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RESUMO 

 

Neste artigo, avaliamos o papel das agências reguladoras após a Reforma 

Gerencial, ocorrida em 1995, analisando sua evolução institucional e sua autonomia. 

Para isso, apresentamos uma contextualização sobre a democracia republicana, a 

reforma da gestão pública e a criação das agências reguladoras no Brasil. A partir 

dessas bases, se destacam as inovações deste modelo de autarquia de regime 

especial, entre os quais a autonomia de gestão, independência decisória, a 

flexibilidade administrativa, identificando os obstáculos na concretização da 

autonomia prevista em lei, o possível impacto na atividade de regulação e os 

eventuais conflitos com o regime democrático. Toda esta discussão invoca também 

outras questões atinentes ao modelo de democracia republicana, as inovações 

trazidas pelas reformas no modelo de administração pública no Brasil e as 

mudanças subjacentes na relação entre o Estado e a sociedade, culminando na 

criação de novas instituições como as agências reguladoras.  

 

Palavras-chave: democracia; Estado republicano; reforma gerencial; agência 

reguladora; autonomia. 



 
 

ABSTRACT 

 

In this article, written through a case study, we evaluate the role of regulatory 

agencies after the Managerial Reform, which happened in 1995, analyzing its 

institutional evolution and its autonomy. In order to achieve that, we contextualize 

republican democracy, the reform of public management and the creation of 

regulatory agencies in Brazil. Based on that, the innovations of this model of special 

regime autarchy, among them the autonomy of management, independence of 

decision making, administrative flexibility, identifying the obstacles in the 

implementation of the autonomy provided by law, the possible impact on the 

regulation activity and any conflicts with the democratic regime. This discussion also 

brings up other discussions: the model of republican democracy, the innovations 

brought about by the reforms in the model of public administration in Brazil and the 

underlying changes in the relationship between the State and society, culminating in 

the creation of new institutions such as regulatory agencies. 
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autonomy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A democracia republicana, a reforma da gestão pública e a criação das 

agências reguladoras não devem ser analisadas historicamente de maneira 

atomizada, mas vislumbradas diante do desenvolvimento ocorrido nas duas 

principais instituições políticas, quais sejam, o Estado e a sociedade civil, cujas 

relações produziram uma nova governança democrática.   

Os desafios lançados pela globalização trouxeram consigo mudanças 

profundas nas relações sociais e econômicas, modificando de forma célere as 

relações com o patrimônio público, os serviços públicos e a burocracia, com 

influência direta nas instituições políticas. Assim, para atender às novas demandas, 

surge uma nova organização do Estado, mais descentralizada, com burocratas que 

distinguem os interesses políticos corporativos do interesse público e com formas de 

controle mais autônomas, na busca de eficiência e eficácia.   

Nas palavras de Bresser-Pereira (2009, p.13), a construção de um Estado 

republicano, passa por reformas com o objetivo de aumentar sua capacidade, 

entretanto, o Estado deve ser democrático, ou seja, capaz de produzir governos 

representativos e responsáveis; liberal, capaz de proteger os direitos civis; social, 

capaz de promover a justiça social; e republicano, sendo capaz de resistir à 

corrupção. Assim, será possível desenvolver uma análise mais acabada sobre os 

temas trazidos à colação, a fim de reconhecer se o modelo de agência reguladora, 

proposto pela reforma da gestão pública, é resultante das mudanças subjacentes à 

democracia republicana, na busca de maior efetividade e transparência do Estado. 

  Neste contexto, necessária a análise sobre a reforma da gestão pública e o 

seu significado para a consolidação do regime democrático, bem como sobre 

eventual amadurecimento do Estado republicano, para avaliarmos qual o impacto 

nas instituições, diante da adoção do modelo das agências reguladoras. 

Assim, podemos concluir qual o papel desempenhado pelas agências para 

tornar mais efetiva e eficaz a intervenção estatal no domínio econômico e, se desta 

forma podemos considerar estas instituições como instrumentos capazes de 
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promover o fortalecimento da atuação do Estado, após a Reforma Gerencial da 

administração pública brasileira. 
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2. DEMOCRACIA 

A relação entre o Estado e a sociedade se desenvolveu em um contexto 

histórico que passou do modelo absolutista para o liberal, fundamentado pelos 

princípios liberais, dando ênfase à liberdade e, posteriormente, para o modelo 

democrático apoiado nos princípios republicanos, com a preeminência da igualdade.     

Dentre as concepções de democracia, prudente uma breve contextualização 

dos modelos teóricos, destacando inicialmente o modelo de democracia direta de 

Rousseau (1980, passim). O autor fundamentou o poder na soberania popular, 

entendeu ser indelegável o poder soberano, rejeitou a democracia representativa e 

considerou usurpação qualquer forma de delegação do poder.      

Importantes os ensinamentos sobre a democracia pluralista ou liberal, 

defendendo a participação política ampliada, sendo a democracia representativa a 

forma ideal, na qual o sistema político contemplava as diversidades de uma 

sociedade heterogênica.  

Robert Dahl (2005, p.25), defendia um modelo de democracia pluralista 

composto por governantes racionais que respondem as preferências dos 

governados, onde inclusive os opositores teriam iguais condições de expressar suas 

divergências, pressupondo algumas garantias, entre as quais: liberdade de 

expressão, direito ao voto, elegibilidade, eleições livres e idôneas, fontes alternativas 

de informação, liberdade de formar e aderir a organizações, além de instituições 

para implantar políticas governamentais legitimadas. (DAHL, 2005, p.29) 

Entretanto, para o teórico elitista Schumpeter (1961, p. 353), a retórica da 

racionalidade mútua defendida pelo modelo pluralista é desmontada sob a ótica 

realista, justificada pelo absenteísmo eleitoral de uma massa manipulada. O político 

é um especialista em disputas eleitorais para manter o poder e o burocrata é a única 

salvação para o modelo de democracia pelo insulamento burocrático.   

Patente, portanto, o confronto com a visão clássica de Dahl (2005) e do 

modelo de democracia pluralista defendidas pelos liberais, na qual os interesses 

condicionam as políticas públicas e as decisões dos governantes são decorrentes do 

que acontece na sociedade. A visão de bem comum acima das liberdades 
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individuais é criticada por Schumpeter (1961, p. 314) na sua concepção de 

democracia, uma vez que os governados não têm capacidade de vislumbrar um bem 

comum, enquanto que o governante está interessado tão somente no poder. 

 Os modelos de democracia desenhados por Lijphart (2003, p. 18) são 

categorizados segundo duas dimensões principais e configuram-se, nos extremos 

teóricos, dois modelos: de um lado, a democracia majoritária e, de outro, a 

consensual. No entanto, a análise demonstra que, embora o senso comum seja de 

que a democracia majoritária resulte em governos mais efetivos, ou seja, que 

implementam decisões melhores e mais rapidamente do ponto de vista de políticas 

macroeconômicas, não é possível concluir que este seja um modelo de democracia 

superior à consensual. 

  Por sua vez, os governos de representação proporcional e de coalizão têm 

maior capacidade de prover políticas governamentais firmes e centristas, uma vez 

que são apoiados por um grande consenso, resultando em maior probabilidade de 

permanecerem no poder. No entanto, no modelo consensual, a fragmentação e a 

descentralização podem representar entraves para grandes reformas. 

A estrutura institucional proporciona o contexto em que grupos e indivíduos 

interpretam seus interesses próprios e, assim, definem suas preferências políticas. 

Além das instituições, na ordem democrática temos como figuras fundamentais e 

complementares os atores políticos, cujas caraterísticas essenciais precisam ser 

distintas para entendermos a relação entre a política e a burocracia. Dessa forma, 

devemos retomar a teoria clássica. Na tipologia weberiana (WEBER, 1963, passim), 

os atores políticos se distinguem na figura do político eleito, responsável pelas 

decisões finais, movido pelo senso de moderação e responsividade, de outro lado, a 

figura do burocrata que executa suas funções sem julgamento de valor, sendo fiel ao 

cumprimento das regras estabelecidas pelos eleitos. Neste contexto, a função da 

burocracia seria a de executar as políticas públicas, implantando as decisões dos 

governantes. 

 Entretanto, nas democracias contemporâneas, pudemos observar que os 

burocratas passaram a participar de forma ativa nas decisões políticas, contribuindo 

de forma relevante nos processos decisórios, bem como os próprios políticos, ao 

definirem as políticas públicas com fundamentos técnicos, desencadeando um 

hibridismo de ambos os papéis.      
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A burocracia, na ordem democrática brasileira, desempenha papel de 

fundamental importância, não apenas na participação do processo decisório, mas 

como um dos principais atores, definindo e conduzindo políticas públicas, bem como 

articulando os interesses envolvidos. No Brasil, a relevância da burocracia 

independe da fonte de poder, a qual pode advir de uma decisão estratégica do chefe 

do Poder Executivo ou, ainda, dos próprios interesses socioeconômicos dos 

burocratas representados dentro do aparelho do Estado, restando patente o seu 

destaque no sistema político do nosso país.  

Neste contexto, importante consignar que o sistema político brasileiro 

apresenta como principais características o presidencialismo, o multipartidarismo e o 

federalismo, configurando assim o conceito de ―presidencialismo de coalizão‖ de 

Abranches (1999, p. 49), que se compõe pelo sistema eleitoral proporcional e um 

multipartidarismo fragmentado, que exige composição política para viabilizar a 

governabilidade.   

Diante destas características, podemos verificar o grau de concentração do 

poder decisório segundo as regras vigentes e a capacidade efetiva de tomar 

decisões e implantar políticas públicas, observando a síntese de Vicente Palermo 

(2000, p. 521). Historicamente, o debate institucional tinha por eixo a discussão 

sobre a governabilidade do país. Posteriormente, o foco foi direcionado para a 

estrutura de poder vinculada à governabilidade, movendo do plano normativo para o 

descritivo. Em linhas gerais, os partidos políticos no Brasil são descritos destacando-

se: falta de consistência ideológica, fragilidade de identidade partidária, indisciplina e 

infidelidade partidária, personalismo dos políticos, além da patronagem, do 

clientelismo e do patrimonialismo históricos.      

 O federalismo, enquanto arranjo político de distribuição de poder em 

unidades de espaço, é composto por unidades de poder autônomas, mas 

interdependentes, onde a coordenação federativa se dá através de um pacto 

político. O contexto federativo brasileiro é descrito como um frágil contrato federativo 

em comparação ao modelo americano, ressaltando as principais diferenças – desde 

a sua constituição, seu caráter descentralizador, a falta de cooperação entre os 

entes, que contribuíram para o desenvolvimento da guerra fiscal e o federalismo 

predatório na redemocratização, conforme Abrucio (1998, p. 34). Patente, portanto, 

a necessidade não somente de uma reforma do Estado para consolidação do regime 
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democrático, mas ainda do estabelecimento de um pacto federativo que incentive a 

cooperação entre os entes subnacionais, sem restringir a autonomia política.  

Nas relações entre o Estado e a sociedade, temos as tradicionais instituições 

políticas de representação, quais sejam, os partidos e os processos eleitorais, 

convivendo com outras instituições políticas, descritas por Edson Nunes (2010, 

p.161) como a gramática política do Brasil. Este hibridismo institucional descrito por 

este autor é composto por quatro padrões de institucionalização, que também 

estruturam as relações entre a sociedade e o Estado no Brasil. São elas: 

clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e o universalismo de 

procedimentos (NUNES, 2010, p.34).  

A introdução do capitalismo moderno no Brasil interagiu com a criação de um 

sistema institucional nacional e multifacetado, tido como sincrético por conciliar os 

princípios de várias doutrinas, se contrapondo ao anterior, regional e dualista. Estes 

processos de construção institucional em meio às profundas mudanças, de ordens 

econômicas e sociais no Brasil contemporâneo desempenharam um papel 

fundamental na vida política brasileira, através das diferentes formas institucionais. 

Importante destacarmos a efetividade dos controles democráticos da 

administração pública, tendo em vista o grande número de mecanismos e formas de 

controle que permeiam a relação da democracia representativa e a burocracia 

pública. Entretanto, apesar dos inúmeros órgãos públicos que desempenham as 

funções de controle, não existe qualquer articulação ou forma de coordenação 

visando um objetivo comum, sequer definido sob o enfoque do interesse público. 

No sistema de freios e contrapesos, a administração pública burocrática e a 

própria democracia, ou seja, as principais instituições que devem proteger o 

patrimônio público foram alvo das mudanças necessárias para transformar a gestão 

pública, tornando-a mais eficiente, tornando os políticos mais responsivos e os 

cidadãos mais participativos.       

Diante do exposto, podemos concluir que a burocracia na ordem democrática 

brasileira desempenha papel de fundamental importância, não apenas na 

participação do processo decisório, mas como um dos principais atores, definindo e 

conduzindo políticas públicas, bem como articulando os interesses envolvidos.  
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Este papel recebe destaque na análise das instituições que surgiram com o 

amadurecimento da democracia no Brasil, em especial nas democracias modernas 

tidas como republicanas, porque devem proteger o patrimônio público por um lado e, 

por outro, seus cidadãos têm obrigação de promover o interesse público. 

 



10 

 

3. ESTADO REPUBLICANO 

A democracia republicana traz consigo políticos e funcionários públicos 

graduados envolvidos no governo, na gestão pública e na implementação eficiente 

das decisões políticas, estruturando e administrando a organização do Estado.  

Assim sendo, a nova democracia é republicana porque a tradição republicana se 

baseia na participação do cidadão no processo político. 

O surgimento de um sistema global e as crescentes demandas da sociedade 

civil tornou patente a necessidade de um Estado forte e legítimo, sendo este novo 

Estado emergente além de forte com relação aos direitos civis, primando pela 

proteção à vida, propriedade e liberdade, também viril com relação aos direitos 

políticos, sendo, portanto, democrático e, além disto, prezando pelos direitos sociais, 

combatendo as desigualdades econômicas, ainda ser capaz de garantir os direitos 

republicanos e contar com uma sociedade politicamente participativa.    

 Com o argumento de Bresser-Pereira (2009, p. 165), construir um Estado 

republicano é construir um Estado capaz de se proteger contra indivíduos 

poderosos, garantindo ao mesmo tempo os direitos individuais contra seu próprio 

poder. A construção do Estado republicano exige não só boas instituições, mas 

principalmente, bons políticos e funcionários públicos e, ainda, uma sociedade civil 

ativa e participativa. Apesar da globalização, que tornou os Estados-nação mais 

interdependentes, ainda é no Estado-nação, sob a organização e as instituições do 

Estado, que os direitos e interesses dos cidadãos continuam protegidos. O Estado-

nação afirma os direitos políticos, protege os direitos sociais e detêm os direitos 

republicanos, quais sejam os direitos relacionados à proteção do patrimônio público, 

conforme o autor (BRESSER, 2009, p. 18).  

 O Estado republicano é participativo, com o cidadão exercendo o controle 

social e definindo novas políticas e instituições; composto por uma burocracia 

comprometida com o interesse público, com capacidade de garantir o cumprimento 

da legislação e reformar instituições com legitimidade; e capacidade tributária, 

sendo, principalmente, eficaz no desempenho de suas atribuições. Portanto, é um 

sistema de governo composto pelo engajamento entre a sociedade civil, 
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representada pelos cidadãos, e o Estado, enquanto estrutura administrativa 

composta pela burocracia pública, formada de políticos e servidores públicos. 

Cumpre ressaltar que os direitos civis são os direitos fundamentais (vida, 

liberdade, propriedade, igualdade), que garantem as relações civilizadas entre as 

pessoas e a própria existência da sociedade civil, surgida com o desenvolvimento do 

capitalismo. Os direitos políticos se referem à participação do cidadão no governo da 

sociedade (ou seja, manifestação política, organização de partidos, votação e 

possibilidade de candidatura). São eles que conferem legitimidade à organização 

política da sociedade. Os direitos sociais têm como base a justiça social, incluindo 

os direitos à educação, trabalho, salário justo, saúde, aposentadoria. Eles permitem 

às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de desigualdade 

produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar para todos. Os 

direitos republicanos, embora constantemente violados, são atualmente melhor 

definidos e protegidos e as reformas institucionais, em particular a reforma da gestão 

pública, são capazes de avanços, tornando o Estado mais capaz, segundo Bresser-

Pereira (2009, p. 164).  

No Estado republicano, a preocupação com a proteção do interesse público e 

o patrimônio público é primordial para garantir os direitos republicanos e protegê-los 

do controle privado, ampliando o papel do Estado na garantia de mercados 

competitivos, tornando necessária a reforma da gestão pública. E isto somente se 

tornou possível em razão da participação no processo político de toda sociedade, 

dotada de virtudes cívicas e capazes de participar efetivamente dos assuntos 

públicos, esboçando a estrutura de uma democracia participativa e republicana. 

Quando os governos usam as organizações da sociedade civil como 

ferramenta de controle da administração, podemos observar os sinais de reforma da 

gestão pública, pois estas organizações até podem sofrer limitações, mas, em 

contrapartida, elas conferem à democracia um caráter republicano.    

Assim, como a democracia republicana trouxe consigo políticos e funcionários 

públicos graduados envolvidos no governo, na gestão pública e na implementação 

eficiente das decisões políticas, estruturando e administrando a organização do 

Estado, as reformas da gestão pública buscaram novas instituições mais adequadas 
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a este modelo, cujo objetivo central era a reconstrução da capacidade do Estado, 

tornando o governo mais eficiente e responsivo.  
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 4. REFORMA GERENCIAL 

A reforma das instituições e do aparelho do Estado, nas democracias 

contemporâneas, é um desafio que envolve competência técnica e virtude 

republicana de acordo com Bresser-Pereira (2010, p. 256), sendo que para entender 

a Reforma Gerencial ocorrida no Brasil, faz-se necessário contextualizar as 

mudanças ocorridas nas formas de organizar e administrar o aparelho do Estado e 

que serviram como um marco. 

Isso porque após a revolução capitalista e o surgimento do Estado moderno, 

duas reformas principais da estrutura do Estado se sucederam, com profundas 

mudanças institucionais, quais sejam, a reforma do serviço público e a reforma da 

gestão pública.  A organização do Estado se deu historicamente por tipos ideais de 

administração, entre os quais se destacam: a administração patrimonial; a 

administração burocrática e a gestão pública.     

A administração patrimonial, era burocrática, mas tradicional, não era pública 

no sentido de não estar orientada ao interesse público, uma vez que confunde o 

patrimônio privado com o público, estando associadas nos tempos modernos, as 

monarquias absolutas que surgiram antes do capitalismo industrial e da democracia. 

Cumpre consignar que, a organização do aparato administrativo admite a forma de 

estamento, ou seja, tradicional do poder privado, e a forma burocrática ou moderna, 

do poder público, ambos definidos pela propriedade dos meios de administração. 

Oportuno ressaltar que a administração burocrática teria substituído às formas de 

administração tradicional, conhecidas como patrimonialista e clientelista fundadas no 

poder privado, onde o patrimônio público era usado como recurso de poder. 

Historicamente, a primeira reforma da organização do Estado no Brasil teria 

sido a reforma do serviço público, que representou a transição da administração 

patrimonial para a administração pública burocrática, apresentando um grande 

avanço na proteção do patrimônio público. Já a reforma da gestão pública é a 

transição da administração burocrática para o gerenciamento público e, apesar do 

serviço público continuar sendo profissional e racional, passa a depender mais de 
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tomada de decisões gerenciais do que da estrita observação de procedimentos 

burocráticos. 

Apesar das demandas por uma organização eficiente do Estado e de 

mudanças no regime político, em especial na transição entre o Estado democrático e 

o social democrático, não houve mudança na administração pública, que 

permaneceu burocrática, reafirmando a ampliação deste sistema. Somente no início 

do século XXI houve a diminuição da resistência da administração burocrática, pois 

se verificou que a reforma não é um rompimento total com o sistema burocrático, 

mas a combinação dos princípios burocráticos com os gerenciais, tomando de 

empréstimo estratégias da administração empresarial e ideias para as novas 

demandas do aumento e da complexidade não só do governo, mas da sociedade, 

como consequência da mudança tecnológica do sistema global.     

Tanto a crise quanto a globalização, debilitaram a organização do Estado, 

sendo que as reformas, entre as quais, o ajuste fiscal e a reforma da gestão pública, 

permitem ao Estado se organizar de maneira mais eficaz.  

O objetivo primordial desta reforma era de aumentar a capacidade do Estado, 

fortalecendo suas bases a fim de produzir governos democráticos, representativos e 

responsivos. Além disto, pretendia criar novas instituições jurídicas e organizacionais 

que permitiam transformar os burocratas profissionais em gestores públicos, 

passando inclusive pelo enxugamento do aparelho do Estado, mas sem perder de 

vista seu objetivo primordial de tornar o governo mais eficiente e responsável, 

reconstruindo a capacidade deste Estado.    

No Brasil, a reforma da gestão pública se iniciou em 1995 através do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, além de uma emenda constitucional para 

tornar a reforma proposta compatível com o texto constitucional e em 1998, já 

estavam delimitadas suas instituições básicas, entre as quais as agências 

reguladoras, a lógica gerencial e o modelo de reconstrução do Estado, passando 

assim, por um longo processo de implantação. 

Entretanto, pode-se considerar que o Brasil teve outras duas reformas 

administrativas que antecederam a Reforma da Gestão Pública, quais sejam, a 

Reforma Burocrática de 1936 e a segunda de 1967, instituída pelo Decreto Lei nº 

200, do Regime Militar, que embora tenha sido uma reforma desenvolvimentista, foi 
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descontinuada com a transição para a democracia e a promulgação da Constituição 

de 1988. 

Ressalta-se ainda que os pilares da Reforma Gerencial eram a melhora da 

eficiência e a qualidade dos serviços públicos, orientados não para a burocracia, 

mas para o cidadão, que faz do controle social um importante mecanismo de 

responsabilização política, exigindo transparência do Estado. Isto porque, esta 

reforma da gestão pública não envolveu apenas práticas gerenciais inovadoras para 

o poder público e novas instituições; mas, mais do que isso, redefiniu a forma de 

organização do Estado, bem como suas funções, além de atribuir grande 

importância aos mecanismos de controle social.    

Importante destacar que as experiências internacionais ampliaram ainda mais 

os horizontes de análise das políticas para melhorar a gestão pública no Brasil, uma 

vez que esta visão panorâmica também serviu de subsídio para o desenho do 

modelo implantado pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995 

pelo MARE.1  

No Brasil a reforma do Estado foi definida dentro do contexto de análise do 

papel do Estado, o qual teria deixado de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento social e econômico, que garantia a produção de bens e serviços. 

Passou a desempenhar outra função primordial, como coordenador e regulador 

desse desenvolvimento. A partir desta premissa, surgem às agências reguladoras. 

 Diante disto, importante salientar que, apesar da referência à função de 

regulação, no bojo do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, não houve 

uma proposta específica para a criação de entes regulatórios através de ―agências 

autônomas‖, que deveriam ter maior autonomia para atingir melhores resultados, 

segundo Pacheco (2006, p. 526). Esta premissa foi delineada junto com as demais 

atividades exclusivas do Estado, visando a superar a rigidez burocrática imposta 

com a promulgação do texto constitucional de 1988, a qual criou amarras à 

administração indireta nos mesmos moldes e controles formais da administração 

direta. 

                                                           
1
 Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, responsável pela elaboração e 

aprovação do Plano Diretor do Aparelho do Estado em 1995.  
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Portanto, nas palavras de Bresser-Pereira (2009, p. 268), a reforma da gestão 

pública não deve ser confundida com a ―reforma regulatória‖, apesar de envolver a 

descentralização das agências reguladoras, e de ambas terem surgido mais ou 

menos ao mesmo tempo, esta última foi um complemento da privatização. Assim, o 

objetivo principal da Reforma Gerencial foi tornar a organização do Estado mais 

eficaz e eficiente, melhorando a governança pública entendida como todo o 

processo que envolve as relações entre o governo, as instituições, a sociedade civil 

e os mercados.      

 Outrossim, de acordo com Bresser-Pereira (2009, p. 265), a reforma da 

gestão pública pretende melhorar a qualidade das decisões executivas, pois quanto 

mais descentralizados e autônomos forem os tomadores de decisão, mais 

compatíveis com os objetivos serão as decisões tomadas. Entretanto, o aumento da 

autonomia deve ser controlado pelo aumento da responsabilização, com 

transparência e controle social.  

  Para isto, é necessário contar com a existência de um regime democrático, no 

qual o controle direto da sociedade sobre as agências autônomas assume caráter 

estratégico, podendo afirmar ainda, que a reforma da gestão pública descentralizou 

a tomada de decisões administrativas para as agências autônomas. Concluindo, o 

autor afirma que, a reforma da gestão pública, além de ser uma reforma para a 

democracia, é uma reforma na própria democracia, pois pressupõe a existência do 

regime democrático. 
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5. AGÊNCIAS REGULADORAS 

 Neste cenário de inovações trazidas pela Reforma Gerencial no Brasil, 

nascem as bases da criação das agências reguladoras com propósito de alterar os 

alicerces do Estado brasileiro. As atividades que não fossem consideradas 

essenciais deveriam ser repassadas à iniciativa privada e reguladas pelo Estado. É 

nessa lógica que se destacava a criação de agências autônomas, as quais foram 

divididas em reguladoras e executivas. 

 Segundo Pacheco (2006, p. 531), a criação das agências sob um modelo 

único e a indistinção entre as formas de controle podem ser explicadas pela 

combinação de características do sistema político-institucional brasileira, com 

preferências e resistências de atores intragovernamentais, especialmente do 

executivo federal. A autora destaca que as agências reguladoras federais criadas a 

partir de 1996, como entes públicos dotados de independência em relação ao Poder 

Executivo, foram inspirados pela experiência internacional, tendo como referência 

principal os EUA.  

  Entretanto, o fundamento para a criação das agências independentes no 

Brasil, diversamente do modelo americano, se deu na a tentativa de escapar à 

rigidez do modelo burocrático consagrado pelo texto constitucional de 1988, bem 

como pela necessidade de delegação do Executivo para criar credibilidade 

regulatória. Esta comparação é muito bem definida pela mesma autora ao afirmar 

que, no caso americano, o debate se travou sobre mais ou menos participação do 

Estado, enquanto no Brasil as agências reguladoras independentes fazem parte de 

um debate sobre mais ou menos governo (ou mais ou menos política) e sobre mais 

ou menos burocracia e controles burocráticos (2006 apud LORINI; MANTOVANI, 

2018, p. 24-25).  

 Isto porque, conforme anteriormente destacado, a reforma do Estado foi 

definida dentro do contexto de análise do papel do Estado, o qual teria deixado de 

ser o responsável direto pelo desenvolvimento social e econômico, aquele que 

garante a produção de bens e serviços. Passou desempenhar outra função 

primordial, portanto, como coordenador e regulador desse desenvolvimento. Daí a 

privatização haver trazido drástica transformação no papel do Estado: em lugar de 
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protagonista na execução dos serviços, suas funções passam a ser as de 

planejamento, regulação e fiscalização. 

É nesse contexto histórico que surgem, como personagens fundamentais, as 

agências reguladoras. (BARROSO, 2002, p. 293). Entretanto, a autonomia das 

agências reguladoras deriva do fato de executarem políticas permanentes de 

Estado, tais como regulação de preços de serviços públicos monopolistas, considera 

que estas agências devam ser mais autônomas em relação ao governo (BRESSER-

PEREIRA, 1998, p.225-227). 

Diante disto, se denota a patente diferença entre a autonomia administrativa 

(voltada aos resultados e à eficiência) e a autonomia política (voltada à credibilidade 

decisória). Sendo assim, o paradigma gerencial justificaria a ampliação da 

autonomia administrativa para todas as agências, mantendo-se a autonomia política 

reservada às agências reguladoras. 

No Brasil, destacamos, dentre as razões apontadas pelos pesquisadores para 

a criação de entes reguladores independentes, a busca de credibilidade regulatória, 

a especialização técnica ou mesmo a tentativa de desonerar o Poder Executivo de 

decisões complexas e até mesmo impopulares. 

 A natureza complexa da atividade reguladora, que tem como finalidade a 

busca pelo equilíbrio das relações e perspectivas entre o governo, os usuários de 

serviços públicos e os investidores privados, pode determinar uma variação no 

objetivo de acordo com o setor regulado. 

 Isto porque, nos setores relacionados à infraestrutura, a regulação visa a 

corrigir eventuais falhas de mercado ou a promoção da concorrência em áreas de 

monopólios naturais. Pode ainda promover a universalização do acesso aos 

serviços, justificando, portanto, a adoção dos requisitos de autonomia e 

desvinculação política da agência em relação ao governo. Já no setor relacionado à 

área social, a regulação visa à qualidade dos serviços, bem como os direitos dos 

usuários, justificando, desta forma, uma atuação fiscalizadora do Estado.  
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6. AUTONOMIA 

 Mesmo com todas as distinções destacadas, no Brasil foi adotado o mesmo 

modelo de estrutura organizacional tanto para a área de infraestrutura, quanto para 

a área social. Não houve distinção na concessão de autonomia às agências de 

ambas as áreas, mantendo-se as premissas adotadas, inclusive com a 

desvinculação dos mandatos dos dirigentes em face do chefe do Poder Executivo. 

 No contexto do Plano Diretor da Reforma do Estado, o formato mais 

adequado para as entidades voltadas à fiscalização e ao fomento seria o das 

agências executivas, inspiradas na experiência inglesa das agencies. Por outro lado, 

o melhor desempenho de suas competências se daria com a flexibilidade na gestão, 

previstas no modelo de agências executivas, firmado por meio de um contrato de 

gestão, conforme descreve Pacheco (2006, p. 531). Entretanto, houve uma 

preferência das entidades vinculadas, apoiadas pelos ministérios, em aderir ao 

modelo de ―agência reguladora‖ e não à proposta de ―agência executiva‖, como foi o 

caso das agências reguladoras da área social, como a ANS e a ANVISA segundo 

Costa (2002, p.37), justamente em razão da maior autonomia financeira, 

orçamentária e na gestão de recursos humanos. 

Nem mesmo as reformas propostas em 2003 que pretendiam promover 

ajustes na legislação em vigor, visando limitar a autonomia das agências, 

consideradas naquele momento como excessivas e que inviabilizavam seu controle 

pelo Poder Executivo, não lograram êxito, promovendo ao contrário, uma maior 

uniformização institucional ao invés da readequação, além de manter as estruturas 

das agências reguladoras existentes. Conforme explicitado por Pacheco (2006, p. 

534), o foco do debate foi à autonomia das agências, argumentando o governo que 

sua preocupação se dirigia aos déficits de responsabilização e de controle social. No 

entanto, evidências mostraram que a discordância do governo era com o grau de 

autonomia das agências. 

Não restam dúvidas de que as agências reguladoras brasileiras possuem 

diferentes graus de autonomia e independência, as quais mesmo previstas de forma 

similar nas legislações específicas, não são autoaplicáveis, havendo, ainda grande 
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diversidade quanto às funções principais desempenhadas por cada uma delas, 

sejam reguladoras ou fiscalizadoras.  

O fato de este desenho institucional se distanciar do modelo tradicional da 

Administração Direta, ainda assim, não o aproxima do modelo de empresa pública, 

estando, portanto, neste meio termo, podendo ser considerado um avanço quando 

comparado à Administração Direta, ou mesmo um retrocesso, na comparação às 

empresas públicas, dependendo do eixo em que se analisam as potenciais 

autonomias e flexibilidades atribuídas às agências reguladoras. 

  No Brasil, as agências reguladoras foram introduzidas sob a forma de 

autarquias, com personalidade jurídica de direito público, fazendo parte integrante 

da Administração Pública Indireta, como uma forma de descentralizar o serviço que 

foi subtraído da administração centralizada. Todavia, são autarquias especiais, 

dotadas de prerrogativas próprias e caracterizadas por sua autonomia em relação ao 

Poder Público. Diante disto, entendemos que as autarquias são entes públicos 

criados por lei específica para desempenhar atividades típicas da Administração 

Pública, que demandem mais eficiência no funcionamento e na sua gestão, quer 

administrativa ou financeira, sendo, portanto, consideradas figuras imprescindíveis 

ao melhor desempenho das atividades públicas. Portanto, as agências reguladoras 

são espécies do gênero autarquia, já que possuem as mesmas características, 

exceto pelo fato de se submeterem a um regime especial. 

Nas palavras de Barroso (2002, p. 296), a instituição de um regime jurídico 

especial visa a preservar as agências reguladoras de ingerências indevidas, 

inclusive e, sobretudo, como assinalado, por parte do Estado e de seus agentes. 

Procurou-se demarcar, por esta razão, um espaço de legítima discricionariedade, 

com predomínio de juízos técnicos sobre as valorações políticas. Constatada a 

necessidade de se resguardarem essas autarquias especiais de injunções externas 

inadequadas, foram-lhe outorgadas autonomia político-administrativa e autonomia 

econômico-financeira.  

 Em relação à autonomia político-administrativa foi previsto em lei uma série 

de requisitos, procedimentos, garantias e cautelas, dentre as quais a nomeação dos 

dirigentes com lastro político; o exercício de mandato fixo; a impossibilidade de 

demissão, salvo por falta grave apurada mediante devido processo legal; e o 
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impedimento dos dirigentes após o término dos mandatos de prestar serviços às 

empresas sob regulação (quarentena). Desta forma, inclusive a gestão de recursos 

humanos das agências reguladoras recebeu estatuto jurídico próprio para os 

dirigentes destas autarquias especiais, diverso do aplicável aos demais agentes 

administrativos em âmbito federal.  

No tocante à autonomia econômico-financeira, a legislação, de maneira geral, 

cuidou de estabelecer taxas de fiscalização ou regulação do serviço público objeto 

de delegação como uma das importantes fontes de receita dessas autarquias, tanto 

em âmbito federal quanto estadual, além das dotações orçamentárias gerais, a 

arrecadação de receitas provenientes de outras fontes, ou ainda participações em 

contratos e convênios. 

 Embora a etimologia sugira a associação da função reguladora com o 

desempenho de competências normativas, seu conteúdo é mais amplo e variado. 

Ainda quando se aproxime, eventualmente, da ideia de poder de polícia 

administrativa - poder de direcionar as atividades privadas de acordo com interesses 

públicos juridicamente definidos. A regulação contempla uma gama mais ampla de 

atribuições, relacionadas ao desempenho de atividades econômicas e à prestação 

de serviços públicos, incluindo sua disciplina, fiscalização, composição de conflitos e 

aplicação eventual de sanções, de acordo com Barroso (2002, p. 300).  

No exercício das suas funções regulatórias, as agências reguladoras reúnem 

os seguintes poderes, de acordo com MARQUES NETO (2003, p.59):  

 

I) poder normativo, consistente em editar comandos gerais para o setor 
regulado (complementando os comandos legais crescentemente abertos e 
indefinidos);  

II) poder de outorga, consistente na prerrogativa de emissão, em 
consonância com as políticas públicas aplicáveis ao setor, de atos 
concretos de licenças, autorizações, injunções, com vistas a franquear ou 
interditar o exercício de uma atividade regulada a um particular;  

III) poder de fiscalização do setor, a qual se revela tanto pelo monitoramento 
das atividades reguladas (de modo a manter-se permanentemente 
informada sobre as condições econômicas, técnicas e de mercado do 
setor), quanto na aferição das condutas dos regulados de modo a impedir o 
descumprimento de regras ou objetivos regulatórios;  
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IV) poder sancionatório, consistente tanto na aplicação de advertências, 
multas ou mesmo cassações de licenças, como também na prerrogativa de 
obrigar o particular a reparar um consumidor ou corrigir os efeitos de uma 
conduta lesiva a algum valor ou interesse tutelado pelo regulador;  

V) poder de conciliação, que se traduzem na capacidade de, dentro do 
setor, conciliar ou mediar interesses de operadores regulados, 
consumidores isolados ou em grupos de interesses homogêneos, ou ainda 
os interesses de agentes econômicos que se relaciona com o setor 
regulado (malgrado não explorarem diretamente a atividade sujeita à 
regulação setorial) no âmbito da cadeia econômica; e por fim;  

VI) poderes de recomendação, consistentes na prerrogativa, muitas vezes 
prevista na lei que cria a Agência, do regulador subsidiar, orientar ou 
informar o poder político, recomendando medidas ou decisões a serem 
editadas no âmbito das políticas públicas. 

 

  Esta concentração de funções decorre do caráter pragmático e finalístico da 

regulação, sendo que a atuação do regulador é legitimada por sua capacidade de, 

eficientemente, combinar o equilíbrio do sistema regulado com o atingimento de 

objetivos de interesse geral predicados para o setor.  

  Nos ensinamentos de Marques Neto (2003), a estrutura institucional pelas 

quais as agências foram e são concebidas refletem a necessidade de municiá-las 

com os instrumentos necessários para a consecução dos seus fins. Daí sua 

competência ampla sobre o setor que regula; a concentração de funções 

adjudicatórias, normativas e administrativas; a especialização técnica – instrumento 

indispensável para que as agências possam ―filtrar‖ as demandas internas e 

externas ao sistema regulado e detenham capacidade para processar as mesmas, 

respondendo à sociedade em tempo real e de modo pragmático; a sua 

independência orgânica e administrativa, o que permite insulá-las de políticas 

conjunturais; e sua autonomia de gestão, autonomia financeira e liberdade para se 

auto-organizar em serviços, regime de pessoal, etc.  

  As agências são autarquias especiais, pois dentre as competências deferidas 

pelo texto legal desempenham funções executivas, administrativas, normativas e 

decisórias, sendo que os limites ainda não estão pacificados na doutrina e na 

jurisprudência. Diogo de Figueiredo (2003, p. 107) afirma que a função reguladora é 

na verdade um híbrido de atribuições de natureza variada, inclusive fiscalizadoras e 

negociadoras, mas também normativas, gerenciais, arbitradoras e sancionadoras. 
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  Ainda no exercício de suas atribuições, competem às agências reguladoras 

encargos de grande relevância, tais como a definição de políticas tarifárias, a 

fiscalização do cumprimento dos contratos de concessão, o fomento da 

competitividade no setor regulado, a indução à universalização dos serviços, bem 

como o arbitramento de conflitos entre as partes envolvidas: poder concedente, 

concessionários e usuários. O fato de as agências reguladoras desempenharem de 

forma simultânea as funções executivas, normativas e judicantes, possibilita análises 

diversas por parte da doutrina, podendo contrariar a teoria dos freios e contrapesos, 

ou ainda, podendo garantir supostamente um excesso de autonomia. 

 De acordo com Silveira (2017, p. 9), para cumprir os desafios apontados às 

agências reguladoras foram concebidas com autonomia financeira e administrativa. 

Mas esse modelo pode provocar, por um lado, a captura direta do regulador pelas 

prestadoras de serviços privados e, por outro, a intervenção do Poder Executivo, 

além da existência de uma burocracia com elevado grau de autonomia. Com isso, 

surge à necessidade de aumentar o controle social, seja para minimizar a força 

adquirida pelos entes privados Pós-Reforma Gerencial no Brasil, seja para 

neutralizar a burocracia nos moldes apresentados. Concluindo, afirma que podem 

ocorrer prejuízos à democracia, com a prevalência dos interesses privados em 

detrimento dos interesses públicos ou do bem comum. Por esta razão, as boas 

práticas de regulação e também a legislação apontam que a participação e o 

controle social são extremamente relevantes como contrapesos aos possíveis 

impactos da captura – privada ou estatal – a que estão sujeitas as agências 

reguladoras.  

  Segundo Nunes (2007, p. 16), no Brasil o regime regulatório inaugurado com 

as privatizações constituiu verdadeira reforma de Estado, pois este regime 

caracteriza-se pela redefinição do papel do Estado na economia e, através de 

delegação legislativa, sob o modelo de ―autarquias especiais‖, cria-se um novo 

poder entre os poderes, exercido por novas agências reguladoras. 

 Já destacamos anteriormente, as diferenças do caso brasileiro em relação ao 

americano; apesar disso, a experiência dos EUA é tida como referência, devendo 

ser levado em consideração que o modelo americano tem mais de um século de 

atividades regulatórias. Isto porque, no Brasil, a criação das agências reguladoras 
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sucede um legado intervencionista de um Estado vigoroso, com a politização de 

decisões que interferiam diretamente nos mercados e na economia, motivo pelo qual 

o debate em torno da regulação tende a valorizar a despolitização, uma vez que, 

neste cenário, a autonomia para os entes reguladores se faz essencial visando criar 

credibilidade. Adiante disto, à natureza das relações entre regulação e poder do 

Estado é uma diferença fundamental a destacar quando comparamos as 

experiências do Brasil e dos EUA, pois, no caso brasileiro, a autonomia das 

agências reguladoras buscou criar credibilidade e reduzir incertezas, enquanto os 

americanos pretendiam reforçar o poder do Estado. 

Importante trazer à colação, a questão relativa aos os controles que são 

exercidos pelos diversos entes, o controle social, controle hierárquico e controle 

político, formas de minimizar a força adquirida pelas agências reguladoras e que 

visam neutralizar sua burocracia, tendo ainda o controle hierárquico e o controle 

político, todos aplicados sobre o modelo de agência, já citados (SILVEIRA, 2017). 

O controle hierárquico é sustentado no paradigma clássico da burocracia, 

que, nas palavras de Pacheco (2006, p. 539), pressupõe autoridade única e relações 

verticais de comando e controle, se baseando na relação de autoridade que se 

estabelece entre o nomeador e o nomeado. A autora esclarece de forma precisa 

que, tradicionalmente, o controle hierárquico é exercido pelo chefe do Poder 

Executivo, por meio do instituto da nomeação e demissão ad nutum dos ministros e 

demais dirigentes públicos. Segundo essa visão, autonomia das agências e controle 

pelo Executivo são antinômicos, pois o controle reside basicamente no poder de 

nomeação (e demissão) dos dirigentes da agência pelo chefe do Poder Executivo. 

Outrossim, o controle político possui significado distinto, estando diretamente 

relacionado à exigência de accountability dos entes reguladores, o que implica na 

intervenção de diversos poderes, entre os quais o Executivo, o Legislativo e o 

Judiciário. Para Sunstein (2004, p. 131), o controle político resultaria da ação 

complementar e simultânea dos três poderes sobre a atuação das agências, sem 

retirar delas flexibilidade, especialização e autonomia; o autor faz referência a um 

controle agressivo exercido pelo presidente e pelo Congresso, simultâneo a um 

controle moderado exercido pelo Judiciário. Assim, segundo o conceito elaborado 

pelo autor, não haveria antinomia entre controle político e autonomia — visto que o 
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controle político se dá por outros mecanismos divergentes do poder de demissão 

dos dirigentes. 

Em síntese, o citado ―controle social‖ não se confundiria nem substituiria o 

controle político nem mesmo o controle hierárquico, já que o debate público em 

torno das agências reguladoras perpassa pelas distintas formas de controle, de 

naturezas diversas, coexistindo sempre os controles: hierárquico, político e social, 

visando o interesse público. No Brasil, este debate em torno do grau de autonomia 

das agências reguladoras ainda não faz as distinções necessárias entre os 

diferentes tipos de controles destacados, tendendo a remeter autonomia à ausência 

de controle, ou mesmo a entender que controle hierárquico garante 

responsabilização, não elevando a devida relevância a accountability que poderia 

ser vislumbrada através do controle social. 

 Em conclusão, Pacheco (2006, p.541) destaca que a diante da indistinção 

dos formatos organizacionais em um caso, indistinção das formas de controle no 

outro, provavelmente não será possível fazer avançar a regulação no Brasil sem que 

avance a reforma das demais instituições do aparelho do Estado.  A realidade fática 

que vivenciamos ainda hoje pode ser traduzida nas afirmações de Barroso (2002, p. 

310):  

 
A demarcação do espaço institucional de atuação das agências reguladoras 
enfrenta tensões de ordens diversas. Uma das mais intrincadas questões 
afetas às agências reguladoras e ao direito da regulação é sua 
compatibilização com o princípio da reserva legal, que ainda hoje é da 
essência do modelo democrático. Para além dos temas recorrentes, como o 
poder regulamentar e as delegações legislativas, há a questão específica da 
chamada deslegalização, que contrasta com os conceitos tradicionais ao 
contemplar a transferência de competências normativas primárias para uma 
entidade da Administração. 

 
 

E prossegue ponderando que estas tensões institucionais entre os Poderes e 

entidades são próprias das democracias em geral, especialmente daquelas de 

consolidação mais recente, como é o caso do Brasil. As agências reguladoras, no 

entanto, tornaram-se peças fundamentais no ambicioso projeto nacional de melhoria 

da qualidade dos serviços públicos e de sua universalização. (BARROSO, 2002, p. 

311) O processo de reforma deveria ser contínuo e gradual, entretanto, são 

arrastados em nosso país por décadas, gerando como consequência direta uma 

preponderante falta de planejamento estratégico, primordial no processo de 
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elaboração de uma reforma que se pretende abrangente, pois nele se definirá a 

relação entre as organizações, bem como os objetivos pertinentes para se alcançar 

os resultados almejados. 

  A relevância do tema é muito grande para a compreensão do funcionamento 

da Administração Pública brasileira contemporânea, uma vez que o modelo das 

agências reguladoras é uma exceção à regra, já que se busca garantir maior 

estabilidade das suas decisões e um maior grau de expertise dos seus dirigentes. As 

agências foram desenhadas de forma a estabelecer certo grau de insulamento dos 

seus corpos técnicos e diretivos em relação ao poder executivo.  

  Segundo Nunes (2007, p. 16), no Brasil, o regime regulatório inaugurado com 

as privatizações constituiu verdadeira reforma de Estado, pois este regime 

caracteriza-se pela redefinição do papel do Estado na economia e, através de 

delegação legislativa sob o modelo de ―autarquia especial‖, criou-se um novo poder 

entre os poderes, exercido por novas agências reguladoras. 

 



27 

 

7. CONCLUSÃO 

  Diante do exposto, para além das instituições, na ordem democrática temos 

como figuras fundamentais e complementares os atores políticos, sendo que esta 

relação entre a política, a burocracia e a sociedade civil se transforma com o passar 

do tempo, modificando, por consequência, a estrutura institucional da Administração 

Pública. Entretanto, nas democracias contemporâneas, pudemos observar diversas 

mudanças na participação de forma ativa nas decisões políticas, contribuindo de 

forma relevante nos processos decisórios, bem como os próprios políticos passaram 

a definir as políticas públicas com fundamentos técnicos. 

  Este fenômeno de burocratização da política e da politização da burocracia é 

explicado diante da necessidade de adoção de estratégias híbridas de atuação em 

diferentes áreas e em razão da complexidade dos assuntos delimitados na esfera de 

responsabilidade do Estado, restando patente que as instituições, na ordem 

democrática brasileira, desempenham papel de fundamental importância, não 

apenas na participação do processo decisório, definindo e conduzindo políticas 

públicas, bem como articulando os interesses envolvidos. No Brasil, a relevância das 

instituições independe da fonte de poder, uma vez que possuem efetivamente um 

papel de destaque no sistema político do nosso país.  

  Isto porque o sistema de freios e contrapesos tem feito com que a 

administração pública e a própria democracia, ou seja, as principais instituições que 

devem proteger o patrimônio público, alvos das mudanças necessárias para 

transformar a gestão pública, tornando-a mais eficiente, com políticos mais 

responsivos e cidadãos mais participativos.       

 A democracia republicana trouxe consigo políticos e funcionários públicos 

graduados envolvidos no governo, na gestão pública e na implementação eficiente 

das decisões políticas, estruturando e administrando a organização do Estado. Este 

Estado republicano é participativo, com o cidadão exercendo o controle social e 

definindo novas políticas e instituições, composto por uma burocracia comprometida 

com o interesse público, com capacidade de garantir o cumprimento da legislação e 
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reformar instituições com legitimidade, devendo ser, principalmente, eficaz e 

eficiente no desempenho de suas atribuições.    

  Portanto, é um sistema de governo composto pelo engajamento entre a 

sociedade civil, representada pelos cidadãos e o Estado, enquanto estrutura 

administrativa composta pela burocracia pública, formada de políticos e servidores 

públicos. Entretanto, se fez necessária a reforma gerencial com o objetivo primordial 

de aumentar a capacidade do Estado, fortalecendo suas bases a fim de produzir 

governos democráticos, representativos e responsivos. Além disto, era essencial 

transformar os burocratas profissionais em gestores públicos, razão pela qual foram 

criadas novas instituições jurídicas e organizacionais, as quais permitiam, mesmo 

com o enxugamento do aparelho do Estado, tornar o governo mais eficiente e 

responsável, reconstruindo a capacidade deste Estado.    

Ressalta-se ainda que um dos pilares desta reforma eram a melhora da 

eficiência e da qualidade dos serviços públicos, agora orientados não para a 

burocracia, mas para o cidadão, que faz do controle social um importante 

mecanismo de responsabilização política, exigindo transparência do Estado. Isto 

porque a reforma da gestão pública não envolveu apenas práticas gerenciais 

inovadoras para o poder público e novas instituições; mais do que isso, redefiniu a 

forma de organização do Estado, bem como suas funções, atribuindo grande 

importância aos mecanismos de controle social.    

 A maturidade do modelo proposto para nova gestão pública nas últimas duas 

décadas deve obviamente ser ponderada diante das adequações ainda necessárias 

para cada um dos entes públicos, bem como a efetiva mensuração de resultados, 

sendo este um grande desafio que almeja a sinergia entre a melhoria dos serviços 

públicos, a transparência no uso dos recursos públicos e o acompanhamento dos 

resultados.  

  No Brasil a Reforma Gerencial foi definida dentro do contexto de análise do 

papel do Estado, o qual teria deixado de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento social e econômico, garantindo a produção de bens e serviços, 

passando a desempenhar outra função primordial como coordenador e regulador 

desse desenvolvimento, advindo desta premissa novas instituições, entre as quais 

as agências reguladoras. 
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 Neste cenário de inovações, o nascimento das bases para criação de entes 

reguladores independentes, dentre as razões apontadas pelos pesquisadores, 

podemos destacar a busca de credibilidade regulatória, a especialização técnica e a 

desoneração do Poder Executivo de decisões complexas e até mesmo impopulares. 

Isto porque a natureza complexa da atividade reguladora, embora tenha como 

finalidade a busca pelo equilíbrio das relações e perspectivas entre o governo, os 

usuários de serviços públicos e os investidores privados, pode determinar uma 

variação no objetivo de acordo com o setor regulado. 

  No caso brasileiro, as agências reguladoras foram introduzidas sob a forma 

de autarquias, com personalidade jurídica de direito público, criados por lei 

específica para desempenhar atividades típicas da Administração Pública, que 

demandem mais eficiência no funcionamento e na sua gestão, quer administrativa 

ou financeira, sendo, portanto, consideradas figuras imprescindíveis ao melhor 

desempenho das atividades públicas, corroborando assim com os pilares da 

reforma. 

Apesar de não restarem dúvidas de que as agências reguladoras no Brasil 

possuem diferentes graus de autonomia e independência, mesmo previstas de 

forma similar nas legislações específicas, ainda há grande diversidade quanto às 

funções principais desempenhadas por cada uma delas, sejam reguladoras ou 

fiscalizadoras. Este tema é relevante para a compreensão do funcionamento da 

Administração Pública brasileira contemporânea, uma vez que o modelo das 

agências reguladoras é uma exceção à regra, já que desenhadas de forma a 

estabelecer certo grau de insulamento dos seus corpos técnicos e diretivos em 

relação ao Poder Executivo, o que, de regra, pode induzir a diversos 

questionamentos em relação ao elevado grau de autonomia e até mesmo a 

eventuais prejuízos à democracia, para os que afirmam existir a prevalência dos 

interesses privados em detrimento dos interesses públicos. 

Entretanto, não é difícil assimilar que as boas práticas de regulação aliadas à 

participação e ao controle social são extremamente relevantes como contrapeso ao 

possível impacto da captura, quer privada ou estatal, a que estão sujeitas as 

agências reguladoras, nos parecendo óbvio que as tensões institucionais entre os 

poderes e entidades são próprias da democracia, e não um risco a este regime.  
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  O processo de reforma deveria ser contínuo, gradual e muitas vezes 

incremental, entretanto, são arrastados em nosso país por décadas, gerando como 

consequência direta uma preponderante falta de planejamento estratégico, 

primordial no processo de elaboração de uma reforma que se pretende abrangente, 

pois nele se definirá a relação entre as organizações, bem como os objetivos 

pertinentes para se alcançar os resultados almejados. 

 Se por um lado a criação de agências de regulação em nosso país foi produto 

da mudança de paradigma pelo qual se reestrutura a relação entre Estado e 

sociedade, por outro tal mudança não feriu o modelo de Estado Democrático de 

Direito, pois neste momento as agências se confirmam como instrumento pelos 

quais, em última instância, se consagram políticas de Estado, como bem explicita 

em sua narrativa Marques Neto (2003).  

O principal instrumento de consecução da regulação estatal, qual seja, as 

agências regulatórias, suscita um importante debate acerca da distinção entre a 

dimensão de governar e o exercício das funções públicas, num Estado Democrático 

de Direito, uma vez que restaria esvaziada a democracia se os governantes fossem 

eleitos, mas não pudessem imprimir ao Estado sua ideologia, suas orientações, suas 

intenções e desígnios que idealizam como os melhores para a nação. Entretanto, 

esta legitimidade democrática não implica, entretanto, que seus governantes 

possam dispor livremente da máquina pública.  

  O Estado republicano e o amadurecimento democrático vieram, ao longo do 

tempo, criando instituições e funções públicas que devem se articular com a 

atividade governamental, mas com ela não se confundem, pois a própria ideia de 

República afasta a noção de que a máquina estatal estaria à disposição do 

governante eleito. Estas novas instituições, bem como os órgãos de controle, são 

conquistas para reforçar o caráter público do Estado, reduzindo assim, com seus 

freios e contrapesos, a liberdade do governante de ocupar todos os espaços estatais 

ao seu alvedrio.  

Desta forma, não nos parece, portanto, que seja necessariamente contrário à 

democracia que existam dentro do aparelho de Estado órgãos públicos, nos quais a 

ingerência governamental seja restrita e sobre os quais a influência seja 

condicionada pela lei, como bem afirma Marques Neto (2003, p. 37):  



31 

 

 
A democracia pressupõe instrumentos para que, observados os ritos e o 
processo institucional, se implementem os objetivos gerais da política macro 
do governante eleito, obrigando uma negociação com os outros setores da 
sociedade e permitindo mecanismos de controle e validação do que será 
implementado, considerando todos os interesses envolvidos. 
 
 

 
  Assim, a legitimidade democrática pressupõe não só o respeito às normas 

vigentes e a Constituição Federal, mas o respeito às institucionalizações, sendo que 

o acúmulo democrático, num país de tradições patrimonialistas como o Brasil, tem 

sido feito em grande medida pelo fortalecimento das instituições, em especial com o 

modelo trazido pela Reforma Gerencial de 1995, que culminou na instituição das 

agências reguladoras.  

  Importante consignar que a nova democracia é republicana porque a tradição 

republicana se baseia na participação do cidadão no processo político. Por esta 

razão podemos afirmar ainda que as democracias modernas são republicanas 

porque devem proteger o patrimônio público, por um lado, e, por outro, seus 

cidadãos têm obrigação de promover o interesse público.  

 Na década de noventa houve uma transformação no contexto jurídico, social 

e econômico do Brasil, fortemente influenciada pelos pilares da Reforma Gerencial, 

e marcada pela atuação estatal – não mais direta, para funções de fiscalização e 

controle, mas agora exercidas por novas instituições da Administração Pública 

indireta, forjadas por autarquias de regime especial com maior autonomia. 

  Entretanto, o debate ainda gira em torno do grau de autonomia das agências 

reguladoras, não se fazendo a necessária distinção entre os diferentes tipos de 

controles destacados, tendendo a remeter autonomia à ausência de controle, ou 

mesmo a entender que controle hierárquico garante responsabilização, sem que 

fosse destacada a importância da accountability, que poderia ser vislumbrada 

através do controle social. 

  Todas as reformas ocorridas no Brasil durante a década de 90, em especial a 

Reforma Gerencial, modificaram as bases sobre as quais se dava a atuação do 

Estado, tanto no que diz respeito à prestação de serviços públicos quanto na 

exploração de atividades econômicas, sendo que através desta transformação, o 

Estado transferiu sua responsabilidade principal para o campo da regulação e 



32 

 

fiscalização dos serviços delegados à iniciativa privada, com expressiva diminuição 

de sua intervenção. 

  Não basta somente uma reforma do Estado para consolidação do regime 

democrático, mas o amadurecimento do Estado republicano, que possa contar com 

a ampla participação no processo político de toda sociedade, na busca da proteção 

do interesse comum e na melhora da governança pública. Nesse contexto surgem 

as agências reguladoras, via institucional pela qual se consuma a mutação do papel 

do Estado em relação à ordem econômica, havendo para tanto a demarcação do 

espaço dessa atuação, cujas competências foram deferidas por lei, cabendo assim 

às agências encargos de grande relevância, que trouxeram consigo tensões de 

diversas ordens, fruto da democratização.  

Num regime democrático se deve garantir a segurança jurídica visando à 

estabilidade das regras de convívio social, desta forma, as agências reguladoras 

desempenham papel relevante, uma vez que se prestarem a garantir alguma 

estabilidade ao jogo econômico e alguma institucionalidade à intervenção estatal, 

sem impedir, contudo, que haja mudanças nas políticas públicas setoriais. 

Na medida em que as agências desempenharem seu papel fundamental de 

ser instrumento para tornar mais efetiva à intervenção estatal no domínio 

econômico, o caráter público em seu sentido republicano será reiterado, como uma 

importante ferramenta de fortalecimento da atuação do Estado. As agências 

reguladoras tornaram-se peças fundamentais no ambicioso projeto nacional de 

melhoria da qualidade dos serviços públicos, trazendo no bojo destas instituições as 

premissas para tornar a organização do Estado mais eficiente e eficaz.     

Concluindo, entendo que o modelo das agências reguladoras, introduzido no 

Brasil por meio da Reforma Gerencial da administração pública brasileira, teria 

significado um aperfeiçoamento da nossa democracia republicana. 
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