
ISSN 1677-9010 / www.aslegis.org.br
Cadernos ASLEGIS

ASSOCIAÇÃO DOS
CONSULTORES 
LEGISLATIVOS E 
DE ORÇAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA DA 
CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

 http://bd.camara.leg.br



A Nomeação de Diretores
e o Processo de Captura das

Agências Reguladoras
Brasileiras pelo Governo

Fausto de Paula Menezes Bandeira
Consultor Legislativo da Área de Recursos Minerais,

Hídricos e Energéticos



Cadernos ASLEGIS
N° 29 - maio/agosto de 2006

Resumo

Cargos vagos em diretorias de agências reguladoras
federais implicam dificuldades para o funcionamento desses
órgãos, cujas decisões são tomadas pelas respectivas diretorias
em regime colegiado. Ciente disso, o legislador ordinário, há
mais de seis anos, tomou possível às agências reguladoras
federais a edição de regulamento disciplinando a substituição
de diretores, inclusive no período de vacância que
eventualmente pode anteceder à nomeação de novo diretor.
Nenhuma das agências reguladoras federais, até a conclusão
do presente trabalho, editou ato regulamentando a matéria. Este
estudo analisa as razões para tal comportamento e as soluções
para a problemática apontada.

Palavras chave

Agências reguladoras, nomeação de diretores, captura,

investimentos, Lei n° 9.986/2000, PL n° 3.337/2004.
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1. INTRODUÇÃO

Desde sua instituição, as agências reguladoras brasileiras
têm sofrido significativa restrição por segmentos da sociedade
que as enxergam como "frutos do neo-liberalismo", "órgãos

de proteção aos investidores privados" que seriam
"excessivamente independentes". Com base nestes argumentos,

pleiteiam o esvaziamento das competências e a redução da
independência desses órgãos.

A redação original do Projeto de Lei n° 3.337/20041
,

de autoria do Poder Executivo, encerra diversos dispositivos
que reduzem a competência, aumentam os controles e ampliam
as amarras orçamentárias a que estão submetidas as agências
reguladoras nas respectivas leis de criação.

Adicionalmente, os freqüentes contingenciamentos

orçamentários e a recorrente demora nos processos de
indicação de novos nomes para substituir diretores cujos
mandatos se esgotaram quase paralisaram o funcionamento de
agências regnladoras federais como a Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis - ANP e a Agência

Nacional de Energia Elétrica - ArreeI.
Estes fatos contribuem para a impressão, que se espalha

entre os agentes dos diversos setores regulados, de que a

1 Em 31/10/2006, a proposição encontrava-se em exame na Câmara dos Deputados
na Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nQ 3.337, de
2004, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a gestão, a organização e o controle
social das Agências Reguladoras, acresce e altera dispositivos das Leis nQ 9.472,
de 16 de julho de 1997, nQ 9.478, de 6 de agosto de 1997, nQ 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, nQ 9.961, de 28 de janeiro de 2000, nQ 9.984, de 17 de julho de 2000, nQ

9.986, de 18 de julho de 2000, e nQ 10.233, de 5 de junho de 2001, da Medida
Provisória nQ 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e dá outras providências".
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sociedade ainda não se convenceu da importãncia do correto

funcionamento desses órgãos para a atração de investimentos

nas suas esferas de atuação.

Cargos vagos em diretorias de agências reguladoras

federais implicam dificuldades para o funcionamento destes

órgãos, cujas decisões são tomadas pelas respectivas diretorias
em regime colegiado.

A recorrente demora no preenchimento de vagas de

diretores das agências reguladoras federais ganhou destaque

nos jornais e na agenda do Congresso Nacional, tomou-se tema

tão preocupante que provocou a elaboração do Projeto de Lei

n° 322/2005 2
, de autoria do Senador José Jorge.

A referida proposição insere dispositivo na Lei de

Recursos Humanos das Agências Reguladoras, a Lei n° 9.986,

de 18 de julho de 2000, estabelecendo, em suma, que,

decorridos noventa dias da vacãncia do cargo de diretor de

agência reguladora sem que o Presidente da República se

manifeste sobre a indicação de substituto, esta função, assim

como a de nomeação do novo diretor passam a ser de

competência exclusiva do Senado Federal.

De caráter evidentemente inconstitucional, vez que

irremediavelmente fere o princípio da independência entre os

poderes, observa-se que tal proposição é também desnecessária,

à luz do art. 10 da Lei n° 9.986/2000, que estabelece:

2 Em 28/11/2005, em conformidade com o conclusão do Parecer nQ 2.054, de 2005,
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal deliberou pela
conversão do Projeto de Lei nQ 322, de 2005, na Proposta de Emenda à Constituição
nQ 66, de 2005, que, em 18/10/2006, foi incluída na Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 07/11/2006 para votação em primeiro turno.
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"Art. 10. O regulamento de cada Agência disciplinará
a substituição dos Conselheiros e Diretores em seus

impedimentos ou afastamentos regulamentares ou ainda
no período de vacância que anteceder a nomeação
de novo Conselheiro ou Diretor." (destacamos)

Há mais de seis anos o legislador ordinário outorgou às

agências reguladoras federais a possibilidade de editar
regulamento disciplinando a substituição de diretores em seus
impedimentos, afastamentos ou no período de vacância que

eventualmente pode anteceder à nomeação de novo diretor.
Portanto, se as agências reguladoras houvessem utilizado

tal prerrogativa legal, a eventual demora no processo indicação,

aprovação e nomeação de novos nomes para os cargos vacantes
de diretores não deveria afetar o funcionamento desses órgãos.

N o entanto, estranhamente, nenhuma das agências

reguladoras existentes, até a conclusão do presente trabalho,

editou ato regulamentando a matéria.
Faz-se, portanto, necessário perquerir as razões para tal

comportamento.

2. AINDEPENDÊNCIADASAGÊNCIASREGULADORAS

Seguindo um modelo originalmente implantado nos
Estados Unidos da América, diversos países criaram agências

reguladoras independentes, a partir da década de 80 do século
passado, com o objetivo de intervir em setores específicos da

economia, oferecendo uma nova alternativa de resposta às

imperfeições dos mercados.
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A função da regulação é incentivar a eficiência
econômica, promovendo a qualidade (qualidade intrínseca,

otimização de custos e segurança) do atendimento das
necessidades dos consumidores e usuários do setor econômico
regulado, garantindo a realização dos investimentos necessários

e sua justa remuneração.
A independência das agências reguladoras objetiva

proteger seu processo decisório de captura por pressões
políticas de curto prazo, pela indústria regulada ou por outros
grupos de interesse. Para tanto, de acordo com o Banco

Mundial', geralmente são dotadas das seguintes salvaguardas:
(a) que os reguladores tenham mandatos, para que sejam

extintas ou limitadas as pressões políticas;
(b) que os reguladores sirvam por prazos fixos;
(c) que os reguladores tenham competência

profissional ou outras qualificações e que sua nomeação
envolva os poderes Executivo e Legislativo;

(d) que os mandatos dos reguladores não sejam
coincidentes, para que se reduza a relação com um governo
em particular;

(e) isentar as agências das escalas salariais dos
servidores públicos, o que irá atrair profissionais mais
qualificados;

(j) estipular padrões elevados de transparência nos
atos regulatórios; e

3 SMITH. W. and SHIN, B. (sem data) "Regulating Infrastructure - Funding Regulatory
Agencies". Informal Notes. Infrastructure Series. The World Bank. p. 1-2.
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(g) dotar as agências de fonte independente de

financiamento com vistas a reduzir a dependência de verbas

orçamentárias politicamente dirigidas.

Para contrabalançar as medidas supra, evitando que as
agências reguladoras gozem de independência absoluta, o Banco

Mundial sugere a adoção das seguintes medidas de
responsabilização (accountability):

(a) demitir o regulador em caso de irregularidade

comprovada;

(b) estipular claramente os deveres dos reguladores

na lei;

(c) estipular elevados padrões de transparência nos

procedimentos regulatórios;

(d) estipular exigências rigorosas na feitura de

relatórios, inclusive um relatório anual; e

(e) estipular escrutínio legislativo das propostas

orçamentárias da agência.

Coerentemente com tal modelo, as agências reguladoras

brasileiras foram estabelecidas com características peculiares
que as diferenciam dos demais órgãos estatais.

Foram constituídas por leis específicas, como autarquias
"sob regime especial", com a atribuição de regulação e
fiscalização de atividades econômicas específicas.

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

n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996);
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2. Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
(Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997);

3. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustiveis - ANP (Lei n° 9.478, de 6 de agosto
de 1997);

4. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
(Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999);

5. Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (Lei
n° 9.961, de 28 de janeiro de 2000);

6. Agência Nacional de Águas - ANA (Lei n° 9.984, de
17 de julho de 2000);

7. Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
ANTAQ (Lei n° 10.223, de 5 dejunho de 2001);

8. Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
(Lei n° 10.223, de 5 de junho de 2001);

9. Agência Nacional do Cinema - ANCINE (Medida
Provisória n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001); e

10.Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC (Lei n°
11.182, de 27 de setembro de 2005).

Adicionalmente, foi encaminhado pelo Executivo, e
tramita na Càmara dos Deputados, o Projeto de Lei n° 1.4911
19994

, que cria a Agência Nacional de Serviços de Correios 
ANSC.

4 Em 24/10/2003, foi recebido o Aviso nQ 1.139103, da Presidência da República,
encaminhando a Mensagem nQ 558103, solicitando a retirada deste Projeto. O
pedido de retirada foi encaminhado ao Plenário da Câmara dos Deputados, em
virtude de já haver parecer favorável aprovado em Comissão. Até 31/10/2006, o
referido pedido não havia sido apreciado.
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o regime jurídico da agências reguladoras brasileiras é
composto por regras gerais, que decorrem do regime jurídico

administrativo a que se submetem todas as autarquias, e regras
especiais estabelecidas nas respectivas leis de criação e na
legislação especificamente voltada para as agências
reguladoras.

A natureza de autarquia especial conferida às agências

reguladoras é caracterizada por independência administrativa,
autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica,
mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes.

Elemento essencial para permitir que as agências
reguladoras sejam consideradas independentes, os mandatos
dos diretores, assim como seus critérios de escolha, nomeação
e eventual exoneração são definidos nas respectivas leis de
criação e na chamada Lei de Recursos Humanos das Agências
Reguladoras, a Lei n° 9.986, de 18 de julho de 2000.

Tais características são essenciais para que as decisões
administrativas adotadas pelas agências reguladoras espelhem
unicamente as políticas setoriais estabelecidas nas leis e nos
decretos, e objetivem ao interesse público.

Quando as decisões das agências reguladoras são, de
alguma forma, influenciadas pelas pressões estabelecidas por
qualquer dos grupos de interesses que atuam no setor regulado,
geralmente representados pelo governo, empresários ou
usuários, diz-se que a agência reguladora foi capturada.
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3. A NOMEAÇÃO DE DIRETORES E O PROCESSO DE
CAPTURADASAGÊNCIAS REGULADORAS

Essencialmente, uma agência reguladora é um órgão de
Estado. Deve se submeter tão-somente à Constituição Federal
e às políticas gerais e setoriais estabelecidas nas leis e nos
decretos editados.

As decisões das agências reguladoras nunca devem ser
oportunistas, não devem estar submetidas aos caprichos dos
governantes, aos seus humores diários, mas sim às políticas
setoriais mais perenes, que estão estatuídas nas leis e decretos.

As tarifas ou as penalidades estabelecidas para uma
empresa regulada, as condições de atendimento das
necessidades de consumidores de diferentes regiões, assim
como as deliberações relativas aos demais temas de
competência das agências reguladoras federais não devem ser
influenciadas pelo apoio financeiro ou político que empresas
ou regiões dêem ou deixem de dar ao governante, ao seu partido,
ou à sua base de sustentação política.

O objetivo é a estabilidade de regras, a isonomia das
decisões das agências reguladoras, a previsibilidade dos
acontecimentos nos mercados regulados e, consequentemente,
a redução da percepção de risco para todos os seus
participantes, sejam eles estatais ou privados, prestadores de
serviços ou usuários.

Quando os agentes do mercado, especialmente os
investidores, percebem que o governo exerce influência sensível
no processo decisório de uma agência reguladora, aumenta sua
percepção de risco para os investimentos no segmento regulado
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da economia, provocando a elevação da taxa de retorno

necessária para novos investimentos e, consequentemente, à

redução da atratividade daquele setor para investidores e o
aumento dos custos para os usuários.

Evidentemente, o contingenciamento do orçamento das

agências reguladoras pelo governo federal é um instrumento
de pressão sobre as atividades desses órgãos. No entanto, seu

efeito prejudicial atinge principalmente as atividades de
fiscalização das agências reguladoras, exercendo, salvo melhor
juízo, menor influência sobre os demais temas submetidos ao

processo decisório das diretorias desses órgãos.
Por outro lado, ao deixar de exercer a prerrogativa legal

de estabelecer regulamento disciplinando a substituição de
diretores no período de vacância que pode anteceder à

nomeação de novo diretor, ou seja, submetendo o desempenho

do órgão à eventualleniência do Presidente da República na

indicação do nome ou do Senado Federal na sua apreciação, os
diretores das agências reguladoras dão mostras ou de

incompetência técnica (desconhecem o art. 10 da Lei n° 9.986,
de 18 de julho de 2000), o que é pouco provável, ou de que

temem demonstrar"excessiva" independência em relação ao
Presidente da República, além de expor a incapacidade do

governo de atuar tempestivamente num processo relativamente
simples de indicação, aprovação e nomeação de um técnico
para ocupar um posto de diretor de agência reguladora,

previamente à vacância do cargo.
Este comportamento, além de comprometer a

capacidade de funcionamento das agências reguladoras, é

inegavelmente um indício de que, no Brasil, as decisões desses
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órgãos são fortemente influenciadas pelo governo, de que seus

diretores temem desagradar ao Presidente da República, ou seja,

de que foram capturadas pelo governo.

4. APRINCIPALCAUSADACAPTURADASAGÊNCIAS

REGULADORAS BRASILEIRAS PELO GOVERNO

Lembrando que a possibilidade de editar regulamento
disciplinando a substituição de diretores no período de vacância

que pode anteceder à nomeação de novo diretor existe deste

13 de maio de 2000, quando da edição da Lei n° 9.986/2000, e
que os contingenciamentos dos orçamentos das agências

reguladoras são tão antigos quanto as próprias agências, é
forçoso concluir que, no Brasil, o processo de captura das

agências reguladoras federais pelo governo antecede à atual

gestão.
Este fato, que certamente contribui para o acréscimo do

chamado "custo Brasil" e para a redução da atratividade de

investimentos privados para os setores regulados, salvo melhor
juízo, deve-se principalmente à possibilidade de recondução

dos Diretores das agências reguladoras brasileiras, ao fim dos

seus mandatos.
A Lei de Recursos Humanos das Agências Reguladoras

não autoriza diretamente a recondução de diretores de agências
reguladoras. Entretanto, no seu art. 36, retira a vedação à

recondução estabelecida na Lei de criação da Anatel, deixando
intacta a possibilidade de recondução de diretores ao cargo por

uma vez, definida no § 3° do art. 11 da Lei de criação da ANP.

Portanto, por analogia, concluiu-se que a recondução de
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diretores de agências reguladoras aos respectivos cargos por

uma vez seria possível.

Tal fato, aparentemente, vem afetando a forma como os

diretores das agências reguladoras deliberam. Temendo

desagradar ao chefe do Poder Executivo e impossibilitar uma

possível recondução aos cargos que ocupam, os Diretores das
agências reguladoras brasileiras passam a tomar decisões

buscando não desagradar ao governo.

Verifica-se, assim, a captura das agências reguladoras

federais pelo grupo de pressão representado pelo governo, o

que contribui para o aumento do risco percebido pelos

investidores para os setores regulados, reduzindo a sua

atratividade para investimentos privados e, em última instância,

aumentando os custos para os usuários.

Ressalta-se que, no Substitutivo apresentado pelo

Relator designado para manifestar-se perante a Comissão

Especial incumbida de examinar o PL n° 3.337/2004 na Câmara

dos Deputados, é proposta a alteração do art. 4° da Lei n° 9.986/

2000, de forma a vedar a recondução de diretores de agências.

Entretanto, entendemos que a providência supra não

soluciona totalmente a questão.

Ainda restariam possibilidades do processo de indicação

de diretor de uma agência influenciar as decisões adotadas em

outra agência.

Uma que vislumbramos, não obstante a exigência

estatuída no art. 5° da Lei n° 9.986/2000 de que o indicado para

o cargo de diretor possua "elevado conceito no campo de

especialidade dos cargos para os quais serão nomeados", seria

a possibilidade de um diretor de uma agência reguladora, ao

29



Cadernos ASLEGIS
N° 29 - maio/agosto de 2006

fim do seu mandado ser nomeado como diretor de outra agência
reguladora, como ocorreu recentemente na nomeação do
Diretor-Geral da Aneel.

De fato, promessas de nomeações para cargos de direção
em outros órgãos ainda podem ser empregadas pelo governo

para influenciar decisões de diretores de agências reguladoras
em fnn de mandato.

Por mais que se esforcem os legisladores, haverá sempre
brechas nas leis.

Portanto, além de aprovar normas claras e zelar pela sua
estabilidade, cabe ao chefe do Poder Executivo e ao Senado
Federal evitar que, no processo de escolha de diretores de
agências reguladoras, surjam indícios de possibilidade de
captura desses órgãos pelo governo, de forma a evitar a elevação
do risco e a redução da atratividade de investimentos privados
para os setores regulados.

5. CONCLUSÕES

1- Nos últimos anos, os freqüentes contingenciamentos

orçamentários e a recorrente demora nos processos de
indicação de novos nomes para substituir diretores de agências
reguladoras cujos mandatos se esgotaram dificultaram o
funcionamento de diversas agências reguladoras federais
brasileiras.

2 - A demora no processo indicação de novos nomes
para os cargos vacantes de diretores de agências reguladoras
federais não deveria afetar o funcionamento desses órgãos uma
vez que, há mais de seis anos, o legislador ordinário tomou
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possível a cada agência reguladora federal editar regulamento

disciplinando a substituição de diretores no período de vacância

que eventualmente anteceda à nomeação de novo diretor.

3 - Ao deixar de exercer a prerrogativa legal de

estabelecer regulamento disciplinando a substituição de

diretores no período de vacância que pode anteceder à
nomeação de novo diretor, os diretores das agências reguladoras

dão mostras de que temem desagradar ao Presidente da

República, demonstrando "excessiva" independência, o que

inegavelmente é um indício de que, no Brasil, as decisões desses

órgãos são influenciadas pelo governo, ou sej a, de que as

agências reguladoras federais brasileiras foram capturadas pelo

governo.

4 - A captura das agências reguladoras federais pelo

governo contribui para o aumento do risco percebido pelos

investidores para os setores regulados, reduzindo a sua

atratividade para investimentos privados, aumentando, em última

instância, os custos para os usuários.
5 - Salvo melhor juízo, o interesse em evitar desagradar

ao chefe do Poder Executivo deve-se à possibilidade de

recondução dos Diretores das agências reguladoras brasileiras,

ao fim dos seus mandatos.
6 - Tal problemática pode vir a ser solucionada com a

aprovação do Substitutivo apresentado pelo Relator designado
para manifestar-se perante a Comissão Especial incumbida de

examinar o PL n° 3.337/2004 na Câmara dos Deputados, que

propõe a alteração do art. 4° da Lei n° 9.986/2000, de forma a

vedar a recondução de diretores de agências.

7 - Entretanto, a possibilidade de um diretor de uma
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agência reguladora, ao [nu do seu mandado ser nomeado como
diretor de outra agência reguladora, como ocorreu
recentemente na nomeação do Diretor-Geral da Aneel, indica
que promessas de nomeações para cargos de direção em outros
órgãos ainda podem ser empregadas pelo governo para
influenciar decisões de diretores de agências reguladoras.

8 - Além de aprovar normas claras e zelar pela sua
estabilidade, cabe ao chefe do Poder Executivo e ao Senado
Federal evitar que, no processo de escolha de diretores de
agências reguladoras, surjam indícios de possibilidade de

captura desses órgãos pelo governo, de forma a evitar a elevação
do risco e a redução da atratividade de investimentos privados
para os setores regulados.
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