, experiência comprovada e elevado
conceito no campo de especialidade dos cargos
para os quais serão nomeados, devendo ser
escolhidos pelo Presidente da República e por ele
nomeados, após aprovação pelo Senado Federal,
nos termos da alínea “f” do inciso III do art. 52
da Constituição Federal.

§ 1o O membro do Conselho Diretor somente



107

Projeto de Lei SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 3.337/2004

Observações

poderá perder o mandato em caso de renúncia,
condenação judicial transitada em julgado ou de
condenação em processo administrativo
disciplinar.

§ 2o Ocorrendo vacância no cargo de Diretor ou
Presidente no curso do mandato, este será
completado por sucessor investido na forma
prevista no caput, que o exercerá pelo prazo
remanescente, admitida a sua recondução se tal
prazo for inferior a dois anos.

Esclarece a hipótese de perda de mandato.

§ 2o O regulamento de cada Agência disciplinará
a substituição do Presidente, do Diretor-Geral ou
do Diretor Presidente em seus impedimentos ou
afastamentos regulamentares ou, ainda, no
período de vacância que anteceder a nomeação
de novo Presidente, Diretor-Geral ou Diretor
Presidente.

§ 3o O regulamento de cada Agência disciplinará
a substituição do Presidente em seus
impedimentos ou afastamentos regulamentares
ou, ainda, no período de vacância que anteceder
a nomeação de novo Presidente.

A substituição temporária de Presidente ou
Diretor de agência reguladora em caso de
vacância, ou de afastamentos regulares ou
decorrentes de processo administrativo
disciplinar, estava prevista no art. 10 da Lei no

9.986/2000.

Este novo dispositivo não define a substituição
temporária de Diretores. È incompleto em
relação ao art. 10 que pretende substituir.

Sugerimos, portanto, que não seja adotada a



108

Projeto de Lei SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 3.337/2004

Observações

redação incompleta do § 3o do art. 5o do
Substitutivo, e que a redação do art. 10 da Lei no

9.986/2000 seja alterada, deixando de remeter o
tema para regulamento das próprias agências e
definindo a forma de substituição de Presidente e
de Diretor de agência reguladora. Vide sugestão
de texto no corpo do presente trabalho. (pág.
51)

§ 3o O mandato do Presidente, do Diretor-Geral
ou do Diretor-Presidente encerrar-se-á entre os
dias 1o de janeiro e 30 de junho do segundo ano
de mandato do Presidente da República.” (NR)

§ 4o O mandato do Presidente encerrar-se-á entre
os dias 1o de janeiro e 30 de junho do segundo
ano de mandato do Presidente da República.

§ 4o O ex-Presidente, o ex-Diretor-Geral ou o ex-
Diretor-Presidente fica impedido para o exercício
de atividades ou de prestar qualquer serviço no
setor regulado pela respectiva Agência
Reguladora por um período de quatro meses,
contados da exoneração ou do término de seu
mandato.

Tema já regulado no art. 8º da Lei no 9.986/2000,
com a redação dada pelo Substitutivo.

§ 5o Além das proibições decorrentes do
exercício de cargo público, aos membros do

Preserva a independência das Agências.
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Conselho Diretor é vedado o exercício de cargo
de direção político-partidária ou sindical.” (NR)

“Art. 6o. O mandato dos Conselheiros e dos
Diretores das Agências Reguladoras será de
quatro anos, admitida uma única recondução.

............................................................... ” (NR)

Tema já regulado no art. 4o da Lei no 9.986/2000,
com a redação dada pelo Substitutivo.

“Art. 8º O ex-Presidente e os ex-Diretores ficam
impedidos para o exercício de atividades ou de
prestar qualquer serviço no setor regulado pela
respectiva agência, por um período de quatro
meses, contados da exoneração ou do término do
respectivo mandato.

.........................................................................

§ 2º Durante o impedimento, o ex-Presidente ou
o ex-Diretor ficará vinculado à Agência, fazendo
jus a remuneração equivalente à do cargo de
direção que exerceu e aos benefícios a ele
inerentes.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao ex-

Ajustar a redação de “ex-Dirigente”, para “ex-
Presidente ou ex-Diretor”.
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Presidente ou ao ex-Diretor exonerado a pedido,
se este já tiver cumprido pelo menos seis meses
do seu mandato.

§ 4º Incorre na prática de crime de advocacia
administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o ex-
Presidente ou o ex-Diretor que violar o
impedimento previsto neste artigo, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis, administrativas e
civis.

§ 5º Na hipótese de o ex-Presidente ou ex-
Diretor ser servidor público, poderá ele optar
pela aplicação do disposto no § 2º, ou pelo
retorno ao desempenho das funções de seu cargo
efetivo ou emprego público, desde que não haja
conflito de interesse.” (NR)

“Art. 16. As Agências Reguladoras poderão
requisitar servidores e empregados de órgãos e
entidades integrantes da administração pública.

..........................................................................

§ 4o Observar-se-á, relativamente ao

“Art. 16. As Agências Reguladoras poderão
requisitar servidores e empregados de órgãos e
entidades integrantes da administração pública.

..........................................................................

§ 4o Observar-se-á, relativamente ao
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ressarcimento ao órgão ou à entidade de origem
do servidor ou do empregado requisitado das
despesas com sua remuneração e obrigações
patronais, o disposto nos §§ 5o e 6o do art. 93 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.” (NR)

ressarcimento ao órgão ou à entidade de origem
do servidor ou do empregado requisitado das
despesas com sua remuneração e obrigações
patronais, o disposto nos §§ 5o e 6o do art. 93 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.” (NR)

“Art. 17. .....................................................

.......................................................................

“Art. 17. .....................................................

.......................................................................

II - 65% (sessenta e cinco) por cento da
remuneração do cargo exercido na Agência
Reguladora, para os cargos comissionados de
Direção, de Gerência Executiva, de Assessoria e
de Assistência.” (NR)

II - 65% (sessenta e cinco por cento) da
remuneração do cargo exercido na Agência
Reguladora, para os cargos comissionados de
Direção, de Gerência Executiva, de Assessoria e
de Assistência.” (NR)

Ajuste de redação.

Art. 28. A Lei no 9.998, de 2000, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

“Art. 2o Caberá ao Ministério das Comunicações:

I – formular as políticas, as diretrizes gerais e as
prioridades que regerão as aplicações do Fust;

II – definir os programas, projetos e atividades
financiados com recursos do Fust, nos termos do

Estabelece as competências do Ministério das
Comunicações e da ANATEL quanto à definição
das políticas de universalização dos serviços de
telecomunicações em regime público e quanto à
fiscalização da sua implementação.
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art. 5o desta Lei;

III – implementar e acompanhar os programas,
projetos e atividades que aplicarem recursos do
Fust;

IV – elaborar e submeter, anualmente, a proposta
orçamentária do Fust para inclusão no projeto de
lei orçamentária anual a que se refere o § 5o do
art. 165 da Constituição federal, levando em
consideração o estabelecido no art. 5o desta Lei,
o atendimento do interesse público e a redução
das desigualdades regionais, bem como as metas
periódicas para a progressiva universalização dos
serviços de telecomunicações a que se refere o
art. 80 da Lei no 9.472, de 16 de junho de 1997;

V – prestar contas da execução orçamentária e
financeira do Fust.” (NR)

“Art. 4o Compete à ANATEL arrecadar os
recursos do Fust.” (NR)

Art. 27. A Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, Art. 29. A Lei no 10.233, de 2001, passa a vigorar
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passa a vigorar com as seguintes alterações: com as seguintes alterações:

“Art. 15-A. O Ministro de Estado dos
Transportes orientará o cumprimento das
diretrizes de descentralização e deliberará sobre
os segmentos da infra-estrutura e das estruturas
operacionais do Sistema Federal de Viação, sob a
jurisdição do Ministério dos Transportes, a serem
administrados:

I - diretamente por entidades públicas federais;

II - por delegação aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios;

III - mediante outorga de autorização, concessão
ou permissão." (NR)

“Art. 15-A. O Ministro de Estado dos
Transportes orientará o cumprimento das
diretrizes de descentralização e deliberará sobre
os segmentos da infra-estrutura e das estruturas
operacionais do Sistema Federal de Viação, sob a
jurisdição do Ministério dos Transportes, a serem
administrados:

I - diretamente por entidades públicas federais;

II - por delegação aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios;

III - mediante outorga de autorização, concessão
ou permissão." (NR)

“Art. 16-A. O Ministro de Estado dos
Transportes estabelecerá diretrizes, nos termos e
nos limites da legislação vigente, sobre a política
tarifária a ser exercida nas outorgas de prestação
de serviços e de exploração da infra-estrutura do
Sistema Federal de Viação, sob a jurisdição do

“Art. 16-A. O Ministro de Estado dos
Transportes estabelecerá diretrizes, nos termos e
nos limites da legislação vigente, sobre a política
tarifária a ser exercida nas outorgas de prestação
de serviços e de exploração da infra-estrutura do
Sistema Federal de Viação, sob a jurisdição do



114

Projeto de Lei SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 3.337/2004

Observações

Ministério dos Transportes.

Parágrafo único. As diretrizes a que se refere o
caput conterão, necessariamente, definições
sobre:

I - critérios uniformes para a cobrança de
pedágio ao longo das rodovias federais;

II - critérios para reajustamento e revisão de
tarifas de prestação de serviços de transporte."
(NR)

Ministério dos Transportes.

Parágrafo único. As diretrizes a que se refere o
caput conterão, necessariamente, definições
sobre:

I - critérios uniformes para a cobrança de
pedágio ao longo das rodovias federais;

II - critérios para reajustamento e revisão de
tarifas de prestação de serviços de transporte."
(NR)

“Art. 17-A. Cabe ao Poder Concedente: “Art. 17-A. Cabe ao Ministério dos Transportes: Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

I - elaborar os planos de outorgas, instruídos por
estudos específicos de viabilidade técnica e
econômica, para exploração da infra-estrutura e a
prestação de serviços de transporte;

I - elaborar os planos de outorgas, instruídos por
estudos específicos de viabilidade técnica e
econômica, para exploração da infra-estrutura e a
prestação de serviços de transporte;

II - promover as licitações destinadas à
contratação de concessionários ou
permissionárias de serviços de transporte
rodoviário, ferroviário e aquaviário;

II – promover as licitações destinadas à
contratação de concessionários ou
permissionárias de serviços de transporte
rodoviário, ferroviário e aquaviário;
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III - editar atos de outorga de concessão e
permissão e celebrar os contratos respectivos,
bem como tomar as demais medidas
administrativas necessárias a tais atos;

III - editar atos de outorga de concessão e
permissão e celebrar os contratos respectivos,
bem como tomar as demais medidas
administrativas necessárias a tais atos;

IV - promover estudos sobre a logística do
transporte intermodal, ao longo de eixos ou
fluxos de produção.

IV – promover estudos sobre a logística do
transporte intermodal, ao longo de eixos ou
fluxos de produção.

§ 1o No exercício das competências referidas nos
incisos I, II e III, o Poder Concedente ouvirá
previamente a ANTT ou ANTAQ, conforme o
caso.

§ 1o No exercício das competências referidas nos
incisos I, II e III, o Ministro de Estado dos
Transportes ouvirá previamente a ANTT ou
ANTAQ, conforme o caso.

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

§ 2o No exercício da competência referida no
inciso II deste artigo, o Poder Concedente
delegará à ANTT ou à ANTAQ, conforme o
caso, a operacionalização dos procedimentos
licitatórios, nos termos do regulamento.

§ 2o No exercício da competência referida no
inciso II deste artigo, o Ministro de Estado dos
Transportes delegará à ANTT ou à ANTAQ,
conforme o caso, a operacionalização dos
procedimentos licitatórios nos termos do
regulamento;

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

§ 3o A celebração de contratos e a expedição de
permissões de que trata o inciso III deste artigo
poderá ser delegada à ANTT ou à ANTAQ,

3o A celebração de contratos e a expedição de
permissões de que trata o inciso III deste artigo
poderá ser delegada à ANTT ou à ANTAQ,
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conforme o caso.” (NR) conforme o caso.” (NR)

“Art. 19-A. Cabe ao Ministério dos Transportes,
como atribuição específica pertinente ao
transporte aquaviário, indicar o presidente do
Conselho de Autoridade Portuária, como
referido na alínea “a” do inciso I do art. 31 da Lei
no 8.630 de 25 de fevereiro de 1993.” (NR)

“Art. 19-A. Cabe ao Ministro de Estado dos
Transportes, como atribuição específica
pertinente ao transporte aquaviário, indicar o
presidente do Conselho de Autoridade Portuária,
como referido na alínea “a” do inciso I do art. 31
da Lei no 8.630 de 25 de fevereiro de 1993.” (NR)

“Art. 22. .......................................………........ “Art. 22. ...................................………...........

......................................................................... .......................................................................

§ 1o A ANTT articular-se-á com o Ministério dos
Transportes e as demais Agências, para resolução
das interfaces do transporte terrestre com os
outros meios de transporte, visando à
movimentação intermodal mais econômica e
segura de pessoas e bens.

§ 1o A ANTT articular-se-á com o Ministério dos
Transportes e as demais Agências, para resolução
das interfaces do transporte terrestre com os
outros meios de transporte, visando à
movimentação intermodal mais econômica e
segura de pessoas e bens.

................................................................ ” (NR) ............................................................ ” (NR)

“Art. 23......................................................... “Art. 23.........................................................

.......................................................................... .....................................................................
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§ 1o A ANTAQ articular-se-á com o Ministério
dos Transportes e as demais Agências, para
resolução das interfaces do transporte aquaviário
com as outras modalidades de transporte,
visando à movimentação intermodal mais
econômica e segura de pessoas e bens.

§ 1o A ANTAQ articular-se-á com o Ministério
dos Transportes e as demais Agências, para
resolução das interfaces do transporte aquaviário
com as outras modalidades de transporte,
visando à movimentação intermodal mais
econômica e segura de pessoas e bens.

.......................................................... ” (NR) ............................................................ ” (NR)

“Art. 24. ................................ ..................... “Art. 24.............................................................

............................................................ ” (NR) ........................................................................

IV - elaborar e editar normas e regulamentos
relativos à exploração de vias e terminais, em
consonância com as políticas estabelecidas pelo
Ministério dos Transportes, garantindo isonomia
no seu acesso e uso, bem como à prestação de
serviços de transporte, mantendo os itinerários
outorgados e fomentando a competição;

IV - elaborar e editar normas e regulamentos
relativos à exploração de vias e terminais, em
consonância com as políticas estabelecidas pelo
Ministério dos Transportes, garantindo isonomia
no seu acesso e uso, bem como à prestação de
serviços de transporte, mantendo os itinerários
outorgados e fomentando a competição;

V - editar, mediante delegação do Poder
Concedente, conforme definido no art. 2º da Lei
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, atos de
extinção de direito de exploração de infra-

V – editar, mediante delegação do Ministro de
Estado dos Transportes, conforme definido no
art. 2º da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, atos de extinção de direito de exploração

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.
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estrutura e de prestação de serviços de transporte
terrestre e gerir os respectivos contratos e demais
instrumentos administrativos;

de infra-estrutura e de prestação de serviços de
transporte terrestre e gerir os respectivos
contratos e demais instrumentos administrativos;

.......................................................................... .........................................................................

VII - – proceder à revisão e ao reajuste de tarifas
dos serviços prestados, segundo as disposições
contratuais, após comunicação prévia, com
antecedência mínima de quinze dias úteis, aos
Ministérios dos Transportes e da Fazenda;

VII - proceder à revisão e ao reajuste de tarifas
dos serviços prestados, segundo as disposições
contratuais, após comunicação prévia, com
antecedência mínima de dez dias úteis, aos
Ministérios dos Transportes e da Fazenda;

................................................................ ” (NR) ................................................................ ” (NR)

“Art. 25. .............................. ....................... “Art. 25..................................................

I - mediante delegação do Poder Concedente,
publicar os editais, julgar as licitações e celebrar
os contratos de concessão para prestação de
serviços de transporte ferroviário, permitindo-se
sua vinculação com contratos de arrendamento
de ativos operacionais;

I - mediante delegação do Ministro de Estado
dos Transportes, publicar os editais, julgar as
licitações e celebrar os contratos de concessão
para prestação de serviços de transporte
ferroviário, permitindo-se sua vinculação com
contratos de arrendamento de ativos
operacionais;

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

......................................................................... ....................................................................
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III - mediante delegação do Poder Concedente,
publicar editais, julgar as licitações e celebrar
contratos de concessão para construção e
exploração de novas ferrovias, com cláusulas de
reversão à União dos ativos operacionais
edificados e instalados;

III - mediante delegação do Ministro de Estado
dos Transportes, publicar editais, julgar as
licitações e celebrar contratos de concessão para
construção e exploração de novas ferrovias, com
cláusulas de reversão à União dos ativos
operacionais edificados e instalados;

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

................................................................ ” (NR) ........................................................... ” (NR)

“Art. 26. ............................................ “Art. 26............................................................

..........................................................

I - mediante delegação do Poder Concedente,
publicar os editais, julgar as licitações e celebrar
os contratos de permissão para prestação de
serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros;

I - mediante delegação do Ministro de Estado
dos Transportes, publicar os editais, julgar as
licitações e celebrar os contratos de permissão
para prestação de serviços de transporte
rodoviário interestadual e internacional de
passageiros;

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

......................................................................... ....................................................................

VI - mediante delegação do Poder Concedente,
publicar os editais, julgar as licitações e celebrar
os contratos de concessão de rodovias federais a

VI - mediante delegação do Ministro de Estado
dos Transportes, publicar os editais, julgar as
licitações e celebrar os contratos de concessão de

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.
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serem exploradas e administradas por terceiros; rodovias federais a serem exploradas e
administradas por terceiros;

..........................................................................

§ 3º A ANTT articular-se-á com os Governos
dos Estados para o cumprimento do disposto no
inciso VII do caput, no tocante às rodovias
federais por eles já concedidas a terceiros,
podendo avocar os respectivos contratos e
preservar a cooperação administrativa avençada.

Corrige erro de redação na Lei no 10.233/2001.

................................................................ ” (NR) .............................................................” (NR)

"Art. 27. .....................................................  “Art. 27...................................................

......................................................................... .........................................................................

IV - elaborar e editar normas e regulamentos
relativos à prestação de serviços de transporte e à
exploração da infra-estrutura aquaviária e
portuária, em consonância com as políticas
estabelecidas pelo Ministério dos Transportes,
garantindo isonomia no seu acesso e uso,
assegurando os direitos dos usuários e

IV – elaborar e editar normas e regulamentos
relativos à prestação de serviços de transporte e à
exploração da infra-estrutura aquaviária e
portuária, em consonância com as políticas
estabelecidas pelo Ministério dos Transportes,
garantindo isonomia no seu acesso e uso,
assegurando os direitos dos usuários e
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fomentando a competição entre os operadores; fomentando a competição entre os operadores;

.........................................................................

V - celebrar, mediante delegação do Poder
Concedente, atos de outorga de permissão e
autorização de prestação de serviços de
transporte pelas empresas de navegação fluvial,
lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de
apoio portuário, de cabotagem e de longo curso,
observado o disposto nos arts. 13 e 14, gerindo
os respectivos contratos e demais instrumentos
administrativos;

V - celebrar, mediante delegação do Ministro de
Estado dos Transportes, atos de outorga de
permissão e autorização de prestação de serviços
de transporte pelas empresas de navegação
fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo,
de apoio portuário, de cabotagem e de longo
curso, observado o disposto nos arts. 13 e 14,
gerindo os respectivos contratos e demais
instrumentos administrativos;

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

................................................................... ....................................................................

VII - aprovar as propostas de revisão e de
reajuste de tarifas encaminhadas pelas
Administrações Portuárias, após comunicação
prévia, com antecedência mínima de quinze dias
úteis, aos Ministério dos Transportes e da
Fazenda;

VII - aprovar as propostas de revisão e de
reajuste de tarifas encaminhadas pelas
Administrações Portuárias, após comunicação
prévia, com antecedência mínima de dez dias
úteis, aos Ministérios dos Transportes e da
Fazenda;

......................................................................... ...................................................................



122

Projeto de Lei SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 3.337/2004

Observações

XV - promover os procedimentos licitatórios,
julgar as licitações e, mediante delegação do
Poder Concedente, celebrar os contratos de
concessão para a exploração dos portos
organizados, em obediência ao disposto na Lei no

8.630, de 25 de fevereiro de 1993;

XV - mediante delegação do Ministro de Estado
dos Transportes, nos termos do art. 17-A,
promover os procedimentos licitatórios, julgar as
licitações e, celebrar os contratos de concessão
para a exploração dos portos organizados, em
obediência ao disposto na Lei no 8.630, de 25 de
fevereiro de 1993;

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

.................................................................... .....................................................................

XXV - celebrar, mediante delegação do Poder
Concedente, atos de outorga de concessão para a
exploração da infra-estrutura aquaviária e
portuária, gerindo e fiscalizando os respectivos
contratos e demais instrumentos administrativos.

XXV - celebrar, mediante delegação do Ministro
de Estado dos Transportes, atos de outorga de
concessão para a exploração da infra-estrutura
aquaviária e portuária, gerindo e fiscalizando os
respectivos contratos e demais instrumentos
administrativos.

Define qual órgão atua em nome do Poder
Concedente.

............................................................... ” (NR) ............................................................ ” (NR)

“Art. 28. O Ministério dos Transportes, a ANTT
e a ANTAQ, em suas respectivas esferas de
atuação, adotarão as normas e os procedimentos
estabelecidos nesta Lei para as diferentes formas
de outorga previstas nos arts. 13 e 14, visando a

“Art. 28. O Ministério dos Transportes, a ANTT
e a ANTAQ, em suas respectivas esferas de
atuação, adotarão as normas e os procedimentos
estabelecidos nesta Lei para as diferentes formas
de outorga previstas nos arts. 13 e 14, visando a
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que: que:

................................................................ ” (NR) ..................................................….......... ” (NR)

“Art. 29. Somente poderão obter autorização,
concessão ou permissão para prestação de
serviços e para exploração das infra-estruturas de
transporte doméstico pelos meios aquaviário e
terrestre as empresas ou entidades constituídas
sob as leis brasileiras, com sede e administração
no País, e que atendam aos requisitos técnicos,
econômicos e jurídicos estabelecidos pelo
Ministério dos Transportes ou pela respectiva
Agência, no estrito âmbito de suas
competências.” (NR)

“Art. 29. Somente poderão obter autorização,
concessão ou permissão para prestação de
serviços e para exploração das infra-estruturas de
transporte doméstico pelos meios aquaviário e
terrestre as empresas ou entidades constituídas
sob as leis brasileiras, com sede e administração
no País, e que atendam aos requisitos técnicos,
econômicos e jurídicos estabelecidos pelo
Ministério dos Transportes ou pela respectiva
Agência, no estrito âmbito de suas
competências.” (NR)

“Art. 30. ...................................................... “Art. 30.............................................

§ 1o A transferência da titularidade da outorga só
poderá ocorrer mediante prévia e expressa
autorização do Ministério dos Transportes,
mediante proposta da respectiva Agência de
Regulação, observado o disposto na alínea “b”
do inciso II do art. 20.

§ 1o A transferência da titularidade da outorga só
poderá ocorrer mediante prévia e expressa
autorização do Ministério dos Transportes,
mediante proposta da respectiva Agência de
Regulação, observado o disposto na alínea “b”
do inciso II do art. 20.
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................................................................ ” (NR) ................................................................ ” (NR)

“Art. 31. Com vistas à promoção da
concorrência e à eficácia na implementação da
legislação de defesa da concorrência nos setores
regulados, a ANTAQ, a ANTT e os órgãos de
defesa da concorrência devem atuar em estreita
cooperação, na forma da lei.” (NR)

“Art. 31. Com vistas à promoção da
concorrência e à eficácia na implementação da
legislação de defesa da concorrência nos setores
regulados, a ANTAQ, a ANTT e os órgãos de
defesa da concorrência devem atuar em estreita
cooperação, na forma da lei.” (NR)

“Art. 33. Os atos de outorga de autorização,
concessão ou permissão a serem editados e
celebrados pelo Ministério dos Transportes, pela
ANTT ou pela ANTAQ, cada qual no estrito
âmbito de sua competência, obedecerão ao
disposto na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de
1995,na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
nas subseções II, III, IV e V desta Seção e nas
regulamentações complementares.” (NR)

“Art. 33. Os atos de outorga de autorização,
concessão ou permissão a serem editados e
celebrados pelo Ministério dos Transportes, pela
ANTT ou pela ANTAQ, cada qual no estrito
âmbito de sua competência, obedecerão ao
disposto na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, nas subseções II, III, IV e V desta Seção e
nas regulamentações complementares.” (NR)

“Art. 34-A. As concessões a serem outorgadas
pelo Ministério dos Transportes, ou, mediante
delegação, pela ANTT ou pela ANTAQ para a
exploração de infra-estrutura, precedidas ou não
de obra pública, ou para prestação de serviços de

“Art. 34-A. As concessões a serem outorgadas
pelo Ministério dos Transportes, ou, mediante
delegação, pela ANTT ou pela ANTAQ para a
exploração de infra-estrutura, precedidas ou não
de obra pública, ou para prestação de serviços de
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transporte ferroviário associado à exploração de
infra-estrutura, terão caráter de exclusividade
quanto a seu objeto e serão precedidas de
licitação disciplinada pela legislação vigente.”
(NR)

transporte ferroviário associado à exploração de
infra-estrutura, terão caráter de exclusividade
quanto a seu objeto e serão precedidas de
licitação disciplinada pela legislação vigente.”
(NR)

“Art. 38. As permissões a serem outorgadas pelo
Ministério dos Transportes aplicar-se-ão à
prestação regular de serviços de transporte de
passageiros que independam da exploração da
infra-estrutura utilizada e não tenham caráter de
exclusividade ao longo das rotas percorridas,
devendo também ser precedidas de licitação
regida pela legislação vigente.” (NR)

“Art. 38. As permissões a serem outorgadas pelo
Ministério dos Transportes aplicar-se-ão à
prestação regular de serviços de transporte de
passageiros que independam da exploração da
infra-estrutura utilizada e não tenham caráter de
exclusividade ao longo das rotas percorridas,
devendo também ser precedidas de licitação
regida pela legislação vigente.” (NR)

“Art. 39. .......................................................

..................................................................

VIII - procedimentos padronizados e
demonstrações contábeis específicas, para
acompanhamento e fiscalização das atividades
permitidas e para auditoria do contrato;

O setor já possui um Plano de Contas em vigor,
definido por regulamento. Assim sua definição
em Contrato engessaria a empresa e a Agência,
demandando, em caso de modernizações, a
assinatura de termos aditivos.
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................................................................ ” (NR)

“Art. 41. Em função da evolução da demanda, o
Ministério dos Transportes poderá autorizar a
utilização de equipamentos de maior capacidade
e novas freqüências e horários, nos termos da
permissão outorgada, conforme estabelece o
inciso III do § 2o do art. 38.” (NR)

Ajustes de horários e freqüências, e mesmo de
equipamentos utilizados nas linhas de ônibus
(hoje cerca de 2.900), são comuns, em função de
períodos de férias escolares, feriados etc. Este
dispositivo criaria milhares de processos anuais
que deveriam ser instruídos pela ANTT e
decididos pelo Min. dos Transportes,
burocratizando um sistema que precisa de
respostas ágeis e inviabilizando-o.

“Art. 53. ............................................................

.........................................................................

§ 2o O Diretor-Geral será nomeado pelo
Presidente da República, e investido na função
pelo prazo de quatro anos, admitida uma única
recondução por igual período, observado o
disposto no art. 5oº da Lei noº9.986, de 18 de
julho de 2000.” (NR)

Tema definido no art. 25 do Substitutivo.
Revogar o art. correspondente na Lei específica.

“Art. 78-A. ................................................... “Art. 78-A. ...................................................
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§ 1o Na aplicação das sanções referidas no caput,
a ANTAQ observará o disposto na Lei no 8.630,
de 1993, inclusive no que diz respeito às
atribuições da Administração Portuária e do
Conselho de Autoridade Portuária.

§ 1o Na aplicação das sanções referidas no caput,
a ANTAQ observará o disposto na Lei no 8.630,
de 1993, inclusive no que diz respeito às
atribuições da Administração Portuária e do
Conselho de Autoridade Portuária.

§ 2o A aplicação das sanção prevista no inciso IV,
quando se tratar de concessão, caberá ao
Ministério dos Transportes, mediante proposta
da ANTT ou da ANTAQ, em cada caso.”(NR)

§ 2o A aplicação da sanção prevista no inciso IV,
quando se tratar de concessão, caberá ao
Ministério dos Transportes, mediante proposta
da ANTT ou da ANTAQ, em cada caso.”(NR)

Ajuste de redação.

Art. 30. O art. 33 da Lei no 10.871, de 20 de maio
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33 ..........................................................

§ 1o Ao ocupante de Cargo Comissionado
Técnico será pago um valor acrescido ao salário
ou vencimento, conforme tabela constante do
Anexo II da Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000.

§ 2o Poderão ser designados para Cargos
Comissionados Técnicos níveis CCT-IV e V,
além dos servidores referidos no caput, servidores
ocupantes de cargos efetivos ou de empregos
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permanentes da Administração Federal direta e
indireta cedidos à Agência Reguladora, na forma
do art. 93 da Lei no 8.112, de 1990.” (NR)

Art. 28. O § 2o do art. 8o da Medida Provisória no

2.228-1, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“§ 2o O Diretor-Presidente da ANCINE será
nomeado pelo Presidente da República, e
investido na função pelo prazo de quatro anos,
admitida uma única recondução por igual
período, observado o disposto no art. 5o da Lei
no 9.986, de 18 de julho de 2000.” (NR)

Art. 31. O art. 8o da Medida Provisória no 2.228-
1, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 8o Integrarão a estrutura da ANCINE, além
do Conselho Diretor, uma Procuradoria-Geral,
que a representará em juízo, uma Ouvidoria e
uma Auditoria.”(NR)

Tema definido no art. 25 do Substitutivo.
Revogar o art. correspondente na Lei específica.

Art. 29. No prazo de até noventa dias da
publicação desta Lei, o Poder Executivo
providenciará a republicação atualizada das Leis
no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.472, de
1997, no 9.478, de 1997, no 9.782, de 1999, no

9.961, de 2000, no 9.984, de 2000, no 9.986, de
2000, e no 10.233, de 2001, com todas as
alterações nelas introduzidas.

Art. 32. No prazo de até noventa dias da
publicação desta Lei, o Poder Executivo
providenciará a republicação atualizada das Leis
no 9.427, de 1996, 9.472, de 1997, no 9.478, de
1997, no 9.782, de 1999, no 9.961, de 2000, no

9.984, de 2000, no 9.986, de 2000, no 9.998, de
2000, no 10.233, de 2001, e no 10.871, de 2004
com todas as alterações nelas introduzidas.
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Art. 30. Fica criado, na Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, na Agência Nacional
do Petróleo – ANP, e na Agência Nacional de
Águas - ANA, o cargo de Ouvidor.

Art. 33. Fica criado, na Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, na Agência Nacional
do Petróleo – ANP, e na Agência Nacional de
Águas - ANA, o cargo de Ouvidor.

Parágrafo único. Para o atendimento do disposto
no caput, ficam criados, em cada uma das
Agências Reguladoras ali referidas, um cargo de
Gerência Executiva – CGE II, um Cargo
Comissionado de Assistência - CAS-II e um
Cargo Comissionado de Técnico - CCT-IV.

Parágrafo único. Para o atendimento do disposto
no caput, ficam criados, em cada uma das
Agências Reguladoras ali referidas, um cargo de
Gerência Executiva – CGE II, um Cargo
Comissionado de Assistência - CAS-II e um
Cargo Comissionado de Técnico - CCT-IV.

Art. 31. A apreciação pelos órgãos de defesa da
concorrência dos atos de que trata o § 1o do art.
7o, bem como a manifestação desses órgãos a que
se refere o parágrafo único do art. 97 da Lei no

9.472, de 1997, observará o disposto nos art. 15 a
18 desta Lei.

Art. 34. A apreciação pelos órgãos de defesa da
concorrência dos atos de que trata o § 1o do art.
7o da Lei no 9.472, de 1997, observará o disposto
nos art. 16 a 19 desta Lei.

O art. 97 da Lei no 9.472/1997 foi alterado no
Substitutivo.

Art. 32. Aplica-se aos cargos comissionados de
Direção, de Gerência Executiva, de Assessoria e
de Assistência das Agências Reguladoras o
disposto no art. 17 da Lei no 9.986, de 2000.

Desnecessário. O art. 17 da Lei no 9.986, de
2000, já abrangia todos os cargos comissionados
das agências.



130

Projeto de Lei SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 3.337/2004

Observações

Art. 35. O órgão máximo decisório das Agências
Reguladoras passa a ser denominado Conselho
Diretor.

§ 1º Os cargos de Diretor-Geral ou Diretor-
Presidente, existentes nas Agências Reguladoras,
passam a ser denominados Presidente.

§ 2º O cargo de Conselheiro existente nas
Agências Reguladoras passa a ser denominado
Diretor.

Uniformização de nomenclatura.

Art. 33. Ficam mantidos os prazos de
encerramento dos mandatos dos atuais Diretores,
dos Conselheiros, do Presidente, do Diretor-
Geral ou do Diretor-Presidente de Agências
Reguladoras.

Art. 36. Ficam mantidos os prazos de
encerramento dos mandatos dos atuais Diretores,
e Presidentes de Agências Reguladoras.

Uniformização de nomenclatura.

Art. 34. Os mandatos de Presidente, Diretor-
Geral ou Diretor-Presidente de Agências
Reguladoras iniciados após a vigência desta Lei
poderão ser fixados em período inferior a quatro
anos, admitida uma única recondução, de modo a
propiciar a aplicação do disposto no art. 5o da Lei

Art. 37. Os mandatos dos Presidentes de
Agências Reguladoras iniciados após a vigência
desta Lei poderão ser fixados em período inferior
a quatro anos, admitida uma única recondução,
de modo a propiciar a aplicação do disposto no
art. 5o da Lei no 9.986, de 2000, com a redação

Uniformização de nomenclatura.
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no 9.986, de 2000, com a redação dada por esta
Lei.

dada por esta Lei.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 36. Revogam-se o § 1o do art. 4o da Lei no

9.427, de 26 de dezembro de 1996, o inciso II do
art. 19, o art. 24 e o art. 42 da Lei no 9.472, de 16
de julho de 1997, o parágrafo único do art. 10 da
Lei no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o
parágrafo único do art. 6º da Lei no 9.961, de 28
de janeiro de 2000, e o inciso II do parágrafo
único do art. 24, os incisos I e III do art. 25, os
incisos I e VI e os §§ 2o, 3o e 4o do art. 26, e o
inciso XV e § 3o do art. 27 da Lei no10.233, de 5
de junho de 2001.

Art. 39. Revogam-se o § 1o do art. 4o, e os arts. 5º
e 22 da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
o inciso II do art. 19, o § 2º do art. 21, o art. 24 e
o art. 42 da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997,
os §§ 2o e 3o do art. 11 da Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997, o parágrafo único do art. 10 da
Lei no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o
parágrafo único do art. 6º e o art. 7º da Lei no

9.961, de 28 de janeiro de 2000, o art. 10 da Lei
no 9.984, de 17 de julho de 2000, o art. 6o da Lei
no 9.986, de 18 de julho de 2000, o inciso II do
parágrafo único do art. 24, o § 2o do art. 26, o §
3o do art. 27, os arts. 52 e 54, os §§ 1o e 2o do art.
53 e o inciso III do art. 58 da Lei no 10.233, de 5
de junho de 2001, e os §§ 1o a 5o do art. 8o da
Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro
de 2001.

O art. 5º da Lei no 9.427 trata da Diretoria da
ANEEL tema abordado no art. 23 do
Substitutivo. O art. 22 foi revogado conforme
art. 22 do Substitutivo.

O art. 11 da Lei no 9.478 trata da Diretoria da
ANP.

Os arts. 5º, 6º e 7o da Lei no 9.961 tratam da
Diretoria da ANS.

Os arts. 9º e 10 da Lei no 9.984 tratam da
Diretoria da ANA.

O art. 6o da Lei no 9.986/2000 trata dos prazos
dos mandatos dos Diretores e do Presidente.

Os arts. 52 e 54 e os §§ 1o e 2o do art. 53 da lei no

10.233 tratam da Diretoria e da estrutura da
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ANTT e ANTAQ.

Corrige erro de redação na Lei no 10.233/2001.

A revogação do inciso III do art. 58 da Lei no

10.233/2001, objetiva a uniformização de
tratamento entre as Agências. Permitir a
migração de empregado da iniciativa privada para
o serviço público nas Agências de transporte,
sem quarentena.

2006_2003_Consultoria Legislativa_211


	PAGINA_INICIAL_BIBLIOTECA_DIGITAL.pdf
	Página 1


	titulo: COMENTÁRIOS AO PROJETO DE LEIGERAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS(PL NO 3.337/2004)
	Nome do autor: Fausto de Paula Menezes Bandeira
	Data: Março/2006


