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1. O exercício do controle externo pelo Congresso Nacional
Em 1988, quando da promulgação da Constituição, criou-se uma expectativa

de que o Congresso Nacional poderia rapidamente vir a exercer em sua plenitude as
competências próprias do Poder Legislativo, após tantos anos de cerceamento
imposto pelos governos militares. É inegável, todavia, a frustração dessa expectati
va, como de tantas outras então geradas. Não é muito difícil identit1car diversos
fatores que contribuíram para tal.

O primeiro e mais óbvio desses fatores foi a instituição e posterior deforma
ção das medidas provisórias. Concebidas como instrumentos excepcionais, a ponto
de justificar a convocação do Congresso Nacional quando em recesso no momento
de sua edição, as medidas provisórias proliferaram e vulgarizaram-se, convertidas
que foram em trivial atalho para contornar as dificuldades políticas e técnicas ine
rentes ao processo legislativo ordinário.

Convenientes para o Executivo, por tornarem possível impor à sociedade
tantas e quantas normas legais possam ser imaginadas por seus burocratas, sem
exposição ao debate político e com votação indefinidamente adiável por sucessivas
reedições até que seu teor já tenha sido incorporado à paisagem jurídica, as medidas
provisórias são também cômodas para a maioria governista no Legislativo, poupa
da do desgaste de votar favoravelmente a medidas aparentemente impopulares.

Também no que concerne especificamente ao processo orçamentário, a par
ticipação do Congresso permanece esvaziada pela natureza autorizativa da lei orça~
mentária, pelos valores ainda substanciais das reservas de contingência e pelos
repetidos decretos de contingenciamento de despesas.

Objeto de menor destaque, mas igualmente exercida em nível bem aquém do
esperado, a função de controle externo é talvez aquela em que o Congresso Nacio~

nal tenha se mostrado menos capaz, um tanto por falta de prática, um tanto por
inadequação de seus instrumentos e mais um tanto por incompetência dos partidos
de oposição. Começando por esse último aspecto. pode-se constatm· que a oposi
ção, da qual é justo que se espere maior empenho no exercício do controle externo



sobre os atosd() (J()v6rI1ótemsemostrado atenta e combativa ao denunciar gran-
o '... . >.

des escândalos oU'O que teiu sidomaisfreqüente, ao repercutir grandes escândalos
inicialmente expostos pela imprensa; mostra-se pouco efetiva, entretanto, no traba- .
lho mais Sistemático e minucioso de fiscalização das ações cotidianas do govprno..

Os requerimentos de informação costumam ser pouco precisos, facilitando.
respostas evasivas; os questionamentos às autoridades governamentais durante
as audiências públicas revelam várias vezes constrangedora falta de conhecimento
sobre os assuntos tratados; as propostas de fiscalização e controle são conduzidas
de forma estritamente burocrática e esgotam-se em relatórios que poucos lêem.

Falta também organicidade à função de fiscalização e controle. Partilhada
inicialmente por todas as comissões permanentes da Câmara dos Deputados, tal
função passou a ser exercida de forma mais regular pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle, criada em 1995. O desempenho dessa Comissão não tem sido,
porém dos mais estimulantes, mesmo quando presidida por Deputado de partido de
oposição, o que nem sempre ocorre, prejudicando a continuidade de seus traba
lhos. Penso que a designação de Deputado de partido de oposição para a presidên
cia da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle talvez devesse ser a norma,
justificável pela natureza daquele colegiado, como exceção à regra geral de distri

buição das presidências de comissões permanentes respeitando a proporcionalidade
das bancadas partidárias.

Quanto às propostas de fiscalização e controle, pode-se afirmar que não

gozam de maior prestígio entre os Parlamentares. As diticuldades para implementação
das mesmas, a insuficiência de meios internos à Casa e o baixo envolvimento
institucional do Tribunal de Contas da União são obstáculos à sua maior difusão
como instrumento para o exercício de uma das competências precípuas do Parla

mento.
Em contraste com esse pano de fundo, entram em cena novos protagonistas

da ação política e administrativa: as agências reguladoras, dotadas de poderes
razoavelmente amplos e de considerável autonomia para exercê-los. É meu propósi
to, com a liberdade de pensameuto e a brevidade de expressão que distinguem esse

nosso espaço, examinar as características comuns dessas agências e os motivos
pelos quais entendo que o Congresso deva dedicar especial atenção ao controle
das mesmas. Afinal de contas, o estado democrático exige que todo fiscal deva
também ser fiscalizado.

2. Agências reguladoras: poderes e autonomia

A reforma do Estado empreendida durante o primeiro mandato do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, notadamente durante a gestão do Ministro Bresser
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Pereira à frente do Ministério da Administração e Reforma do Estado abrangeu um
conjunto variado de propostas. Algumas delas esvaíram-se na retórica das pales
tras e dos artigos de jornal, como é o caso das escolas de governo para formação e

aperfeiçoamento dos servidores públicos, que continuam sendo as poucas e mes
mas que já existiam autes de sua constitucionalização (art. 39, § 2°) por força da
Emenda Constitucional n° 19, dc 1998. Outras propostas, possivelmente mais afina
das com o modelo neoliberal de enxugamento do Estado, materializaram-se com
maior rapidez.

Esse é o caso das agências reguladoras independentes, criadas-originalmen
te com escopo bem definido, mas que perigam transformar-se em panacéia para os
males da administração pública, a partir do momento em que autoridades ministeri
ais defendem a falsa solução de meramcnte converter em agências algumas entida
des desde há muito notórias pela corrupção endêmica, mas só agora expostas às
luzes do debate político. Sem cuidar ainda dessa preocupante deformação, é possí

vel estabelecer um quadro de análise a partir das agências criadas nos últimos anos
com fidelidade à concepção original.

Algumas dessas agências passaram a ser responsáveis por um amplo leque
de ações visando a regulação de serviços públicos que eram até então prestados

por empresas estatais, agora privatizadas, e que foram transferidos à iniciativa pri
vada mediante concessão. Outras foram instituídas para melhor regular atividades
econômicas já exploradas pelo setor privado, que demandavam atuação mais eficaz

em termos de normas técnicas a serem baixadas, licenças a serem concedidas, fisca
lização a ser exercida e sanções a serem aplicadas.

A primeira das agências criadas sob o novo modelo foi a Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL I . Em seguida, foram criadas a Agência Naciona! de

Telecomunicações - ANATEL' , em cumprimento ao disposto pela Emenda Consti
tucional n° 8,e a Agência Nacional de Petróleo - ANp3 , cuja existência fora prevista

pela Emenda Constitucional n° 9, de 1995. Surgiram mais recentemente, com concep
ção semelhante, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS4, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS' , e a Agência Nacional de Águas - ANA' .

O modelo de agência reguladora autônoma adotado pelo governo federal foi
logo seguido por diversas unidades da Federação, embora nem sempre observando

1 Instituída pela Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
2 Instituída pela Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997.
3 Instituída pela Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997.
4 'Instituída pela Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999.
5 Instituída pela Lei nO 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
b Instituída pela Lei nO 9.984, de 17 de julho de 2000.
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o princípio da especialização temática, mas, ao contrário, optando por concentrar

em entidade única atribuições de regulação pertinentes a matérias díspares7. c

No âmbito federal, duas características principais podem ser destacadas em
todas as agências mencionadas: o denso conteúdo de poder enfeixado em suas

competências e uma inusitada autonomia para seu exercício.
As competências de cada uma das agências, nos respectivos setores a elas

sujeitos, podem ser sistematizadas, a grosso modo, nas seguintes categorias:
a) formulação de regulações, com prévia realização de audiências públicas

que viabilizam a participação de concessionários, consumidores e de suas respecti
vas entidades representativas no processo de regulação que afetará seus interes

ses;
b) operacionalização de regras, mediante edição e divulgação de regulamen

tos, normas técnicas, pOliarias e editais;
c) exercício de sua autoridade pela prática de atos administrativos típicos,

tais como outorga de concessões, autorizações e licenças para a prática de ativida

des sujeitas a sua fiscalização;
d) solução administrativa de conflitos e controvérsias, de ofício ou mediante

provocação das partes interessadas;
e) exercício de poder de polícia, compreendendo a aplicação de sanções aos

infratores, conforme previsão legal, podendo alcançar até mesmo a intervenção.
A formidável amplitude de tais poderes, destacada por diversos autores, é

assim expressa por Aragão8
:

"As agências reguladoras independentes, baseadas nas diretrizes gerais
fixadas em lei, exercem grande variedade de poderes: normativos, propriamente
ditos ou de natureza concreta; de solução de conflitos de interesses; investigativos;
fomentadores; e de jlscalização, preventiva ou repressiva.

Como afirma Bernard Schwartz, e ressalvadas as peculiaridades do Direi
to norte-arnericano, que aqui não se mostram fundamentais, o traço fundamental
das agências administrativas independentes é o fato de possuírem uma combina
ção das funçôes de legislador, promotor e juiz. Iniciam processos, de ofício ou
quando provocadas, julgando-os segundo as normas por elas próprias
estabelecidas".

Os poderes conferidos às agências parecem até mesmo conflitar com o clás
sico princípio da separação de poderes, sobretudo quanto ao poder nonnativo que
lhes é atribuído por lei. Como contra-argumento, cabe enfatizar que emana do pró-

'I A propósito da concepção das agências federais e estaduaís, ver Souto (2000).
~ De Aragão (2000) - p. 280.



o eontrole externo das agências reguladoras pelo Poder Legislativo

m
prio Congresso a definição do escopo e amplitude do poder normativo conferido às
agências. Nas palavras do mesmo autor9

:

"Com efeito, devemos observar que o Poder Legislativo, emface da com
plexidade, dinamismo e tecnicização da sociedade, tem distinguido os aspectos
políticos dos de natureza preponderantemente técnica, retendo os primeiros, mas,
consciente de suas naturais limitações, transpassando a outros órgãos ou entida

des, públicas ou privadas, a normatização de cunho marcadamente técnico. Po
rém, mesmo nesses casos resguarda o Poder Legislativo o balizamento e a coorde

nação dessas regulações plurifónnicas e pluricêntricas".
O elevado grau de poder conferido às agências, em razão da amplitude de

suas competências, é reforçado pela independência que lhes é assegurada em lei.
Ao criar tais agências, instituídas sob a forma de autarquias, o poder público de
certa forma volta a reconhecer como útil a autonomia administrativa originalmente
conferida às entidades dessa espécie e que vinha sendo descaracterizada ao longo
do tempo.

De fato, desde há quase vinte e cinco anos a autonomia está presente na
própria definição legal10 de autarquia como "o serviço autônomo, criado por lei,
com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar ativi

dades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcio
namento, gestão administrativa e financeira descentralizada".

O modelo recentemente adotado para as agências reguladoras recupera e
reforça a concepção de que a gestão descentralizada pode ser uma alternativa con
veniente para propiciar melhor desempenho de atividades típicas da administração.
A autonomia não pode, contudo, ser invocada como pretexto para evitar ou inibir o
controle externo. Ao contrário, a ausência de controle sobre entidade dotada de alto
grau de autonomia, pode redundar em desastre administrativo, caso seus dirigentes
estejam mais comprometidos com determinados interesses privados do que com o
interesse público.

A independência das agências reguladoras manifesta-se sob várias dimen
sões. Moreira Neto ll assim as identifica:

"A independ~ncia política dos gestores decorre da nomeação de agentes
administrativos para o exercício de mandatos a termo, o que lhes garante a esta~

bilidade nos cargos necessária para que executem, sem ingerência política do
Executivo, a política estabelecida pelo Legislativo para o setor.

A independência técnica decisional concorre com a anterior no sentido de

9 De Aragão (2000) - pp. 290-291
10 Decreto-lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967.
II De Moreira Neto (2000) - p. 417



assegurar sua atuação apolítica, em que deve predominar o emprego da
discriclonariedade político-administrativa.

A independência normativa, um instituto renovador, que já se impõe como
instrumento necessário para que a regulação dos serviços públicos se desloque
dos debates político~partidários gerais para concentrarem-se na agência.

A independência gerencial, financeira e orçamentária completa o quadro
que se precisa para garantir as condições internas de atuação da entidade com
autonomia na gestão de seus meios".

Dentre esses quatro componentes da independência assegurada às agênci
as reguladoras, há que se destacar o primeiro, pelo ineditismo nO Brasil. Com peque
nas variações de uma para outra agência, seus dirigentes são nomeados pelo Presi
dente da República, após aprovação pelo Senado, conforme o art. 52, m, 'f', do

texto constitucional, para exercer mandatos de três, quatro oI! cinco anos, permitida
em geral uma recondução.

Após quatro meses de exercício, ficam a salvo da exoneração imotivada, só
podendo vir a ser destituídos de seus cargos em caso de condenação penal transitada
em julgado, ou por força de processo administrativo, nos casos previstos em lei.

3. Controle das agências reguladores
A conjugação dos notáveis poderes atribuídos às agências e da indepen

dência que lhes é conferida para exercê~los justifica, a meu ver, a existência dos
mecanismos já incluídos em lei para seu controle, bem como demanda do Legislativo
maior empenho no exercício de suas funções nesse mesmo sentido. Sem o controle
externo, nem as virtudes do modelo teórico nem mesmo a qualificação técnica e
correção moral dos dirigentes podem garantir que a atuação das agências, seja
isenta.

Há pouco tempo, uma prestigiada organizaç.ão de defesa do consumidor
levantou suspeitas sobre as agências reguladoras, acusando-as de estarem mais
comprometidas com a saúde tlnanceira dos respectivos setores econômicos do que
com a prestação de serviços adequados ao usuário. Não se trata, necessariamente,
de corrupção. Mesmo gestores honestos e bem intencionados podem tomm' deci
sões em função de uma hierarquia de valores própria do setor, mas dissociada do
interesse público.

Assim, por exemplo, na exploração de serviços públicos pela iniciativa priva
da, sob regime de concessão, está naturalmente implícito o objetivo de lucro, mas
não pode estar ausente o risco de eventual prejuízo. A agência reguladora não tem
o direito de abdicar do princípio da modicidade tarifária para evitar a falência de uma

concessionária mal administrada.



A consciência da necessidade de controle sobre as agências esteve presen
te, em certa medida, na própria elaboração das leis que as instituíram. Com êss,e

propósito, vários dispositivos legais dão forma concreta ao princípio da publicida
de, ao qual estão sujeitas as agências, assim como toda a administração pública. A
importância desses mecanismos foi destacada por Wald e Moraes l2

, ao afirmarem
que "é essencial que as entidades reguladoras sejam dotadas..de estruturas de
gestão aptas a conjugar o exercício das funções de poder concedente com a
harmonia necessária às relações entre este, a concessionária e os usuários, por
meio de canais decisórios abertos, abrangendo as audiências públicas, mas não
se limitando a realizar as mesmas, e devendo encontrar outras formas de diálogo
com a sociedade".

Assim é que as normas legais instituidoras das agências adotam sempre

algumas dentre as seguintes práticas:
a) realização de audiências públicas previamente à edição de atos de conteú

do nonnativo;
b) sessões deliberativas da diretoria com decisões por maioria e

obrigatoriedade de fundamentação do voto, assegurado ao público o acesso à
reunião e às transcrições da mesma;

c) acesso público aos documentos, à exceção dos sujeitos a tratamento

confidencial;
d) designação de Ouvidor, com mandato fixo, ao qual são assegurados mei

os para uma atuação independente;
e) existência de Conselho, de caráter consultivo, integrado por autoridades

governamentais e por representantes dos setores econômicos envolvidos e dos

usuários.
No caso da ANATEL, o Conselho Consultivo conta inclusive com represen

tantes indicados pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados 13. A esse

respeito, entendo existirem inconvenientes que não foram devidamente considera
dos quando da elaboração da lei. Além do envolvimento de representantes do
Legislativo com a gestão de agência vinculada ao Executivo, ainda que em caráter
consultivo, contrariando o princípio da separação de poderes, dois outros aspectos
merecem reflexão. O primeiro é o.caráter necessariamente incompleto da representa
ção, uma vez que dois conselheiros indicados por cada Casa são absolutamente

insuficientes para representar a diversidade ideológica e o pluralismo partidário
inerentes ao Parlamento. O segundo é o conflito potencial a que pode estar sujeito

12 Wald e Moraes (1999), pp.151-152.
13 Lei nO 9.472, de 1997, art.34, e seu regulamento.
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o Congresso ao fiscalizar agência cuja gestão conta com participação de seus pró
prios representantes.

Para diversas agências foi prevista também a obrigatoriedade de celebração
de contratos de gestão, contendo parâmetros para a administração da agência e
indicadores para avaliação de seu desempenho, respondendo a diretoria pelo even
tual descumprimento injustificado do mesmo.

A existência de diversos dispositivos legais com afinalidade de fortalecer o
controle social sobre as agências não elimina a responsabilidade do Congresso
Nacional no exercício do controle externo sobre elas.

Um sinal positivo nesse sentido poderia ser a inclusão dos dirigentes des
sas agências entre as autoridades sujeitas a convocação pela Câmara dos Deputa

dos, pelo Senado Federal ou por suas comissões, para prestarem informações, nos
termos do art. 50 da Constituição Federal. Essa possibilidade seria decorrência
lógica da própria independência assegurada às agências, uma vez que, por conta
dela, não se pode cobrar de um Ministro, a cuja pasta esteja vinculada determinada

agência, responsabilidade sobre a gestão da mesma. É também contraditório que o
Legislativo avalize a indicação de dirigentes, através do Senado Federal, mas não
tenha autoridade para posteriormente convocá-los a prestar contas sobre a gestão
decorrente desse aval.

Éprovável que OExecutivo venha a tomar a iniciativa de criar outras agên
cias reguladoras, similares às já existentes. As relevantes competências a elas atri
buídas e a autonomia que lhes é assegurada obrigam o Congresso a priorizar o
controle externo sobre essas entidades e aequipar-se para tal. Creio que o conteúdo
técnico exigível para o exercício eficaz desse controle seja espaço aberto à atuação
das Consulto6as da Casa.
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