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Regulando o Regulador: A
Proposta do Governo e a ANATEL

César Mattos'

I) Introdução

o governo colocou em setembro de 2003. consulta púhlica acerca de dois

anteprojetos de lei referentes à gestão, organização, controle social c compe

tências das agências reguladoras federais no Brasil. Mais recentemente, em

ahril dc 2004. enviou o Projeto de Lei (PL) :1.33712004 consolidando aqueles

anteprojetos com as sugestões obtidas por via da consulta pública. Nosso

propósito, neste artigo, é realizar uma avaliação das alterações propostas

sobre a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

A avaliação do impacto da proposta sobre a ANATEL é particularmente re

levante em virtude do evento relacionado ao reajuste das tarifas de telefonia

ocorrido em junho de 2003}, A pressão do Ministério das Comunicações

para influenciar a decisão elu ANATEL no sentido de reduzir os reajustes

abaixo do que seria dado pelos contratos de concessão constituiu um ensaio

geral para um questionamento mais profundo ela forma de operacionnlização

das agências regulatórias, De fato, as illstftllcias mais políticas do Executivo,

notadamente o Ministério das Comunicações, tiveram prohlcmas com o grau

I (instaria de agradecer os t'oll1t'lll<irios de hltlSlo Bandeira ç Rilrad de C\lIllo a Ullla \'el'si\o
prdirninar desle arligo,

_ ! Doulor t'111 Et:ülHlInia, Consuhor da Cilmara dos Dt:pulaJos t' Professor Sunstituln da UNH,
i Ver crítica elll <lI'ligo de minha autoria de Nnvcll1bro de 2()03 na Cllnjulllllr<\ ECllllúmiL'a (p,
()O/63).
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de indepelldência eSLabclccidü no modelo de agências~. concebido no gover~

no anterior. ü qual, em certo sentido. '\ullarroLl as suas mãos" na defini~'ão

de variáveis rcgulntórias chave, especialmente tarifas. Um reflexo da rcaç~o

do Executivo à independência das agências foi a substituição do então Presi

dente da ANATEL, Luiz Schymura. antes do término do seu mandato, após

fortes pressões que resultaram em SLla renúncia.

Felizmente, em oposição às posturas iniciais mais agressivas do governo em
relação ~I independência das agências, o Grupo de Trabalho (GT) que elabo

rou a proposição em pauta acabou "rali ticando", em boa parte, as virtudes

do modelo das agências, inclusive pelo forte debate que se seguiu após as

primeiras manifestações contrárias ao arcabouço existente. Ademais, o GT

(p.IO) reconhece, explicitamente, que "li presellç'(/ das {/J!,lJ!/{:;os reJ!,l/{m/oras

é illdispel1súl'e//JOrlI o .\'Ifcesso dos ú'Il'esfilllen!oS primdos". De outro lado,

o GT (p.26127) ao lncsmo tcmpo enf<lliza os prohlemas da indcpcndência das

agências. Sumariamos no quadro I, os problemas listados:

Quadro I -Críticas illndcpcndênd<l das Agêndas Rcgulat6rias pelo (;'1' e Comentários

Críticas à
Independência

o distancimn..::nto ":l1l
rdação ao Ex..:t:utivo. o
que pode levar ã negli
gência do "regulado!'

puro com mUros ./órte.l'
a/ore,l' político,\' do Exe

cl/fivo 011 Legislativo '.

A agênci<l. em sl:ndo
menor e mais focali%a
da que um ministério,
ficaria mais nllnerán:l
ú captura.

Comentários

Ess..: uistanci'lInento <5 justamente () que gel'<l um aedih/e co/)]·
lIIi!lI1ellf do apanHo regulalÓri(1. evitando uma pcrcepçiio de qu<'::

pod..:: I1m'..::r uma ..::xpropriaçüo regulatória. Assim. niio ê elmo se
..::sse dislanciam..::nto constitui vkio ou virtude'? Anna!. segundo
ivluclkr e Pl:rl?ira (2002)", () objetivo dcsse dist<lneiamento criado
na montagem do modelo de agencias do governo passado era
justamentc sinafizar 'lOS 0pl:rador..:s 'lu..:: nào havería cxpropriaç<\o
rcgulatória ex-pus!, o 'lU":: estimularia o invcstimcnto,

o Ministério das C()munica~>ôes n<\o <5 tiio menos roçado cm
lekcomunicaçlit:s "::(lIl)O () e a ANATEL. A cnptul'a poJl: ocorrer
por ,,<\rios atores, inclusive pdos llsuflrios e pelos polilicos. c
niio apenas pdos opl:radores. O Mínistério, sendo diretall)..::ntc
vinculado <lS instüncias plllíticas. pode sofl'er :linda Ilwls çaptura
que ti ANJ\TFI"

.j Núo l; a IO:lCl111' o R..:Ialórin do Grupo de Tmbalho ((;T) Inlcflllinisl<::rial. qUl' scrviUtk Base :\0

PI. J.337/2004. '"Amílisc c Avu!i:lf,;,10 do Pap..::1 das agênci:ls Rt'guladoras n0 Alual Arralljo Insti
tucional Brasileiro" th: Uc/.clllbro de 2003. (;oloca COlll() lllna das <jUl:S!ÔCS suscitadas ..(/ ode{fl/a
íúodo gmll de (lu(I!!lomiil 011 inde/1efuMIlt'i(/ d(/.I' IIghrciu.l' <'111 râw;iiu {/Os IIÚllixtél'ius"

.' "Crl:dibility and lhc Design 01' Regulatory Agencies in Braól". R..::visla dc EC\)JlOIllÜl Política.
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A agênci<l pode sc tOrJwr
!ão I()rte que venha a se
eompürtar como um po
der quase independente
denlro do Estlldo.

lndepcndêncin .::m e,,
cesso ê incoerente com
controle snda!.

Regulador.::s indept;n
dentcs pod.::m, e\'.::ntual
Illcntt;, <ltrasar mudanças
estruturais,

Cocl'êndn de politkas
no conjunto do governo
pode ser reduzitla,

(200 I)"~ <5 O primeiro autor hrnsilciro que trouxe para o pais
eSS,l idéül do "quarto poder". t'ria<b nos EUA na tiecada dc 30,
pdo qual as agências rl'plicarial11 um "cstado dentro do estad()",
com n.lIlções legislativas, executivas e ju(lki{jrias. À e"ceção da
perplexidade rel<1cionada ao falo de não se acat<lI' a "ferro e fogo"
<1 divisão de poderes propugnada por Monl<:squieu, nem o GT e
nem 1) autor esclarecem melhor os o:;l'çitos dessa critica. Note-se
que essa mesma críticn ê fdtn a outros órgilos como o Ministério
Públic() (MP) e o Banco Ccntral (se se tornar independente de
direito), No caso do MP, o problem,l parece SCI' a tendênchl de
alguns procuradores a se ex(cderem em seu alà de buscar ctll~

pndos e a se projdarel11 nos holol"otes da mídia, Esse fenômeno,
pdo menos nté o momento, n80 parece tl'r ocorrido n(lS agêncills
brasileiras.

Esse mgumen[{) é. de falo, vúJido, 1\ quesl<1o é se n soluçüo pro
pOSUl, o contn:llo de gestiio (ver item 5 na próxima seçüo), estú
m1equudo p,lra corrigir esse problema.

Tnnto J.1\Wl1to os ''reguladores dcpend.::ntcs", Mas, a depender tltlS

intcresses (lletados, rcgl1lndnres indcpendentcs podem ser n1<\is
úgeis do que os i\·1inislérios,

Esse argumento é vúlido. No entanto, h;í UI11 frude~(!tresseJ1cial

aqui. Pode-se perder coerêncía, mas ganhn~se compromisso
(clJlJlmiflllr.mf) com li n1<lJ1uknçào de lima estabilidadç mínima
para a política reglllatória, o que t' cnll'iul tlndo 1) longo pr(.l/'o
dos investimentos, alêm de sua nalun:za clt: custos nfumlados
(slInk t·osts).

Nesse contexto, procedemos, na próxima seção, a uma síntese dos principais

dispositivos presentes nas propostas, contrastando-as com as regras atuais.

11) Análise do Projeto de Lei 3.337/2004

Procedemos à análise das 8 principais mudanças procedidas pelo PL 3.337/

2004.

l) Transferência do Poder Concedente da ANATEL para o Poder Execu~

tivo 7

""O Quarto Poder: Gênese, Contexto, Perspectivas e Controk: J,\S Agencias Regulatórias", II
Semínário sobre Agênci,ls Regul,ldon\s úe Serviços P\íblicos, Instituto Hélio Beltrão. Outuhro
de20Dl,
? Na proposta anterior dos ;lI1tcprojelos. tnlflsl'eri;l-se tambem il prerrogativa de cdido de aIos
de outorgu do direíto de uso de radiofreqüêl1cia e de Ql'bit;\ e de e:"pedi\'üo de autorização para
prest;tção de serviço no regíme privado (ccJuhlres, empresas espell1ol' espcJhinhos) para o Mi
nistério das COrllullicaç6cs. No PL 3.337 reD)o\'cu-se t;l! alteraç50.
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Translt:rir os s~guinh:s pod~res d,l /\N!\TI::L pma O I\lder EXeçUli\'o (Mi
níst~rio das Comunicaç0es):
I) Expedir normas qUill1Lo li outorga dos s~rviços lk \e!eçOIllUIÚCaçües no
regime públjç~l;

11) Editar ,1\OS de outorga e lk cXlinçüo d~ dir~itl) de exploração c ed~

braçüo de contrato de l.:ünccssào do sçrviço no r~gimc público (çoncessüo
das atuais inellll1bcnt~s TEI.EM!\R, Brasil lckeoll1, Tekl('miea c EM
BRATEL), pn:eedendo-se de rn,lIlil\;stü~'<'io lúrmal do Conselho Din;:\or
<In ANAll::!. e podendo ser dekg,Klos à ANAT!:!.. a cril~rio do Ministro
das COlTlunkações:
111) Estabelce~r Jirdrizes p<ll"a pos!~'rior (klcgaçüo (lo.: discirlinamen\o e
procedimentos operaeioll,lis d'l lidt,lÇÜ() dos serviços no regime públko
pura a ag':nela.

Essa alteras'ão é, sem dúvida, a mais rclcvantc de todas. Segundo a Ex

posição de Motivos do PL 3.337/2004, "{[II/lI das principais di.\'wrçúes do

/)(1/)(:1 das agências deleCf({(las foi o exercício de ('olJ//)(:lênci(Js de gOFerno

pelas (lgêncios regl/ladortls. COI/IO ({ u!Jsorç[/() da alividade de .I(;m/[/Ia~'({(}

de polítictls públicas e do poder de OIlfOlgar e cOJlceder serviços públicos".

A questão da absorção da formulação das políticas públicas é abordada, de

forma mais detida, no item 5 abaixo.

No caso da concessão, o essencial é que se mantenham os critérios técnicos

e impessoais de escolha de cOllcessionários. conforme definido na seção I

do capítulo 11 do Título 11 do Livro III da Lei 9472. de 1997, (a Lei Geral de

TelecomunicaçÕes~LGT).Em especiaL é fundamental que a concessão seja

realizada mediante licitação, conforme prescrito no art. 88 c que os critérios

para julgamento dos "lances" permaneçam sendo "isolada ou cOl1jllgad({~

menfe, os de nU!Ilor wr(fú, maio!' (?lerUl pela OIf!OIga. melhor qualidade dos

serviços e melhor atendimeJ7fO da delJ/ando, respeifoc!o sempre () principio

da ol?iefividade", conforme o inciso VIII do ar\. 89. Ou seja, o mais impor

tante é que o critério de escolha permaneça estritarnente técnico, objetivo e

impessoal, reduzindo ao máximo o risco de atribuir a outorga para agentes

menos eficientes. Para tal, é crucial que se respeite o comando legal do

"princípio da objetividade". o qual penllcou lodos os leilões de venda da

privutização c1,j TELEBRAS e das empresas espelho, dentre outros. Esses

dispositivos são mantidos intactos no PL 3.33712004, o que pode ser um

sinal de que as maioresimpcssoalidadc e objetividade do~~'o,(edimento li

citatório para concessões no setor de telecomunicações, prc,'-is{os na LGT,

será preservado.
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No cntanto, mesmo com o esforço constatado na reda<;ào da Lei para as

segurar quc o poder púhlico não farú uso dos chamados "heallly cOl1fes(S"

(concursos c1e beleza), co[n critérios subjetivos/políticos de outorgas. é sa

bido que nem semprc se cumpre a risca tal princípio, É possível através de

interpretações mais frouxas sobre o que é "o melhor atendimento da den'lan

da" ou a "melhor qualidade do serviço", conferir um maior (e indesejável)

Irrau de discricionaridade de escolha para o poder püblico, Mais do que isso,
~

é possível também ser pouco rigoroso na aplicação do disposto no art. 91 da

LGT que prevê a inexigibilidade ela licitação quando a disputa for considera

da "inviável ou desnecessária".

Vflrios autores têm enfatizado as propriedades desejáveis do usq de n1Cc<'1~

nismos impessoais como os leilões, corno inslrumento essencbl de política

púhlica nesse tcrrend. Em telecol1lLlni,caçôes especilicwnente, Hausman

(2003t destaca a história da passagem do critério de "concursos de beleza"

para "leilões" na concessão de uso de espectro na telefonia celular dos EUA.

O resultado foi que "ol/cl/O!1S lead lO lhe greatest polue use (~f lhe limiled

re.',;o/lrce .'lil/ce those llsers lV/I! hie! lhe lllO.'l1, TI/lIS, auct/oll.'> lee! to ecol!oll1ic

ejjicieflCY, Furthermore, lhe goverl1l'nellt cclplures lhe rerlfs (/ssoc/aled Ivilh

limiled speetrwJ1, ralha Ihem rents gO/llg lo !awyers OI' lucky lotteJ)' \1'/ll~

/lers"I/!,

,~ No çaso de privatlzaçôes em especial, ivIaskin (19()1) deslaca que "ralha Ilwn Jim..:il/g 111('
.H'!!r.:r til sei a safes prh:e- a dUI/cult /(I,I'k ill l"i{'IF (d lhe in<-,omple/nu's.l· Id ÍI!!OrllUllioll'{ft/Cliolls

{JCI"mil lhe lerm,l' (dtrade!ll tII"ÍSe t'lIdogellolls/y. l'I4orelll'C'/: Ih!!.,' t)/'J/i)}"IH quill' 11'('/1 Irilh respn:i

III t/ir.: ohjeclil'l's [(/(/{ (I) lhe l'e.l'OIlJ'cI'S gel illlo !rul/ds I!f l!rose Ir/lU \'0111(' Ihem l!Ie lI/osl (i.I!..

use IheJl/ l!Ie //IOSI pl'rdilably) (///(1 (2) llie.l'(' rr.:cipiellls poy lhe se/ler as tlllICh lIS pO.l',I'i!JIe .lin·

them. IlIdeed. h," iJlducillg 1)11.1'('/".1' lo cllmpe/e agaiJlst {'(lch Ot/I('I: m/crioJls leml/o./ilUil rhe.H' 1'1"1I

ohjeclil'f'," {n'lI('/' t/W/'I do lhe 1110,1'/ COIIIIIIOI1 ol[eI"ml/ives lo UI/ctiolls: pJ'ice-.I"l'lling by lhe .I'e!!('I:

lIego/ioliulI he/Il"('c/1 lhe seller (11/(1 illdiriduallmyers, muI. (1,1' //lIS ,w/IIclimes {)('eJl flIOPIJ,\'cd.fiJr
/he CO/llltries 4 F:ns/el"/l F:umpe, .l"illlplr gil'ing [he (/S.I"els mray". Blllow .: Klemperer (1996)
(....AlletiOlls Verslls Negotiations.... Amcrkan Et:onomk Revicw. Mi.lrl:h. 1<)96) apresenlam
conJiçôes formais sob as quais Ulll kilão é sempre preferível a negoci,H;ôes direlas lípicas de
\Im ....t.:onçtll·so de beleza", mesmo qlle CSSi.1S sejalll estruturadas lk forma ólima. Na verdade. jú
hü uma cxlensa lill'ralura na Illoderna teoriu dos leilõ.:s na qtli.llo obj<:to leiloauo constitui UIll
contraIo de um principal (o gO\'I..'l"I1o) para um agente (o conl..·essionúrio), sendo que não t1brig'l
IOrlamente o t:rit~rio de dl'linição do vencedor de\'ení Sl"r sempre o 111<1101' valor tk pagi.1llll'nl0
p\lr lima licença:
" "Mobile Ti.:kphúlly'·, Handbôok ofTc!ecollllmlnk,lliol1s El·ol\omil..·s. Eds, Cavc, Majumdal' e
Vogdsang,
IH V('r laJl1b~m CJ"<lInlon (2003) - "Speclrulll AllCIIOl1S" . Handbonk 01' Tekcomlll\lnkaliolls
El'onomks. L:Js. 01\\'. Majull1dar l.: Vogcls,1I1g sobre ,I I'(Ilillll(/{e de kiloar espel.."ll'\l em lL'!eco

lllunie'lI.;ôes.
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Se, de fato, como aqui presumido, a transferência das prerrogativas do poder

de concessão, acima apontadas. pelo Projeto de Lei, da agência para o Mi~

nistério, aumentar a probabilidade de "concursos de beleza" como critérios,

para as outorgas. o efeito da rnedida será claramente negativo. Em especial.

note-se que a alteração do copUf do artigo 89 da LGT. tornando prerrogati

va do Ministério das Comunicações a definição de diretrizes para posterior

delegaçflo do disciplinamento das licitações à agência. pode se constituir em

uma brecha substancial para o "direcionamento" do certame.

De qualquer forma, entende-se que um órgão eminentemente técnico como

a ANATEL com um grau maior de insulamento político e agora acumulando

maior experiência nos procedimentos licitatórios do setor teria uma vanta;'

gem institucional inequívoca para empreender tal atividade ll ,

Uma outra crítica a esta alteração nos anteprojetos. e que entendemos ficou

mais forte no PL 3,337, é dcslacuda por Marques Neto (2003)l~, C]ue argu

menta que estariam sendo misturadas as competências de planejar e dehnir

quantas e em quais condi~ões são realizadas as outorgas, o que é. de rato,

próprio das políticas públicas a serem definidas pelo Poder Executivo, e

competências que se referem à elaboração dos instrumentos de outorga c à

promoção de licilac;ões, mais afeitas ao campo de atividades das agências.

Segundo o autor. suprimindo-se tal competência, retirar-se-ía parte relevante

das atribuições das agências, tornando-as meros "bedéis dclcgatórios",

Sendo assim, consideramos que a alteracão tende a I2roduzir efeitos negati

vos.

2) Mandatos dos Diretores/Conselheiros

PL 3.337120041 Regras Atuais

Mandtltos de 4 tinos, admitida uma única reconduç,lo Mandatos de 5 ,mos,
Mandatos se CnCCl'mlll entre os dins I" de janeil'o c 30 de junho do 2" sem reconduviio.
nno de mandato do Presidente da República

IIEsse último fator, inclusj\'t:, é de~taclld() 11<\ própria Expo~içiio de Motivos UO PL 3337/2004:
"Pre.H'I'I'II-.\·é', POrélll, /la I!,~rt!/'(/ da,\' (lghlCi(/,\' reguto/ári(/,\', (I cOIII/letêl/cio de prollw\'er os pIO·

cedilllellfo.\' !icitatório,\', (I Jilll de e\'ita)"-.H' () desperdício du é.I'/)('I"iénci(ljâ {lCIIIIIII!(/da (' as.w.',

gU/'{l)"-se 1/ ohserdind(l de (Isj!('c/ns fà',Ii(,os qUI! il'llo leI" diref(l cOlIs('qiihlC'ÚI IIrIS .Iilllçiíc.l' de
regu!açô(1 c /hc{lli:a\'lio .\'{J!J :;1/(/ I<.'S!){!IlslIhifid(/(!e",

I: "Colllclll<.1rios it Consulta Pliblit:lI Ag0nei,ls Reguladoras () I '- Mimeo, Flori.mo de A;,c"cdo
M;lI"<.j\ll's Nelo.
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Essa proposta de mudança é certamenlc a que gera maior impaclo negativo

sobre a independência da ANATEU·> O problema maior não é a redução

do mandato, lllas sim a introdução da possibilidade de recondução. A pers

pectiva de ser avaliado pelo Executivo ao final de quatro anos tende a tornar

o presidente ou o conselheiro naturalmente mais complacente com as de

mandas do governo. Apenas o segundo (potencial) período do presidente e

conselheiros seria de independência plena.

A definição do encerramento de todo os mandatos em uma data única, seja

ela qual for, introduz uma sincronização indevida com o mandato do Presi

dente da República, o que é diametralrnente oposto à concepção original da

LGT de estabelecer mandatos do Presidente e Diretores não coincidclltes

entre si l4 e com o do Presidente da Repúhlica. Corre-se o risco de perder

pelo menos de parte da memória da hierarquia superior do órgão, compro

metendo ainda uma mínima cstabilidac.le das políticas regulatôrias. Como

reconhece o próprio relatório do GP (p. 29) "desl'inclI!ar ({ 1IO!JI(;'({Ç({O dos di

rigentes do !Jrocesso (;'!eitorcl! concorre para o o!~j(;'tivo de IlIitigar os riscos

regll!({rúrios, lOrnando (I regll!(/ç({O estável". Entendemos que foi justamente

isso que foi feito na LGT e que o PL propõe uma revinculação. ainda que não

plena, o que não é desejável I.'.

Sendo assim, esse dispositivo tende a ter o efeito de uma colocaçüo de "ré~

deas" pelo Executivo nas agências reguladoras, agravada pela possihilidade

da recondução dos conselheiros ou do presidente. Consideramos a alteracão

negativa.

3) Consulta Pública

PL 3.337/2004

Minutas ç propostas de aJtcrnçõçs de normas legais. aIos normativos e
dedsôes dH Diretoria Colegiada e Conselhos Diretores de inleresse gemi
dos agentes çconômit.:os, de conslllnidores ou usm'lri(ls dos serviços pres
tados senl0 submetidos a eonsultH ou audi~ncia públk;l.

o pcríollo lIc consulta pública inicia-se 7 dias após;\ ptlblica~'ãode des
pacho motivado 11(1 Diário Ofkilll c {crú a lIuraç<ltllllinima de:1O dias.

Regras Atuais

ÃlüS nOl'lnHtivos
sçrão submçlidos
a cOllsulta
pública.

I~ Conforme S,dg:]do (2003). apenas ,] lei da ANATEL \Tdnu ,l rccondllç,l~l.

I' Ver Artigo 24 da LGT que dcflnial1l:tnl!:l10S de .1...J..5. (1 c 7 anos par:] cada rncmhw do COllS">
lho \'is,lIldo:l inlroduzir a dessincrulliz<lÇã(l plena dos 1l\;lIldalos.
I; A vilH.:1I1<lç<lo plena scri,] (klinir () lêrmirlD do mandalo d.... Presidenle c Cuns.... lheit'Os. cunjun
l,ul1entc. p<lra olinal do ll'l,llld<lto dn Presidçnt .... da Rcptrblica, Ainda sim. é cI,]t'O que a mudança

,unplia o grau de vinculação.
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o PL :i.:i37/2004 amplia as hipóleses de alos da ANATEL nos quais cabe

ria submissflo a consulta pública preliminar antes dc sua adoç~lo. Ademais,

abre a possibilidade de que isso seja feito por audiência ao invés de consul~a

pública.

Tal alteração aumenta a transparência do funcionamento da agência. mas à

custa de tornar o processo decisório da ANATEL mais moroso e burocráti

co. Note-se que o Relatório do GT (p. 57) propõe que se utilize "crmslI/Ws

público.\' como procedimellto pudri/o acerca da ediçi/o de 1l0rJl/lllil'OS", tül

como já se encontra disciplinado hoje pela LGT, não indicando extensão

para decisões da Diretoria Colegiada e Conselhos Diretores. Tal extensão

faria com que a sociedade c o Podcr Exccutivo passasscm a intervir no dia a

dia das agências, o que seria um contra-senso.

Outro problema da proposta é que a~entes que se sentirem prejudicados po

dem passar a requerer a submissão de certas matérias à consulta tào somente

como instrumento protelatório de decisões. Isso certamente engessaria o

funcionamento do órgão, minando um dos principais propósitos das ngên~

cias que são a flexibilidade e agilidade gerencial.

Dessa forma, apesar dos aprimoramentos na redação em relação à proposta

anterior, que incluía até alterações c1e normas administrativas de interesse

quase que exclusivamente interno ú organização do trabalho da agência. en

tendemos que a mudançn proposta ainda pode gerar ineficiências no sentido

da perda de agilidade gerencial das agências.

4) Indicação de Assessores Especiais

PL 3.337/2004

i\ssegurnr ,\ i\ssocií.lções, tjllC incluam em suas finalidades a proteção ao
conslnniuo/'. Ú ordem econômica ou à livrc concorr':ncia, o uireito de indi
çar até 3 eXperls no objeto da consulta pllbliça para acompanhar o procçsso
ç dar asseSsoramento <iquelas.
A agência regulatória deverá arcar com as (kSp6<lS decorrentes.

Regra Atual

Note-se que, de forma geral. a LGT dellne em seu art. 39 que, ressalvados

os documentos e autos cuja divulgaç50 possa violar a segurança do país,

segredo protegido ou a intimidade de alguém, todos os demais permanece

rão abertos ú consulta do público, sem formalidades, na biblioteca. Caberia

avaliar o quanto que tal direito está sendo. de fato, exercido pelo cidadão e



Regulando o Regulildor f\ do Governo e a ANATEl 17

por tais associa~'õcs. Se não se constalarem constrangimentos de acesso ao

púhlico. o que parece ser o caso, tal dispositivo não teria nada a contribuir.

o maior problema é que não é difícil imaginar um sem número de Organi

7.a~'ões Não-Governamentais - ONGs, até mesmo patrocinadas por en1presas

do setor, que passariam a ter representantes com acesso pleno ao processo,

gerando transtorno à manipulação dos autos pela própria agência. Assim,

caheria tomar cuidado com a implementação da medida, até para evitar ()

vazamento de inl"ormações conlidcnciais das empresas c do processo.

Tal dispositivo pode ainda ferir o princípio constitucional ela isonomia.

privilegiando o consumidor em detrimento do concessionário. De fato, a

agência deve ser o "!lei da balan~a" na mediac;ão dos interesses dos diversos

segmentos da socie(!<ldc i
".

Enfim. 11<10 cabe a previsão de dcspcs<lS" a cargo das agências para custear

essa assessoria.

5) Contrato de Gestão

PL 3.337/2004 Regms Atuais

IlllroulIZ contrato do.: go.:st~l() o.:nlro.: a Agencia o.: () ivlillis(0rio da:'> Comtlni~

t.:;1\'0t.:s;1 so.:r submdjdo ao Consl:lho de Polític(l Setorial (lU ao COllselh\) -
de GO\"l~rn().

o principal objetivo do contrato de gestão é "apelj'eiçoar as relaç6es de

cooperaçâo da (/géncia regll!ado/'{/ cOlIl o Poder Público, em porticular no

cl/lllfJrimcl1to das polílicas públicas definidos eJll Lei". Essa reda~ão subs

titui uma outra do anteprojeto anterior onde os principais objetivos eram,

além de "apeJ,j"eiçoo)' os relaçrJes de coopcmç'úo, sllpervisâo e .fiscalização

CO/li () Poder PúfJIico", era "colJlpotihili;.or os ofil-'it!ot!es regttlrllórios com (IS

pOlÍticas públicos e os progm!llas governamentais".

Em nosso entender, essa nova redação. vista de forma isolada, removeria boa

parte do que seria uma sinalização negativa acerca do desejo do Ministério

setorial em "enquadrar" as agências. compatihilizando suas atividades com

programas governamentais. A nova linha de promover essa compatibilização

conforme as "políticas púhlicas definidas em Lei" nos parece Lima alteração

iniportante.
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ArgumenLa-se que as direlrizes das políticas seloriais em geral. incluindo

telecomunicac;êles. devem ser detinidas pelo governo eleito. Muito se tem en

fatizado no debate público que a delinição das políticas regu1atórias setoriais,

foi transferida para as agências.

De fato. as principais diretrizes da nova polítíca das telecomunicações bra

sileiras pós-reforma. inscritas no Livro I da LGT se referem às obrigações

do "poder público". sem especilicar se se está falando da ANATEL ou d{~

Ministério das Comunicações.

o artigo 18 estabelece lIuatro prerrogativas do poder executivo: I) instituir ou

eliminar a prestação de modalidade de serviço 110 regime pllblico. concomi

tante ou não com sua prestação no regime privado: 11) aprovar o plano geral

de outorgas no serviço prestado no regime pllblico: III) aprovar o plano geral

de metas de univcrsali!.açãü: IV) <\utüril.ar panicip,l~'ão de empresa brasilei

ra em organizaçêles ou consórcios intergovern:.unentais destinados ao provi

mento de meios ou à prestação de serviços de telecomunicações. O conjunto

des::;as funções indica ainda Ulll papel ativo do Ministério das Comunicações

na política de telecomunicações.

A Exposição dc Motivos (EM) do PL 3.337/2004 coloca qoc 'luando houvc

absorção de formulação de políticas pelas agências, isso se deveu ü '~r(Jlta de

estrutura dos ministérios setorjais res[Jo}/sâveis pela fOrllllll{/~iio de fJOlíli~

cas, no exercício de suos cOIJwelências lef/ais". Ou seja. a EM rcconhccc que

o problema, quando houve, não se derivou da falta de compctência legal dos

ministérios para fazer política setoria1. mas sim de sua falta de estrutura. No

entanto, a EM justifica, com base nesse argumento, que o propósito do PL

3.33712004 é "estaiJelecer (I ji'eJl/teim enfre fornllllaç(/o de IJolítico selOriol

e regulaçâo eco/1ômico". Em síntese. a partir de um diagnóstico dc que o

problema não residia na área legal se chegou. cmiosamcntc. ú conclusão da

necessidade de se mudar a lei ~

De qualquer forma. a mcdida na qual a agência deve sc adaptar ú linha de

ação de um novo governo deve passar fortemente pela mediação das IllU

danças da Lei ou dos contratos dc concessão. quando de sua renovação. nos

quais, em tese, são cstahelcciclas regnls que devem ser mais estúvcis em

comparac;ão a "po/(ticos públicas e progra/!ws governollleJ1({/is " que não

dependam de alterações na Lei c contratos.



De fato, a lransil.;üo de uma diretriz de pulítica para outra em Ulll setor no

qual os pilares fundamentais do arcabouço regulatório estavam bem defini

dos e com prazos bem estabelecidos precisa ser feita sem descontinuidades

que pudessem caracterizar quebras de contratos. A natureza de longo prazo

e de custos afundados (sllnf..: costs) de boa parte dos investimentos em tele~

comunicações requer uma adaptação lenta e que evite expropriações regu~

latórias dos investidores ll
, Ou seja, é inevitável que a agência. mesmo com

a entrada de um governo com novas diretrizes, permaneça implementando.

por algum tempo, as políticas anteriormente estabelecidas. De outra forma,

a pe~'spectiva de alteração 'da política regulatória a cada quatro anos geraria

in1pacto substancialmente negativo .sobre o investimento. Nesse contexto,

note-se que o próprio descasamento dos mandatos dos cOl1selheiros/di~'etorcs

da ANATEL com o mandato do presidente da república buscava preservar

essa continuidade do arcabol1~'o anterior, o que inclui. inevitavelmente. im~

plcmentação das diretrizes de política setorialll'.

Nesse contexto, é crucial a difercnciação cnfatizada por Salgado (2003,

p,32fl entre "agências d(! gO\-,(!r/10 (lambélll denominados agêncios (!xe

cutil-'ClS). que execuWlI7 (lS diretrizes de govemo, dos agências de Eswdo.

as quais comportam Sillll/{wneal11enre aspectos reglllotórios -como ({ SlIpe M

mçào fI(! jálhas de merc(/do- e proglW1Uíticos-o!l1!}(lrados 11(/ experiêllcia

anglo-sa.vii, as quais aplicalll a lei, na fomUl estahelecida pelo Legislativo".

A capacidade de adaptação da atividade da agência ao novo programa de

govcrno, sem traurnas ao investimento privado, tende i.\ ser bem mais rápi

da no caso de agências executivas do quc reguladoras, no qual se insere a

ANATEL.

Nessa linha. o objeto de controlc de um eventual contrato de gestão deveria

se basear na aderência das atividades rcgulatórias a uma diretriz que tende a

ser mais estável doque as outras, ou seja, a própria Lei. O relatório do GT (p.

52},-inclusive, destaca q~e "a função das agências reguladoras não é cumprir

IJ O ReJulóriodu GP (I'. )0) rel'tlllhece esse !"ulor: "pdn ático do gOl'el'l/O, /1111(/ \'e~ que lJ emJ-lI"f.'~

,W (:OIl(.'('.I'.l"io/lârill já l"/!uli:oll .I·ignijicalil'o im·e.I'/il/lelll/l .fixo .l'UI;i!,e (I illall/Íl'o de l'ellllll/erâ-lo

a/mixo dil/líre! e/ici('///e", Mais do que isso. tJ Rdu!ório t<nnhém atinna (p.ll) que, eslinl<\~se

que >Ou ri.l'co 1"(i!,Ir/otlírio (' n''>IIIIII.I"iÍl'e! por 2 a ÓI}()!If(l,I' J!ercl'lIIl1ois adiciollai,l- /lU ("1/.1'10 dl' ("opi·

lal III\'e.I'/ido ('/11 illji-tle.1Irllllmlllo t\mérico Ltl/iJ/{/. illl/llicmlr/u UI/I (1/111/1'1/10 superio)" a ](){A· ell/

lIIédia- 1111'> wrijús do.l' ,H'l"l"iços de il{/im'Sll"IIlllro",
I~ Essa I"oi oUlra altl'ra<,:Jtl proposl<\. jú comenlada <l1llerio1'llKn!e IW i!L'111 2,
I" "Agências Rcguhllilj'i,IS IHI Experiênci<l Brasileil'H: Um Pannrama do AlUal Desenho Insti!tI
,.:"Iunal". Man;o, 2003. Texto para DiScussão no IPEi\.
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a '))()Jtlico do se/o/" d(fillidu IJe/o Poder Erccllliro ", II/(/S silll (/.', (IfrilJllic()cs

erc\'iSlas lias resjJ(!ctil"(IS Jeis scroriais";

Assumindo que as mll(.hlll~'as das diretrizes das políticas de governo atnlvés

das leis são (ou devcrianl ser) mais lentas c graduais, de forma a respe'ltar os

contratos de concessão e o natural processo de ajustc dos ill\'cstidores, em

relação a alterações de diretrizes procedidas em um plano hkrúrquico menor

como decretos, rcsoluçc1cs, dentre outras. introduzir algum rnecanismo de

controle pode ser interessante. Alinal de contas, é blto que os dirigentes ébs

agências não estüo plenamelHe iscntos dc perseguir suas próprias agel1tbs.

assim como os ministérios. em desacordo com as diretril.es leg~lis da política

regulat6ria. e a introdução de ll1eCi.mismos de prestação de contas pode ser

illlponante.

Hú alguns problemas. no cntanto a serem assinal;.ldos. Primeiro. apesar dos

indicadores quantitativos mais objetivos serem sempre mais desejúveis.

por serem mais mensur<.Íveis. é difícil traduzir comandos legais em metas

objetivas. E quando isso for feito. h<.Í sempre prohlemas de assimetria de in

fonna~'ão do regulador da agência e do funciOll<.Írio do ministério e.r-(/I/te, e

choques imprevistos (!,\'-posl. independentes du ação da agênci,\, que arctam

o comportamento das vari<.Íveis objeto das metaS, Como a diferença entre os

valores obtidos c as metas estabelecidas estão contaminados por esses fato~

res, usua!rnente pouco obscrvúveis c/ou vcrilkúveis e.r~J)()st, lka comprome~

tido ainda mais (l uso do instrumento do contrato de gestão como mecanismo

de avali;:\~'ão do desempenho da agência. A suhjetividade illcvitavclJncnte

envolvida nesse exercício de segmentar choques C-XÓgCllOS, assimetria de

informação e.r-unte c esfon;o/competência dos dirigentes da agência tende a

{Ornar () Contrato de gestão, mesmo que baseado nos ditames da lei. em um

instrumento de innuência política indesej<.Ível do Executivo, Esse é um fator

reconhecido pelo Relatório elo GT (p. 59) que ressalta que, diferentemente

das agências Executivas, "no coso das ogr"lIc;os reguJodo!'Os é durc;/ /J/el/su

ml' o (lllOJidodc do processo regll!o/()r;o".

o segundo fator di/'. respeito ú própria red;'l(;ilo da proposta, () artigo lO cio

PL 3.337/2004 dclinc que o contrato cle gestão incluid '-/J/c/os de desclJljJe

nho udlllinis/rulil'o e r/e./isca/i;:a<·clo", com "ind;car/orcs e os /I/()('(I/ÚS/I/OS de

(/l'u/ioç'r/o (li/C /JCmJif(/1I1 (j/loIIfUiClIJ: dcfiJmIU (}J~j('ti\'(/, () S('I/ oJ('(/JI{'(;', Essa
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n::d"lt;ão sinaliza uml'orHrolc l'ol1lljuase nenhUll1<l intcrscc.;ão com os coman~

dos legais, focando as questôcs administrati\'as e de llscalizaç,10.

!Iü tamhém críticas de ordem mais formal. Azevedo Marques (2003fll res

salta que o objetivo do contrato de geslão é o de ampliar a autonomia de

enles públicos': l
, especialmente elnpresas estatais, com a contrapartida de

metas quantitativas, usualmenle de lHlturcza eCOnfl111ico/linanceira. Esse tipo

de "acordo" seria inapropriado para agências. até porque () ohjelivo que se

prctende no anteprojeto é reduzir c não ;lJnpJi.w: sua autonomia. A essência

do contr,110 de geslão se encontraria no "{lIJ/iJilo gerel/('ÍI/I, ol'«((IJlelllârio ('

/il/{u/ceinl e nflo na "redl/crio do il/defJ('f/(lêl/cill 1JI:t;(ÍlIic{{,jiIllCiOlW/ e./illU

/(:\'Iico", como parece pretender o PL.

Olin::iJ"<l e ~-lt1lkr (:200:-q.:.: nitic;llll ,linda. na red'I~·"~I() do anteprojeto ante

rio!". a criaçüo da Comissão de Acompanhalllento e ;\xali"lçãll. subordinada a

órgãos do Executivo, que avaliaria o cumprimento dos contratos de geslão.

Segundo os autores, tal função supervisora, a exemplo do que acontece em

outros p<'líscs, inclusive 0.'-; EUA. deveria ser cxCrCíc.!<.1 pelo Legislativo, No

PL :i.33712004, a crítica conlinua v..í!ida. tendo em viSl,1 que os Conselhos de

Polílica Setorial ou de Governo estão fora do Legislativo.

Sendo assim. entendemos que a implementação de contralos de gestão tende

a mitigar a independência da agência de forma indesej~ível. A construção de

mecanismos de presta\'ão de contas dos dirigcntes das agências para com

o Executivo e Legislativo. no entanto, não deve ser descartada. Um ínstrl\~

Il'lcnto relevante. previsto na proposta, é o da determinação de elahon.lt;ão,

pela agência, de relatório anual sobre suas atividades (ArL gOl. inclusivc

destacando o cumprimcnto das políticas púhlicas definidas pelo Executivo e

Legislalivo~-;. De qualquer forma, a previsão de prestação de contas por via

de relatório não é uma novidade na legislw;;ão atinente ao selor de lclcco

lnunicaçocs,j,í previsto nos incisos XXVIII e XXIX do artigo 1<) da Lei n°

9.471. de 1997 (LGT). Reforçar esse instrumento. prevendo a apresentação

do relatório, CIll audiência púhlica 110 Congresso, dentre outras medidas.

certamente é mais interessante que o contrato de gestão.

'.. "Cnlllclllürios:1 COllsull,l Púhlic,l ;\g011Ci,l~ Rcgllladm,\~ ·,"02". '\Iilllcll.
:, I·:ssc ohjl'li\'o 1l1,lÍor !,II\lf1L~1\l0 c(}l\l!nlladn pll!" Di Pklro (1\)\j\).J1.PJ7)
',; Vo:r \\"\\"w.IO:lldo:lll'ia~.coJll.hr

., Na \'~'rsü() all1erior d(l ,lllleprnjc1(} de l.ei. ,lpL'na~ se previa o ohj~'li\:o ~k (l Rel<ilórill dcslacar

(l c\llllprilll~'IlI(l da polí1il',\ do selor dclinida pelo Poder E.,~:ell!il'o.
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6} Ou\!idorio

PL 3.33712004 Regras Atuais

Ouvidor nOfl1.::udo pelo presidente d,l república para mall- Ouvidor n,om.:ado relo'pn>
thito de dois mlOS, admitida ullla fcconduçDo, t:()1I1 acesso sidenlc da repúhlica pu!",\
<l lodos os assuntos da ag~llcia c (;(1111 ,I mi$são expressa <k m'lIld"lio de dOIS ;11105, ,\(./- '

zdur pt:la qu.l1ídadc dos serviços, acompanhar o processo Jllilida uma rccolldllÇ.l0. com
inll:rno de (lpUraçao de <knuncias c l\~c1anwçôcs tI():; llsuâ- accss~) ,1 todos os ilsslllllos da
rios, seja contr,l ,1 ,lttluçào tI,j <lgência seja contra a ,1lUaçD(1 agênt:ia.
tios entes regulados.,

o objetivo da alteração é basicamente fortalecer a posiç<1o elo ouvidor dentn?
da agência e enfatizar seu papel de "representante dos usuários", Essa reda~

ção é diferente da proposta anterior. na qual ao ouvidor caberia ainda "solu~

cionar" as reclamações dos usu<Írios. o que Azcvedo Marques (2003) criticou
como um "desvirtuamento" da função do ouvidor. ~~llClo elll vist~1 que eJc se
tornaria não apenas controlador da atividade regulatória. mas t<lmbém. t1H

prútica. um regulador (ld hoc.

Oliveira c Muller (2003) fazcm uma leitura negativa acerca da cria<;ão da

figura do ouvidor, tendo em vista que o mesmo não seria isento c nem inde
pendente em virtude de ser nomeado pelo Presidente da Repüblica. No caso

da ANATEL. contrariamente f1s outras agências. a figura do ouvidor e a sua
indicação fcita pelo presidente j~l existe. A diferença é que o PL 3.33712004
reduziu O papel do ouvidor il defesa dos uswírios contra a agência e as ern
presas reguladas. o que. mais uma vez. configura um desequilíbrio em rela

ção ao princípio constitucional da isonomia, tal como apontado no item 4~-'.

7) Defesa da Concorrência

PL 3.33712004
_SDE1ô C SEAE'" retomam as prerrogntinls quanto a ínslrllçijo de
atos de concentraçüo e pnKcssos rdHtivos ti condlll,ls potencial
mente anlicompCtllivtls.
-Pflpd da ANAT!.:!. e de liio somente 'Itlxílbr SOl:, SI':AE c
CADI''':
-CADI~ (Conselho AdmJnistl"lllh"o de Ikfcsa 1~t(\nÔlllicll)permane
ce COIllO ínstúncia julgaJor<1.
--/\NATEL solkitan:i pHrect:r (k SD1:. SFAE e ('ADI·: pre\'íHl\lenlt:
,1 adoç<1o de normas ou regulamenlos que pOSSlllH illlrlit:nr efeílOs
sobre ,1 eoncorr0ncía.

Regras Atuais
ANAT!:!. in:>wur,l ()
prot:eSSll e instrui ,Hos
de t:ont:cntl'lH;<1I) c
processos rdalinls .1
nmdutas pOlellCialmen
le anticompdílivas. em
substi(uiçÜll ú SDF c
SEAE e t'llc,lminha p'lI",1
o CI\DEjulgar.

;:J Mais UlIW \"C:%., gostaria de agradecer ;IS nhst'l'Ya<;ôes tio Consultor Fauslo R<lndcir~1 accrca

deste ponto,
,< Se\.Tctaria de Din.'ilo Econômico do /I.·1ilústério thl Justiça.

1" Sct:rt:laria de Acompanhamento b:ot}ômico do tvlinlslt(rio d,l Fazenda.

::7 Cabe dcstat:ar que a redação do Projcto de Lei Il" .1337/2004 es(ü bem nl,lis cim,l do que

no anlcrrojclo anLerior. 110 qllal as t'ompt:tL-Ilt"las d~' ANATEL. SDE t' SEAE C~Ul\'~lIn mais
t'nnfusas.
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A despeito de SEAE e SDE contarem com uma lradiçüo maior Jo que a

ANATEL no que tange ao instrumental Jc anúlisc da defesa da concorrência,

o que é um benefício da mudança proposta, a adiçüo de dois "centros de

poder" a mai!'i na anúlise de atos de concentraçüo e condutas potencialmente

anticornpetitivas em suhstituiçüo ü ANATEL tende a aumentar em demasia

a burocracia envolvida. Seria mais uma multiplicação indesejável de "bal

cões", o que entendemos deve gerar um custo que pode mais do que COtn~

pensar a eventual agregação de valor técnico, do ponto de vista ela defesa da

concorrência, ü instrução do processo.

Note-se aind~\ que ANATEL e CADE se complementam no sentido c1e que o

primeiro órgão apresenta e.\perfisc específica na regulação das telecomuni

ca~'ôcS (exjJertise naturalmenlc encontrada CllllllCllor grau na SEAE e SDE)

e () segundo. e.\'fJerrise em defesa da concorrência, SEAE e SDE süo mais

substituto.... do que cOll1plcll1cnlare:-; ell1 relação ao CADE se os compararmos

ú ANATEL. Mais do que issü, é fato que o SBDC2~, ..ltualmente. aínda IS,

institucionalmente muito íneficiente e moroso. apesar dos avanços, Não hd

notícia no mundo de um país com três órgüos responsáveis pelos mesmos

processos na área de defesa da concoITência2
'1. SubstiLuír ANATEL por SDE

e SEAE, ponanto, deve estender a ineHciência do SBDe dos set(~res não

regulados para as teleconltlllicações,~{I, Tendo em vista ainda que a SEAE

e SDE süo órgãos de govcrno c nüo independentes como a ANATEL, isso

implica que essa transferência proposta da instrução dos processos pode

tornar a instrução dos processos no setor de telecomul1icações menos inde

pendente,

Uma ressalva aqui é relevante, O custo burocrático a mais apenas se reduzi

ria de forma suhstancial se algo na linha do anteprojeto <.1e lei oferecido em

consulta püblica em 2002 sobre a reestruturação do sistema brasileiro de

"Sislcma BmsiJcíra dc Defesa da Concorr6ncia composlo por SDE, SEi\F c Ct\])E.
,') COllfol'1nc Olivcira {1001.p. I~H) Concorrêncía: Panorama no Bra~il C !lO Mundo, Edilnni
Sarai\',l. 20() J - hü "1IJl/O il/(/(!e({//(/'.'i/(l do ufllaf II/odelo de /h:k.l'1l du ('IIlIi'(JI'/'(~lIcíu J/O Brw-if. ..

('1111/ hoi.\'IIS ('('ol/ol/fius di' 1'.I'f!(,('iofhllrao ('1//1'/' 11.1' (lfil'idod/'s de iIlS/I'I/CÚIi cjllf.~I/III('II/O (' de
l'(/do,l' (,/1,1'/11,1' hlllooú!i('OS d(' /I'(III,I"(I('ÚO {,1I/r(' d!/i'I'('}I/('S ('}llidudl'.I' dll w!liIini.I'/fUrÚII fllíhfi('o",

O ,Iutor conclui quc ~eriil dL'scj,Í\'cl COlKentr,ll' a aç,]o anlitruslc cm lllll<l llnic,l agêm:i.1. Il1CSlllO
que scp,lrando-sc ,1 in~ll'lIç:](1 e II jlllg.nncnl11 t111S prneCSS(lS dcnll'n dessc 0.:111C ülliul, 1.11 <.:011\\) 1l,1
experiência da Fcderal Trade COllllllissioll (ITClllo~ EU,\,
,,, Em sclorcs COl1l0 o eléll'ico.j,í sc prC\'e hoje Ul\l,lm,tior inICI'<l!.Jlo cnlrc IlS (irgilos dc in~truçilo

do SBDC c a agência ~cloriill. a ANU:L (Agência Naálllal de I~nergia 1':Jélrica),
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defesa da concorrência (SBDC) fosse. de falo, implementado.'I, A fusão da

SEAE c SDE no processo ele instrução evitaria () atual tortuoso processo que

as empresas que apresentam atos de concentração precisam passm para 1cvar

adiante suas operaçües.

De outro lado, a introdução da consulta pela ANATEL ao CADE. SEAE c

SDE acerca do eventual impacto negativo de sua;.; normas c regulamentos

sobre a concorrência llO setor. apesar de constranger a ação da agência, pode

ser tida como lima medida interessante. Primeiro. porque há uma série de

normas c rcgulmncntos da agência com rortc interface cum a ;.írca de dcrcsa

da concorrência, notadamente inlcrconcx.'~to.

Segundo. uma das principais tarefas das agências antitruste deve ser li di

fusão da "cultura da concorrência" tanto fora como, principalmcnte, dcntro

do :-;etor público, o que inclui as agências regulnlórias. Como dcstal'ado cm

publicação do Banco Mundial c OCDE (2003)"~, a agência de concorrência

deveria participar na regllla~ão técnica de forma a minimizar eventuais im

pactos negativos dessa na concorrência. Conforme esse estudo "o papel da

agência concorrencio! é IltlO úlle/jérir e!ll aspectos técllicos dessas d(,jini

çôes (de padrr}es industriais), !IIOS qjilda}' a assegurar qlle os padr(}es S(j{{/JI

transparentes e lIüo~discriJllill(/túri()s e qlle eles nüo reslriJ(joJII desnccessa

rilllnel1te a COflcOITéncio"

Assim, enquanto entendemos que a transferência dus competências de ins

trução dos processos de defesa da concorrência da ANATEL para a SEAE

e SOE são medidas negativas, a previsão de consulta aos órgãos do SBDe

pela ANATEL sobre alterações em normas e rcgulamentos é uma medida

positiva,

8) lntenwão com Agências Eswduais

Proposta da Casa Civil=-'----
Define articulaç<1o das Jtividades da agênci<:l
com órgàos ele regulaç<1o est<:Kluais, promovendo
descentralização.

Regras Atuais

'I Ver DOl'lllllefllo de Ti',lhalho N" 26 da St.:.'\E - O Sislellla Br,lsikiro de: Dcfc:s;1 d,l ('1l1lCurrL'Il,

ei,l: Uma Prnpos1<l de: Rl'e:slrlllUl'açÜo" - DLZclllhrolk 20m. ::'!:~,~.:.J1tàruhLW'.l![,

'! Direlrize:s par;] El;]boraçüo c Imp!ell1Clll'H.;ÜO de Polílica de: De:fesa d,] COlll'OIT01H.:i;I', Editora

Singular. Orig'lll,d em inglês de 100X,
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A prevIsão de Se incrementar a intertl~üo das agências I"cderais com as CS~

tadunis tende a ser uma medi(ill saudúvel. Quando da criação d,l ANATEL

ainda não haviam sido criadas as agências regulatôrias estuduais. que agn.>

galllcornpctências em v<.Írias <.Íreas de infraestrutura. Hoje j,.í s<.10 cerca de 20

agências regulat6rias locais operando em vúrios estados"'·'.

o espaço para a sinergia regulaLôria entre <I ANATEL e uma <lgêncIa /'1.>

gulat6ria estadual reside na execução c lIscalização do cumprimento das

normas delinidas no plano federal. especialmente em um país de dimensões

continentais L'UlllO o BrasiL mas não na c1;.lhora~'ão descentrali/ada do marco

regulat6rio, () que pode dar margem a con!litos·q
.

o PL 3.l37!2004 sinalinl nessa dirq;Jo de desccntnlli/.<'l~ão (b cxecu-;;lol

fiscal i/ação c de nã.o desccmrali/,lção da f(lrInulat.;'10 da [1{llítica rcgulalôri'l.

Atualmente. na <lusênL'ia de t,lI dispositi\"tl. e\'entu,lis tentativas de descentra

lização da cxecu~Jo!fisc<llil.a~'üo de suas p()lílicas pela ANATEI. p(ldcriam

ser juridicamente contestadas. lOfll,lI1do o amparo legal previsto JlO PL um

iJlegável avan<;o.

111) Conclusões

Tendo em vista o exposto, conclui~se que boa parte das llludanças propostas

caminha 11<.\ direção do maior constrangimento da ação da ANATEL, redu~

I.indo suas competências, enfraquecendo sua independência ou aumentando

sua burocracia. Em vários de seus dispositivos. o PL 3.:n7!2004 representa

uma sinalização cOlltdria 1\ estahilidade das regras de fUllcionamento do

órgão regulador e, pôr conseguinte, apresellta impaclo ncgali\"() do ponto de

vista do investimento no setor.

\1 J,í Id. incl\lsivc. um,l associ'H,;;"in. ,I ABAl{· !\ssm:i<l\'::!p Br<lsikir;1 li<..· ;\g0!Ki,IS R<..'guludol'as.

Vcr 1D)~~;Jl2il.L.9rg,,!!r.

\1 No caso .ull<..'I"ic<lIlO sc vcrilic<l1l1 cOllslullles conllilns dc diretrizcs enln: <l Fel' h:d<..'f;11
COllllllllnil'alinfls COllllllissiull <..' as PUCs iPlIhlil' Ulilitícs COllllnissi()IlS). 'lg('lláIS r<..'glllalúri'ls
locais. Iss() ger,! tll11 típil'n prohklll<l de "llluitiprilll'ip.d rcgllbtinn··. IH) ti\lid P ag<..·llk' reguladp
prccis;1 salisraJ.cr dil ....'lrizes dikrcnciud,ls de mais d<..· UI11 rcgul;ltlur. <,,"(J1ll <.."I'lras indki0Ilci.!s. ()
Relatório til) CiT (p. fi I l. indusiv<..·. dcsl'IC'l qll.· esse pn)hk,11;l ti<..' n,:gub\'ÜIl <..'I\ln IlHihiplos pl"in·
<..·ipais pode j<i cslar ucmn:ndo {n que n~lo': () ç,lsn du sclnl" de klccolllUnic;I\·\)Cs. Inels,: () elsn
nas (Ir<..·as dc saJh..'<ll1Icnlo e g.is) c. pur isso. ;1 anicul;l\;iio prnpost;l pod<..· ".t:al'OlIIir (/ ("(JIII{Ja/i!lifi·

do(/(' di' il1n'l1/h·(!.I' Ú 1111/0\"(/0 t!u IlIic/llth'u /1I'!rO(/U ('III/IIt!U,l' o.\' lI/n·I.I' di' (!lJl'I"I"Iw"
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Nesse ponto. é interessante fazer uma ponte com recente artigo de Mueller

c Pereira {2(02)-"- sohre a mlio/lll/e da criação das agências regulatórias

independentes no Brasil. A indagação dos autores é porque fez sentido ()

governo anterior abrir mão de pelo menos pane de seu poder de intervenção

setorial em favor desses órgãos. Segundo os autores. a principal explicação

residiu no fator "credibilidúdc··. Tendo em vista a necessidade de aumentar

o fluxo de investimentos em infra-estrutura. era fundamenwl o governo

oferecer um "compromisso crível" (crediNe COllllllillllelll) aos operadores,

assegurando-lhes que não iria agir oportunisticamente e.\"-{)()s! de forma a

ganhar votos através de urna "expropria~'ão regulntória", Exemplos desse

tipo de oportunismo sohre () "contr<.lto regulatürio" scriam uma <111('1'<1\,'110

na política tarifúria. aumento suhstancial nos rcquisitos de universalização,

n::querimcntos de interconexão e 1I11{)((ndfil1g a pre~os de acesso c aluguel

muito haixos. entre outros. os quais não permitiriam a recupera~'ii() apropria~

da dos investimcntos. A delegação das tarefas reg:ulatórias para as agências.

mesmo nào eliminando. reduz esses oportunismos. ao "lllllillTar as màos do

governo contra si próprio".

Nesse conLexto. a tentativa de "desamarrar a mão do Poder Executivo" (e

atar a do regulador ü sua própria), que estaria emhutida em parte suhstancial

do PL 3.33712004 poderia estar renclindo ou umi\ típica "expropriação re

gulatüria" dos investimentos com nntureZiI de custos afundados ou um valor

n1enor atrihuído à variável "credihilidade", A primeira hipótese poderia ser

considerada válida se o PL fosse direcionado apenas para telecomunicações.

onde os investimentos pós-privatização foram realizados e a amca~'a de gar~

galo é muito menor que nos outros setores de infraestrutura. notadamente

energia elétrica. No entanto, sendo uma alteração mais abrangellLe. tal hipó

tese nflo é razoável. Já a hipóLcse de que o governo percebe os problemas de

credihilidade e a necessidade de rel11edi<.Í-los através de "credih/e ("oJ1llJlif

lIlel/ls" como as agências como menos relevanLes parece ser mais plausível.

Enquanto {) governo tem exercido um gerenciamento macroeconômico no

tável. dando grande valor ü variável "credibilidade", o que se rellctiu. pelo

menos nos primeiros 15 meses de governo em queda." suhstantivas do "risco

Brasil"'\('. o mesmo não se verilic<.lna arena regulat6ria. sendo o PL ora ana

lisado um exemplo dessa dicotomia. A explicação para isso reside, em parte.

:'. Em ;Ihril dc 2004. ;dgtlll~ h'llh.:O~ c~tl'allgciros \"<3111 I'C,,'llI11Clltl<illdo;\ \·Clld;\ lI.: títulos hr;lsilci·

ros. (l qtlt' potk (lll n;lo indicll' I'cvcr"Jo d,lljllda !Clll!l'l\cia.
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110 rato que as agruras do ;ullhicnte m<lcroeco!1úmic() têm I"cl1cxos imediatos

11<1 economia e a margem para errar é llluito redu/ida, De outro lado, os

rellcxos de dccisôcs equivocadas em úreas for<'l da cOlldw:;ào da política ma

croeconômica, são mais cspw;ados no tempo l', portanto, () custo percehido

de se perder credihilidade se torna menor. Apesar dessa lJuestão dó valor

ela credibilidade e das instituiçües ser bem percebido em alguns setores do

governo", outros setores têm desconsiderado essa dimensão do prohlel11<.t

Nesse sentido, é crucial que a pcrcept;ão do valor da variúvel credihilidade

no governo atual ';transhurdc" da ê\rCa macro para a <.Írea micro, o que cons

titui condi<;ào para a retomada do crescimento.

\1.... 1'. por .... .'i..... mpio. ;\~ dil'~'lri/l,.'~ ~':->h()<.;;\da~p.... 1a S~'cr<:l~lri~\ d.... P\llí!i~'a FC()Il(lInic:1 do :'lilli~ll;ri(l

da hl/,l'lllla ~'Ill ahri I ti .... 2()()3 (p( ~IÍl il,.·'1 I:l'1 )n(ll1lic<l L' R" l"or11\a~ E~lrulllrai~I ~(\hl\: 1'1,.' I"P1'1l1,l lI)( l1k'
lúri:1 í:lUlOllo111i,1 du Banco CI,.'nlr,llJ~' d(ll11.... rl,.·,ldo de l'rl,.~dilo.
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