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também tem de fazê-lo. Cabe ao Estado o ônus 
da prova de que suas regulações fazem sentido 
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RESUMO 

 

Nos últimos tempos o Brasil tem dedicado esforços para promover melhorias na sua política 
regulatória. Isto ocorre, sobretudo, a partir de um movimento de revalorização da produção 
normativa. Um dos principais aspectos levados em consideração nesta caminhada tem sido a 
necessidade de superar de uma postura reativa estatal que, assim como verificado em outras 
nações, contribui para o crescente acúmulo regulatório, gerando insegurança jurídica, 
burocracia e ineficiência das instituições. Individualmente considerada, uma alternativa 
regulatória implementada pode não impor tantos ônus ao regulado. No entanto, o que ocorre 
caso leis e atos secundários dialoguem de maneira ilógica entre si? E quando se tem em vigor 
atos cuja efetividade é prejudicada pelas mudanças de conjuntura econômica, social e jurídico 
no tempo? Estas têm sido as preocupações da Administração Pública brasileira especialmente 
nestas primeiras décadas de século. A constatação primordial é simples: normas não foram 
feitas para durar por tempo indeterminado. Para endereçar esta questão, órgãos e entidades 
públicos vêm procedendo à revisão dos seus respectivos estoques regulatórios, no intuito de 
identificar quais normas decorrentes do exercício da sua competência não merecem permanecer 
vigentes no ordenamento jurídico. Nos últimos cinco anos alguns eventos chamam a atenção. 
Em 2017 a Presidência da República elaborou o Decreto nº 9.203/2017, que trata da governança 
na administração federal e cria o Comitê Interministerial de Governança (CIG), órgão 
responsável, dentre outras atribuições, por coordenar as atividades de revisão de atos 
normativos por órgãos e entidades da Administração Pública. O CIG recentemente elaborou 
um documento orientativo para que os órgãos e entidades realizem a análise normativa. Por 
outro lado, a Anvisa recentemente publicou a Portaria nº 1.741/2018 e consolidou um novo 
modelo regulatório que que permeia as suas atividades e vinha sendo posto em prática a partir 
da previsão de medidas de implementação de medidas de boas práticas regulatórias na Agenda 
Regulatória de 2014. Para compreender este fenômeno recente e contribuir para o início do 
debate acadêmico, a pesquisa dedica-se a identificar e mapear os instrumentos jurídicos e o 
desenho institucional que envolvem a Revisão de Estoque Regulatório no Brasil, abordando as 
suas peculiaridades dentro de um cenário regulatório de um país em desenvolvimento.  
 
Palavras-chave: governança; regulação; agências reguladoras independentes; ciclo regulatório; 
análise ex post; Revisão de Estoque Regulatório.



 
 

 

 
 

 
ABSTRACT 

 

In recent times Brazil has devoted efforts to promote improvements in its regulatory policy. 
This occurs, above all, from a movement of revaluation of the normative production. One of 
the main aspects taken into consideration has been the need to overcome a state reactive posture 
that, as verified in other nations, contributes to the increasing regulatory accumulation, 
generating legal insecurity, bureaucracy and inefficiency of institutions. Individually 
considered, an implemented regulatory alternative may not impose so much burden on 
regulated. However, what happens if laws and secondary acts interact in an illogical manner? 
And when is it in effect that acts whose effectiveness is impaired by the changes in economic, 
social and legal conjuncture in time? These have been the concerns of the Brazilian public 
administration especially in the first decades of the century. The primordial finding is simple: 
norms were not made to last indefinitely. To address this issue, bodies and public entities have 
been reviewing their respective regulatory inventories in order to identify which standards 
arising from the exercise of their competence do not deserve to remain in force in the planning 
Legal. In the last five years, some events have called attention. In 2017 the presidency of the 
Republic elaborated the Decree No. 9.203/2017, which deals with governance in the federal 
administration and creates the Comitê Interministerial de Governança (CIG), responsible, 
among other attributions, for coordinating the activities of review of regulation by agencies of 
the administration. The CIG recently elaborated an orientation document for performing the 
normative analysis. On the other hand, Anvisa recently published Ordinance No. 1.741/2018 
and consolidated a new regulatory model that permeates its recently activities and was being 
put into practice from the prediction of measures to implement measures of good regulatory 
practices in the 2014 regulatory Agenda. To understand this recent phenomenon and contribute 
to the beginning of the academic debate, the research is dedicated to identifying and mapping 
the legal instruments and institutional design that involve the regulatory inventory review in 
Brazil, addressing its Peculiarities within a regulatory scenario of a developing country. 

 
Keywords: governance; regulation; independent regulatory agencies; regulatory cycle; ex post 
analysis; regulatory stock review. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Normas não são concebidas para durar por tempo indeterminado. E há um bom motivo 

para pensar assim. Por uma razão elementar: dentre outras, o Direito tem por finalidade a 

ordenação de condutas, cuja dinâmica é mutável de acordo com o contexto em que são travadas 

as relações intersubjetivas no convívio social.  

O produto da análise do meio político, econômico e social permite que o Estado escolha 

a ferramenta mais adequada para moldar comportamentos e alcançar os objetivos, direta ou 

indiretamente, estabelecidos no texto constitucional. Essa função do Direito deve ser 

relembrada sempre que pensarmos no planejamento macrojurídico estatal1. Retornar à premissa 

de raciocínio aqui mencionada pareceria algo fácil, não fosse o fato de que a realidade nos 

mostra o contrário a todo o tempo.  

A conjuntura analisada pelo regulador é cambiante, assim como os problemas que se 

pretende solucionar por meio da medida regulatória planejada. Neste processo de 

transformações é possível verificar a possibilidade de manejo de todas as variáveis presentes 

no meio observado, inclusive a jurídica. Sob a ótica de quem se ocupa do estudo normativo, em 

especial, este último elemento radica todas as demais preocupações e possui papel central na 

tentativa de modificação de comportamentos verificados na realidade existente.  

Podemos dissecar o aspecto jurídico em alguns microcomponentes. De especial 

importância para os fins deste estudo, merecem destaque os elementos teórico e técnico 

(normativo e de desenho institucional) aplicados à construção do direito administrativo 

brasileiro, na medida em que os dogmas estabelecidos pelo primeiro influenciam sobremaneira 

a forma de criação, interpretação e manejo das normas do ordenamento. 

Por muito tempo os teóricos ocuparam-se da construção de um modelo de 

administração imperativa, cuja premissa de superioridade do poder público nas relações com 

o administrado tornaria facultativa a imposição do conteúdo da “decisão administrativa 

unilateralmente determinada”2. Esse paradigma se estabeleceria por uma fórmula de 

prerrogativas e sujeições3 aplicável a todas as relações entabuladas pelo poder público. Tal 

                                                
 
1  SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. 1 ed, 3 tir. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 14.  
2  PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e Acordo na Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 

71. 
3  DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 61. 
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abordagem, pautada sobretudo na tentativa de sistematização, amparou uma espécie de visão 

bipolar do direito administrativo, que influencia os administrativistas até hoje, como afirma 

FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO4. 

Como resultado da delimitação do campo teórico, a doutrina nacional dedicou-se por 

muito tempo às pesquisas voltadas para a compreensão dos limites e possibilidades de aplicação 

de institutos que viabilizariam a atividade administrativa de império5, merecendo destaque as 

produções referentes aos atos administrativos. 

No entanto, este panorama começou a mudar. As últimas três décadas revelam a 

consolidação de uma abordagem diferente a partir do estudo de um instituto que, a despeito de 

iniciar-se no quadrante da imperatividade estatal, permitiu, também, o avanço para o estudo de 

outros modelos teóricos. Assume relevância fulcral as contribuições acadêmicas acerca da 

processualidade da atuação administrativa. 

Desse modo, aos poucos o ato administrativo passou a compartilhar o papel de figura 

central da disciplina com o processo administrativo. Uma nova visão. Os reflexos da mudança 

de abordagem estão por aí: a partir do impulso dado, principalmente, pela Lei paulista nº 

10.177/1998 e pela Lei federal nº 9.784/1999 – que tratam da matéria processual – é possível 

constatar novos desenvolvimentos sobre a temática a cada ano. 

Esse movimento encontra-se inserido num caminhar histórico que tem influenciado o 

surgimento de novos olhares sobre o direito administrativo brasileiro na atualidade. É o que se 

dá, por exemplo, com as visões relativas à consensualidade administrativa6 e a aproximação 

recente do direito com a economia e a ciência política. Todavia, o referido giro procedimental, 

somado à abertura ao diálogo com outros campos do conhecimento, também permitiu a 

(re)valorização de algo que sempre constituiu o pano de fundo para o funcionamento do Estado: 

a atividade normativa7. 

                                                
 
4  “A lembrança desta bipolaridade nos é útil, mais que tudo, para lembrar que o direito administrativo tem sido 

edificado sobre várias dicotomias, além da celebre oposição autoridade/liberdade: público-privado; 
indivíduo/coletividade; concentração/limitação do poder; legalidade discricionariedade. Em termos bastante 
sintéticos, o direito equilibra-se entre várias polaridades, edifica-se sobre inúmeras contradições.” (MARQUES 
NETO, Floriano de Azevedo. A bipolaridade do direito administrativo e sua superação. in: SUNDFELD, 
Carlos Ari; JURKSAITIS, Guilherme Jardim (orgs). Contratos públicos e direito administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 2015, p. 354). 

5  SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 145. 
6  PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e Acordo na Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 2015. 
7  Sobre a atividade exercida pelas agências reguladoras, Egon Bockmann leciona: “Atualmente a palavra-chave 

é “criar”: a interpretação das leis, inclusive pelas agências reguladoras e agentes regulados, como atividade 
criativa, e não meramente declarativa (como outrora defendida pelo Juspositivismo). Interpretar não é mais o 
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A receptividade da academia quanto aos estudos da atividade normativa processualizada 

da Administração e a percepção da sua importância para o desenvolvimento do país despertou, 

especialmente nos últimos dez anos, iniciativas marcadas pela crescente preocupação do Estado 

brasileiro com o modo pelo qual concebe as suas normas. Questões como a precisão da medida 

interventiva, a abordagem da estratégia regulatória a ser implementada e a efetividade da 

alternativa escolhida passaram a fazer parte do imaginário dos produtores de decisões públicas. 

É neste ambiente que se passa a desenvolver os debates acerca da avaliação prospectiva 

(ex ante) da implementação de medidas regulatórias, instrumentalizada mediante a Análise de 

Impacto Regulatório (AIR). Trata-se de um procedimento que permite a redefinição da 

estratégia de intervenção na economia a partir da identificação de problemas, mapeamento de 

medidas possíveis e monitoramento da solução implementada, que não resumem à atuação 

regulatória ao modelo de comando e controle derivado da abordagem teórica da imperatividade 

estatal8.  

Os estudos da análise prospectiva de medidas regulatórias mostram que a sua 

incorporação deve se dar por um motivo mais nobre do que as melhores práticas consolidadas 

internacionalmente. Por meio dela, consagra-se um dever para o administrador público 

promover o adequado planejamento da intervenção estatal na economia em respeito aos 

princípios constitucionais da eficiência, republicano e democrático9. 

  Mas há algo nessa trajetória que ainda não foi objeto de preocupação da academia 

brasileira. Trata-se de fenômeno em fase embrionária de desenvolvimento. Sobretudo nas 

agências reguladoras, mas não só nelas. A prática administrativa tem revelado que órgãos e 

entidades do Poder Público passaram a realizar uma avaliação retrospectiva (ex post) dos seus 

respectivos acervos regulatórios, no intuito de avaliar a efetividade da intervenção estatal e 

mensurar o grau de aderência da decisão à política regulatória estabelecida no ordenamento 

jurídico. Apresenta-se, então, a Revisão de Estoque Regulatório (RER) como instrumento 

incorporado recentemente à cultura de produção normativa brasileira. 

                                                
 

meio para se chegar a algum lugar, mas a própria construção do lugar. O que faz com que os regulamentos 
sejam compreendidos como atividade de determinação de significados (e não apenas descrição destes).” 
(MOREIRA, Egon Bockmann. Qual é o futuro do direito da regulação no Brasil? In: SUNDFELD, Carlos Ari; 
ROSILHO, André. Direito da regulação e políticas públicas. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 130). 

8  VALENTE, Patricia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do Estado. 
Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 22-24. 

9   VALENTE, Patricia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do Estado. 
Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 119. 
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Essa abordagem, fundada em evidências, é fruto da constatação das autoridades públicas 

de que o acúmulo de regulações obsoletas e incongruentes produzidas ao longo do tempo – e 

que não condizem com a realidade atual – tem como efeito uma sobrecarga comportamental 

dos agentes econômicos a elas submetidos, afetando o exercício da atividade estatal, a livre 

iniciativa e a vida do cidadão em geral. 

O fato é que tal fenômeno da análise retrospectiva ainda não foi objeto de estudo por 

parte da academia. Nesse sentido, pretende-se, por meio desta pesquisa, oferecer uma 

contribuição inicial sobre o tema que estimule a sua compreensão e enquadramento nas 

linhagens teórica e técnica do direito administrativo nacional. 

  

1. Apresentação do estudo e dos elementos de pesquisa 

1.1. O Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em 

Regulação (PRO-REG) e a atividade normativa das Agências Reguladoras 

  

O ano de 2007 constitui um dos marcos do estudo da regulação pelas instituições 

públicas brasileiras desde a implementação da reforma do Estado ao final dos anos 1990. A 

partir do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação 

(PRO-REG), criado pelo Governo Federal10, o debate acerca da coordenação administrativa e 

da importância de abordar a atividade normativa enquanto procedimento ganhou força no 

âmbito da Administração Pública e da academia. 

Desde então, além das discussões travadas no bojo do programa, alguns estudos 

jurídicos dedicaram-se ao instrumento da Análise de Impacto Regulatório (AIR)11, voltado para 

a avaliação prospectiva (ex ante) do conteúdo de cada uma das alternativas de implementação 

                                                
 
10  “Art. 2º. O PRO-REG deverá contemplar a formulação e implementação de medidas integradas que objetivem: 

I – fortalecer o sistema regulatório de modo a facilitar o pleno exercício de funções por parte de todos os atores; 
II – fortalecer a capacidade de formulação e análise de políticas públicas em setores regulados; III – a melhoria 
da coordenação e do alinhamento estratégico entre políticas setoriais e processo regulatório; IV- o 
fortalecimento da autonomia, transparência e desempenho das agências reguladoras; e V – o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de mecanismos para o exercício do controle social e transparência no âmbito do processo 
regulatório.” 

11  Sobre a Análise de Impacto Regulatório, merecem destaque os seguintes estudos: VALENTE, Patricia Pessôa. 
Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2013; 
VALENTE, Patrícia Pessoa. Análise de impacto como mecanismo de controle do tabaco. Revista de Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 8, n. 32, out. /dez. 2010, p. 109-135; OLIVEIRA, Rafael 
Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: administração pública de resultados e análise de 
impacto regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
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de medidas regulatórias identificadas ainda no âmbito do processo normativo para disciplinar 

a conduta dos agentes econômicos em dado mercado12. 

Segundo a ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO (OCDE), tais avaliações prévias devem compreender a identificação das 

necessidades e objetivos das políticas e da regulação que justifiquem a intervenção estatal13. 

Este procedimento tem o intuito de fornecer ferramentas para ampliar a perspectiva de 

tomada de decisão do gestor público. Entretanto, para que seu uso possa trazer resultados 

satisfatórios para a disciplina da atuação dos agentes econômicos no Brasil, é necessário 

compreendê-lo enquanto componente de uma das fases do ciclo de vida da regulação 

implementada pela Administração Pública. 

O que se quer dizer é que durante a vigência de uma intervenção regulatória existem 

outras ferramentas que dialogam com a AIR, seja para verificar a hipótese por ela aventada e 

que justificou a decisão pública, ou mesmo para fornecer-lhe subsídios para a futura mudança 

de postura regulatória do Estado14. 

Nesse sentido, o presente estudo demonstra preocupação com um fenômeno recente 

observado na prática administrativa brasileira. Trata-se da constatação, por parte do gestor 

público, de que normas não foram elaboradas para viger por tempo indeterminado. O acúmulo 

regulatório existente tem sido um entrave para o bom exercício da regulação no país.  

Tem-se empreendido, então, para além das atividades relativas aos momentos de 

implementação, fiscalização e monitoramento da alternativa regulatória, tarefas sistemáticas de 

avaliação  e revisão da produção normativa de órgãos e entidades estatais, visando à diminuição 

                                                
 
12  “[p]ode-se conceituar a análise de impacto regulatório como: instrumento de controle da atividade regulatória 

do Estado por meio da aplicação de procedimento administrativo voltado à análise das decisões regulatórias a 
serem tomadas ou já tomadas pelos agentes reguladores com base em evidencias empíricas, resultando na 
introdução de mecanismos de legitimação democrática e de responsabilização do regulador.” (VALENTE, 
Patricia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do Estado. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013, p.87). 

13  OCDE. Recomendação do Conselho sobre Política Regulatória e Governança, p. 10. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf>. Acesso em: 
13 set. 2018. 

14  É importante mencionar que a Análise de Impacto Regulatório funciona para a análise ex post da medida 
regulatória. No entanto, esta ferramenta possui o escopo reduzido, qual seja: a análise do conteúdo específico 
da alternativa implementada pelo regulador. Como será visto adiante, a ferramenta que será objeto de estudo 
desta pesquisa destina-se a uma avaliação mais ampla do acervo normativo de um órgão ou entidade da 
Administração Pública. 
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da sobrecarga comportamental dos agentes econômicos e do cidadão, bem como à obtenção de 

dados para a tomada de decisões regulatórias pautadas em evidências. 

No entanto, é, em especial, no estágio de revisão que o regulador poderá realizar o 

diagnóstico dos problemas de efetividade enfrentados durante a vigência da regulação imposta. 

Nesse momento, recomenda-se que a tarefa possa contar, inclusive, com o auxílio dos agentes 

econômicos e da sociedade civil15. Para tanto, terá em mãos outro instrumento: a Revisão de 

Estoque Regulatório (RER)16. 

Segundo o documento Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de análise 

de Impacto Regulatório - AIR, elaborado em junho de 2018 pela SUBCHEFIA DE ANÁLISE 

E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS da Casa Civil (SAG)17, 

estoque regulatório é o “acervo de atos normativos publicados pela agência, órgão ou 

entidade”18. 

A RER destina-se à avaliação retrospectiva (ex post) do conjunto da regulação em 

vigor19. Numa noção prévia, trata-se de um procedimento mediante o qual o administrador 

verifica a efetividade de um conjunto de regulações em vigor que fazem parte do seu portfólio. 

Como resultado da análise, poderá mantê-las, revisá-las ou revogá-las, no intuito de promover 

                                                
 
15  “Retrospective evaluations asses program impact after the program has been implemented, generating 

treatment and comparison groups ex-post.” (GERTLER, Paul J. et. al. Impact Evaluation in Practice. 
Washington: World Bank, 2010, p, 13). 

16   Para os fins deste estudo, optou-se pela utilização do termo “Revisão de Estoque Regulatório” pela sua 
amplitude, visto que o procedimento se destina à revisão da regulação existente – uma das fases do ciclo de 
vida de uma alternativa regulatória implementada. Tomou-se conhecimento deste termo pela primeira vez, em 
língua portuguesa, na dissertação de mestrado de Leonardo Coelho Ribeiro. (RIBEIRO. Leonardo Coelho. O 
direito administrativo como “caixa de ferramentas”: uma nova abordagem da ação pública. São Paulo: 
Malheiros, 2017, p. 135). 

17  O Comitê Interministerial de Governança (CIG) é composto, conforme prevê o artigo 8º do Decreto nº 
9.203/2017, pelos: Ministro da Casa Civil (que o coordena); Ministro da Fazenda; Ministro do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão; Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União, e tem como uma das 
competências incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança no âmbito da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional (art. 9º, inciso IV). É importante mencionar que 
após a mudança de governo não houve, até a data de encerramento desta pesquisa, qualquer normativo que 
adequasse a composição do CIG à nova configuração ministerial, de modo que, para fins da análise a ser 
empreendida leva-se em consideração o texto original do Decreto. No entanto, apenas à título de conhecimento, 
a página eletrônica do CIG menciona a atual composição do colegiado pelos seguintes membros: (I) Ministro 
de Estado Chefe da Casa Civil; (II) Ministro de Estado da Economia; e (III) Ministro de Estado da 
Controladoria-Geral da União. (Disponível em: <http://www.casacivil.gov.br/governanca/copy_of_comite-
interministerial-de-governanca>. Acesso em: 15 maio 2019). 

18  SUBCHEFIA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS. Diretrizes 
Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de análise de Impacto Regulatório - AIR, p. 86. Disponível 
em: <http://www.casacivil.gov.br/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta>. Acesso em: 12 set. 2018. 

19  SUNSTEIN, Cass R., The Regulatory Lookback. Boston University Law Review Symposium on Political 
Dysfunction and the Constitution. p. 8. Disponível em:<https://ssrn.com/abstract=2360277>. Acesso em 19 
jun. 2017. 
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a melhoria da ordenação e fornecer dados empíricos para a futura elaboração de novas 

estratégias regulatórias. 

A regulação econômica é um assunto sensível no projeto de desenvolvimento de um 

país. Rememora a interseção entre o Direito e outros campos do conhecimento, como a 

Economia e a Administração Pública, exigindo do profissional uma abordagem interdisciplinar 

para o endereçamento de problemas da sociedade contemporânea. 

A efetivação de direitos sociais e a promoção de um ambiente econômico propício à 

realização de negócios é reflexo das decisões tomadas pelo regulador estatal. Entretanto, de 

tempos em tempos surge a necessidade de revisitar os atos, sua motivação e a sua finalidade 

para verificar se os efeitos constatados durante a sua vigência se coadunam com aqueles 

cogitados na fase de planejamento e implementação. Na atual conjuntura, administrar também 

é revisitar e recriar, por meio de instituições que devem servir como repositório de informações 

e conhecimentos técnicos acerca do contexto econômico-político-social do país.  

 

1.2. A Revisão de Estoque Regulatório no Brasil: problema, pergunta e hipótese de 

pesquisa 

 

Nos últimos anos, as autoridades brasileiras passaram a adotar a ferramenta de 

diagnóstico de problemas crônicos identificáveis nas regulações em vigor visando à redução do 

seu acervo ao afastar normas obsoletas, reformando as que merecem reparo e implementando 

outras tantas que possam beneficiar os setores da economia por elas disciplinados. 

O acolhimento da Revisão de Estoque Regulatório revela um cenário animador para o 

desenvolvimento do país. Em princípio, algumas agências independentes tomaram a iniciativa 

de revisitar os seus respectivos acervos de maneira autônoma. É o caso da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por exemplo20. No entanto, afastando-se 

                                                
 
20  AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução nº 668, de 

15 de fevereiro de 2017. De acordo com o informe encontrado no sítio da agência, “A ANP revogou mais de 
339 normas consideradas defasadas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de 16/2/2017, por 
meio da Resolução ANP nº 668/2017.  Com a medida, o estoque regulatório da Agência passa a ter pouco mais 
de cinco anos de vigência em média, contra os 11 anos anteriores à resolução, atingindo a meta estabelecida 
para o ano de 2018.  A nova resolução, somada à Resolução ANP nº 27/2014 e à Portaria ANP nº 374/2016, 
permitiu a revogação de 583 atos normativos desde 2014. O arcabouço regulatório da Agência passa a ser 
composto por 98% de normas posteriores a 1998, contra os 67% anteriores à publicação da resolução.  A gestão 
do estoque tem como objetivo principal a sistematização da análise dos regulamentos existentes, com a 
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desde logo a ideia de que o instrumento poderá se restringir ao âmbito destas entidades,  

verifica-se, também, que alguns órgãos da Administração desejam adotar tais instrumentos, 

como é o caso da Advocacia-Geral da União (AGU)21 e outros que serão estudados adiante. 

Dentre as autoridades reguladoras independentes, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) vem se destacando pela iniciativa organizada e transparente, de modo que 

cumpre concentramos o nosso estudo no modelo por ela desenhado. Em seu sítio, na rede 

mundial de computadores, é possível encontrar informações sobre a tentativa de alcançar a 

qualidade regulatória no setor em que atua por meio da adoção de boas práticas22. 

A reguladora sanitária incluiu em seu Documento Orientador da Agenda Regulatória 

para o quadriênio 2017-2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 6 de outubro de 

201623, no item 2.2., a previsão para realizar a 

 

Avaliação e revisão do estoque regulatório da Anvisa, com vistas à identificação de 
atos normativos passíveis de revogação e atualização, de conflitos entre atos 
normativos vigentes, bem como oportunidades de simplificação administrativa e 
consolidação normativa. 

 

Ademais, a Anvisa também elaborou, por meio do Despacho nº 103, de 4 de dezembro 

de 2017, uma lista de temas da Agenda da Agenda Regulatória 2017-2020, incluindo a adoção 

transversal de boas práticas como o primeiro item24. 

Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos – onde o chefe do Office of Information 

and Regulatory Affairs (OIRA), integrante do Office of Management and Budget (OMB), 

escritório da Presidência da República, coordena as atividades de revisão das regulações 

                                                
 

consequente identificação daqueles que podem ser revisados ou eliminados, bem como das oportunidades de 
consolidação normativa e a diminuição do quantitativo de normas. Esse processo resulta na promoção da 
melhoria do ambiente de negócios, por meio do aperfeiçoamento da regulamentação existente.  A eliminação 
de regulamentos desnecessários, ainda que não produzam mais efeitos, facilita a gestão e a consulta ao estoque 
regulatório da ANP por parte da sociedade e do mercado regulado. Além disso, simplifica a identificação das 
superposições de normativos e de exigências de obrigação, e viabiliza o agrupamento das normas por tema, 
assunto e agentes afetados, o que permitirá uma visão integrada da regulamentação existente e a identificação 
de oportunidades de consolidação e simplificação administrativa. A conclusão desse processo representa mais 
um passo na direção da melhoria da qualidade regulatória na ANP.” (AGÊNCIA NACIONAL DO 
PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP Revoga mais de 339 normas defasadas. 
Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/noticias/3598-anp-revoga-mais-de-339-normas-
defasadas>. Acesso em: 23 jul. 2017). 

21  ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Portaria nº 328, de 30 de outubro de 2018. 
22 As informações acerca do projeto de qualidade regulatória da Anvisa podem ser encontradas em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/regulamentacao>. Acesso em: 13 set. 2018. 
23  BRASIL. Diário Oficial da União nº 193, quinta-feira, 6 de outubro de 2016. 
24  BRASIL. Diário Oficial da União nº 233, quinta-feira, 6 de dezembro de 2017. 
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existentes vinculando apenas as agências executivas por meio da supervisão –, como será visto 

neste texto, o Brasil não possuía, até recentemente, uma autoridade responsável pela ampla 

coordenação da tarefa de revisão.  

No entanto, esta conjuntura mudou. O Decreto nº 9.203/2017, que trata da política de 

governança pública no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, 

estabeleceu, no art. 4º, inciso IX, como diretriz, a necessidade de editar e revisar atos 

normativos, com base nas boas práticas regulatórias25. O ato instituiu o Comitê Interministerial 

de Governança (CIG), responsável pelo assessoramento do Presidente da República na 

condução da política de governança na administração federal (art. 7º). Dentre as suas 

competências menciona-se a atribuição de incentivar e monitorar a aplicação das práticas de 

governança instituídas26. 

Recentemente a SAG/CASA CIVIL elaborou o documento Diretrizes Gerais e Guia 

Orientativo para Elaboração de análise de Impacto Regulatório – AIR, no intuito de fomentar 

uma atividade regulatória pautada em evidências e melhorar a sua qualidade27. O conteúdo 

destina-se a balizar, principalmente, a ação de órgãos e entidades administrativos28, tornando 

padronizada a atuação do Poder Público. 

Apesar dos movimentos recentes da Administração Pública com o objetivo de promover 

a qualidade da regulação brasileira por meio da AIR e, recentemente, com a Revisão de Estoque 

Regulatório, ainda não há estudos acadêmicos, no Brasil, dedicados exclusivamente à 

exploração das peculiaridades desta última ferramenta de diagnóstico do estado da regulação 

estatal. 

Desse modo, num esforço inicial de compreensão dos limites e possibilidades do uso 

deste instrumento é que se elabora uma pergunta de pesquisa mais simples, com intuito 

explanatório, mas que é de extrema importância em momentos como este: quais são os 

desenhos institucionais e os instrumentos jurídicos que viabilizam a Revisão de Estoque 

Regulatório no Brasil? Com isso, a intenção da pesquisa é identificar o cenário e o modo pelo 

                                                
 
25 “Art. 4º. São diretrizes da governança pública: (...) IX – editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas 

práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando 
consultas públicas sempre que conveniente;” 

26 “Art. 7º. Fica instituído o Comitê Interministerial de Governança – CIG, com a finalidade de assessorar o 
Presidente da República na condução da política de governança da administração pública federal.” 

27  SUBCHEFIA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS. Diretrizes 
Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de análise de Impacto Regulatório - AIR, p. 86. Disponível 
em: <http://www.casacivil.gov.br/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta >. Acesso em: 12 set. 2018. 

28  Ibidem, p. 23. 
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qual ocorrem as iniciativas revisionais no país para que futuramente os administrativistas, 

gestores públicos, controladores e outros interessados possam contribuir para o incremento do 

processo. 

Para os fins deste estudo entende-se como desenhos institucionais a rede de relações 

entre a Administração Pública e outros agentes da sociedade civil delimitada no direito positivo, 

que é estruturada para proporcionar um diálogo que viabilize a análise retrospectiva das 

estratégias regulatórias adotadas pelo Estado que estão em vigor. 

É dizer: quais atores foram designados pelo direito para a realização da tarefa revisional 

num dado modelo normativo e quais os mecanismos de diálogo existentes permitem o seu 

desencadeamento? Assim, procurar-se-á extrair as configurações existentes nas jurisdições 

comparada e nacional que permitam a análise da peculiaridade de cada cenário e a utilidade de 

cada modelo adotado.   

Por outro lado, os instrumentos jurídicos são as ferramentas operativas do direito 

positivo de duas naturezas: procedimentais e normativas. No primeiro caso, trata-se de atos 

contidos na cadeia do processo administrativo que permitem a participação dos grupos afetados, 

direta ou indiretamente, pela implementação da alternativa regulatória. Quanto ao aspecto 

normativo, a pesquisa visa a investigar os mecanismos contidos no corpo da regulação que 

permitem a instauração da atividade revisional. 

O questionamento formulado é aparentemente simples, porém a obtenção da resposta é 

importante. Nesse momento inicial está em jogo o incentivo à consolidação de uma medida que 

pode incrementar a atividade normativa na Administração Pública brasileira – o que, dentre 

outros aspectos, ocorrerá mediante a garantia da periodicidade da revisão e a criação de 

incentivos para que as agências revisitem as normas por elas produzidas e postas em vigor no 

ordenamento. 

Para responder a indagação formula-se a seguinte hipótese: os desenhos institucionais 

e dos instrumentos jurídicos estruturantes da Revisão de Estoque Regulatório no Brasil 

decorrem da abertura normativa conferida pelo ordenamento jurídico para que órgãos e 

entidades da Administração Pública conformem o procedimento às suas reais necessidades 

durante a execução de políticas regulatórias29. Parte-se da premissa de que cada setor do Poder 

                                                
 
29  De acordo com Floriano de Azevedo Marques Neto, políticas regulatórias “são caracterizadas pelas opções do 

ente incumbido da atividade regulatória acerca dos instrumentos de regulação a seu dispor com vistas à 
consecução das pautas de políticas públicas estabelecidas para o setor regulado. A definição de políticas 
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Público deve conformar a atividade às peculiaridades da sua atuação, de modo que não deve 

haver um modelo de análise predeterminado pelo ordenamento, sendo necessária apenas a 

previsão de diretrizes gerais pela legislação.  

O raciocínio a ser explorado parte do minimalismo que caracteriza o texto da Lei nº 

9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo), que delega ao regulador a modelagem de 

procedimentos de acordo com as necessidades verificadas por ocasião do exercício da função 

regulatória. CARLOS ARI SUNDFELD trata da característica do processo administrativo no 

Brasil: 

 

[a]s leis brasileiras de processo administrativo adotaram um tipo minimalista, com 
conteúdo relativamente pequeno. Com isso, procurou-se deixar bastante espaço para 
leis processuais setoriais – e mesmo para regulamentos setoriais. Ademais, confiou-
se em que a produção jurisprudencial com status constitucional, a partir das muitas 
normas da Constituição de 1988, que tratam direta ou indiretamente de processo 
administrativo, a cargo sobretudo do STF, seria capaz de desenvolver melhor a 
matéria do que uma ampla intervenção unificadora do legislador.30  
 

Para conferir a operacionalidade de tal formulação será realizado o estudo de caso 

centrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A escolha se dá pelo fato de 

que a entidade possui práticas avançadas sobre o tema no país até o momento, constituindo o 

repositório institucional mais desenvolvido na experiência recente.  

O objetivo do presente estudo é, portanto, realizar uma abordagem descritiva da 

Revisão de Estoque Regulatório enquanto procedimento no bojo da atividade normativa da 

Administração Pública brasileira31. Com isso, pretende-se afastar do debate uma possível 

avaliação acerca das diversas metodologias, quantitativas ou qualitativas, existentes e que são 

empregadas durante a análise da pertinência da manutenção de dada medida regulatória. Da 

                                                
 

regulatórias envolve a ponderação a respeito da necessidade e da intensidade da intervenção. Envolve a escolha 
dos meios e instrumentos que, no âmbito das competências regulatórias, melhor se coadunam para, de forma 
eficiente, ensejar o atingimento das políticas públicas setoriais.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. 
Agências Reguladoras Independentes: fundamentos e seu regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, 
p. 88). 

30  SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 306. 
31  Carlos Ari Sundfeld alerta para a necessidade de trazer a discussão sobre os processos normativos para o centro 

do debate: “[T]rata-se de situação que, atualmente, conta com pouca ou nenhuma disciplina legislativa. As 
proposições e conclusões dependerão, basicamente, da adaptação de normas gerais de processo administrativo 
cunhadas para disciplinar a edição de atos individuais e concretos, ou mesmo da aplicação ao caso de princípios 
gerais de Direito. Pode-se dizer que, atualmente, ainda não há consenso quanto à existência de um princípio 
geral que exija o processo administrativo nesses casos.” (SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo 
para céticos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 315). 



 
 

 

 

29 

 
 

 

mesma forma, não faz parte do escopo deste trabalho quaisquer considerações acerca da 

performance do instrumento, isto é: saber em que medida há, ou não – ou em que medida 

haveria –, uma melhoria do ambiente regulatório no Brasil. 

Ao fim, deseja-se contribuir para a academia mediante o fornecimento de subsídios para 

a continuidade de um debate franco e mais aproximado do Poder Público e da sociedade em 

geral, sobretudo a partir da demonstração e articulação dos conceitos e institutos básicos que 

devem ser levados em conta para conduzir o procedimento de análise retrospectiva do estoque 

normativo de órgãos e entidades da Administração. 

 

1.3. Compreendendo a noção de ciclo regulatório 

 

Para prosseguir no estudo da análise ex post do acervo normativo, é necessário conhecer 

inicialmente o seu exato enquadramento dentre as fases de vigência das decisões regulatórias 

tomadas pela Administração. A partir daí será possível verificar as peculiaridades e a utilidade 

do instrumento estudado. Nesse sentido, é importante compreender a noção de ciclo 

regulatório. Trata-se do encadeamento das fases da vida de uma determinada medida 

regulatória, que se inicia no momento do seu planejamento e implementação e se encerra após 

a avaliação e revisão. 

O ciclo regulatório não é estanque, havendo um diálogo constante entre as suas fases. 

A etapa de revisão é importante para que a Administração Pública possa colher dados sobre a 

performance da medida regulatória escolhida e, assim, promover melhorias nas próximas ações 

que planejar, tendo em vista as mudanças circunstanciais da conjuntura econômica, social, 

política e, inclusive, jurídica ao longo do tempo32. A figura abaixo auxilia a visualizar as fases 

de vida de uma regulação e cada momento em que o Estado deve mudar a sua forma de atuação 

em face dos agentes econômicos atingidos direta ou indiretamente pela alternativa 

implementada. 

 

 

Figura 1 - Elaboração própria. 

                                                
 
32  OCDE. OECD Regulatory policy outlook 2015. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 121. 
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O ciclo regulatório se inicia com a análise ex ante da alternativa que se pretende 

implementar. Por meio da Análise de Impacto Regulatório o administrador público poderá 

mapear o leque de medidas, as possíveis estratégias que podem ser adotadas e antecipar as 

consequências da disciplina de cada uma delas, introduzindo no ordenamento aquela que se 

verificar a mais adequada. 

As fases de fiscalização e monitoramento servem para a Administração verificar 

eventos no transcurso da eficácia da medida implementada, relacionados à questões como o 

cumprimento da norma e a efetividade da regulação vigente, de modo que se possa colher as 

informações necessárias e que servirão de insumo para a avaliação e posterior revisão da 

regulação. 

Desse modo, percebe-se que as avaliações ex ante e ex post não são antônimas, como 

alguns poderiam inferir em uma primeira leitura. Em verdade, o encadeamento das fases 

descritas valida a afirmação de que um instrumento, em verdade, complementa o outro. Sobre 

a relação entre ambas as ferramentas no ciclo regulatório, LORENZO ALLIO afirma33: 

 

Como tal, a avaliação ex post é um passo essencial do processo político e regulatório. 
Pode ser o estágio final do ciclo, quando novas políticas ou regulamentações são 
introduzidas e se pretende saber em que medida elas atingiram as metas para as quais 
elas serviram. Pode, por outro lado, ser também o ponto inicial para compreender uma 
determinada situação como resultado de uma política ou regulamentação em vigor, 
fornecendo elementos para discutir as deficiências e vantagens da sua existência.  
 

 

A Revisão de Estoque Regulatório contribui para a finalização de um ciclo regulatório 

e o início de outro subsequente. A ferramenta permite a realização de um diagnóstico que 

auxilia o gestor a identificar o descolamento entre a medida adotada e a política setorial que se 

pretende efetivar. Para além da diminuição do número de normas contidas no portfólio da 

Administração, sua maior contribuição é possibilitar a coleta de informações para que no futuro 

                                                
 
33  Texto original: “As such, ex post evaluation is an essential step of the policy and regulatory process. It can be 

the final stage of the cycle when new policies or regulations are introduced and it is intended to know the extent 
of which they met the goals they served for. It can on the other hand also be the initial point to understand a 
particular situation as a result of a policy or regulation in place, providing elements to discuss the shortcomings 
and advantages of its existence.” (ALLIO, Lorenzo. Ex post evaluation of regulation: an overview of the notion 
and of international practices. In: OCDE. Regulatory Policy in Perspective: a reader’s companion to the 
OECD regulatory policy outlook 2015. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 193). 
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novas regulações sejam implementadas com base em um material empírico que contribua para 

tornar a ação administrativa mais precisa e efetiva. 

 

2. Plano de trabalho 

 

Para responder o questionamento formulado e atingir o objetivo pretendido, este 

trabalho pretende analisar o objeto Revisão de Estoque Regulatório sob duas perspectivas: (I) 

a partir das configurações de desenhos institucionais possíveis e já conhecidas pela prática 

administrativa e pela literatura; e (II) dos instrumentos jurídicos que a viabilizam, de acordo 

com as disposições normativas encontradas no ordenamento jurídico brasileiro. Este 

seccionamento dúplice permite compreender o modo pelo qual a Administração, o mercado e 

a sociedade relacionam-se entre si, bem como quais são as formas que o Direito oferece ou 

podem futuramente oferecer para a estruturação do procedimento revisional. 

Para tanto, e devido à incipiência do fenômeno da atividade revisional no país, a 

pesquisa empreenderá a metodologia de estudo de caso pautada no modelo regulatório posto 

em prática há alguns anos e consolidado pela Anvisa recentemente, a partir da Portaria nº 1.741, 

de 20 de dezembro de 201834. 

Todavia, uma vez que o intuito da pesquisa é explanatório, a partir da investigação das 

peculiaridades do seu objeto, optou-se por dividir a exposição em duas partes, alocando 

intencionalmente o estudo de caso no último capítulo para que seja conferida a validade dos 

achados de pesquisa. 

Na primeira parte nos dedicaremos à análise dos fatores que levam ao uso da Revisão 

de Estoque Regulatório, buscando-se, a partir do estudo do tema no direito comparado, extrair 

do material analisado as configurações de desenho institucional e seus instrumentos jurídicos 

existentes. Ao fim deste apartado, o capítulo 4 disporá acerca do instituto com base nas 

informações levantadas, visando à sua incorporação no ordenamento jurídico nacional. Uma 

vez tendo sido realizado o levantamento e a sistematização da ferramenta, a segunda parte terá 

como foco o exame dos arranjos institucionais existentes no Brasil e a experiência da Anvisa. 

                                                
 
34  AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Portaria nº 1.741/2018. Para facilitar o 

acompanhamento da exposição texto do normativo encontra-se na parte anexa, localizada ao final do trabalho. 
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Sendo assim, o próximo capítulo será dedicado à breve contextualização histórica da 

revisão normativa no Brasil. Por meio dela procurar-se-á relatar a ordem dos acontecimentos 

que envolveram o início da utilização da análise retrospectiva do acervo normativo pela 

Administração. Desse modo, ter-se-á um panorama contextual que permitirá ao leitor 

prosseguir ao aprofundamento do estudo do tema. 

Posteriormente, serão foco da investigação os motivos ensejadores de uma tarefa 

revisional administrativa, a origem desta prática no direito comparado e os modelos que podem 

auxiliar o Brasil na consolidação de uma cultura de revisão da sua produção normativa. Para 

tanto, serão analisados o histórico da disciplina da matéria nos Estados Unidos e no âmbito da 

OCDE.  

Isto por uma simples razão: o modelo regulatório brasileiro, implantado no final da 

década de 1990, é resultado da importação das instituições daquele país. Ademais, nos últimos 

tempos o Brasil tem se aproximado da OCDE e vem adotando boas práticas por ela 

recomendadas, sobretudo na área da regulação econômica. Aqui a divisão analítica que baliza 

este trabalho estará presente. Procura-se extrair dos documentos mencionados ao longo do texto 

as possíveis configurações institucionais e os instrumentos jurídicos da Revisão de Estoque 

Regulatório que podem ser úteis para o contexto nacional. 

Serão objeto de estudo os seguintes documentos: as Executive Orders, no âmbito da 

Presidência da República dos Estados Unidos; e os Relatórios com recomendações de boas 

práticas regulatórias elaborados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). 

 Num segundo momento, será relatada a experiência brasileira atual. Isto será feito de 

dois modos: em primeiro lugar serão estudados os Decretos ns. 4.176/2002, 9.191/2017 e 

9.203/2017. Ato contínuo, será relatada a experiência nacional da Anvisa, que encerrará a trilha 

percorrida pela investigação. Serão examinados leis, decretos, portarias, agenda regulatória e 

procedimentos normativos da Anvisa.  

O corpo empírico que será objeto de investigação desta parte consiste, basicamente, em 

documentos elaborados pela Administração Pública, notadamente atos normativos, guias 

orientativos, agenda regulatória e procedimentos de análise ex post do conjunto de medidas 

regulatórias em vigor. 

Tendo em vista os limites que este tipo de produção acadêmica comporta, será abordada 

– principalmente e sem prejuízo dos outros materiais que serão mencionados – a experiência 
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vivenciada pela Anvisa na realização das três fases do exercício de revisão do estoque, por meio 

da guilhotina regulatória, até então realizadas. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, cuja estratégia de levantamento de 

dados adotada será a análise documental. Com base no acesso às elaborações institucionais 

serão realizadas inferências de ordem descritiva, a partir da compreensão dos desenhos 

institucionais e de elementos jurídicos extraídos dos materiais acumulados. 

O objetivo é mapear, a partir do contexto histórico, a evolução do tema e verificar quais 

são os possíveis desenhos organizacionais e os instrumentos jurídicos disponíveis para que 

arquitetos institucionais na área do Direito e Desenvolvimento possam implementar a política 

de revisão em outros países ou mesmo reformar o modelo vigente no Brasil.
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CAPÍTULO 2 – O CENÁRIO DA REVISÃO DE ESTOQUE REGULATÓRIO NO 

BRASIL 

 

O intuito do presente capítulo é contextualizar o leitor deste trabalho. Assim, será 

apresentado o pano de fundo do advento da Revisão de Estoque Regulatório no Brasil, mediante 

o relato de questões históricas que envolvem desde iniciativas provenientes do Chefe do Poder 

Executivo, passando pela tarefa revisional empreendida, nos moldes atuais, autonomamente 

por parte de órgãos e entidades da Administração federal, bem como outras iniciativas 

normativas e acadêmicas verificadas nos últimos tempos.  

 

1. Antecedente histórico 

 

A eliminação de um conjunto de normas não é algo novo no Brasil. Apesar do início da 

utilização do procedimento de Revisão de Estoque Regulatório ocorrer com maior intensidade 

ao final desta década, tal atividade existe há algum tempo. Há notícias de que a Presidência da 

República já realizou ações para a diminuição do seu acervo de normas ao longo da história do 

país. 

Durante a Primeira República, o Presidente Marechal Deodoro da Fonseca publicou o 

Decreto nº 212/189035, que revogava leis que exigiam passaporte em período de paz. Também 

elaborou o Decreto nº 213/189036, excluindo leis e disposições relativas aos contratos de 

locação de serviço agrícola. Por fim, publicou o Decreto nº 359/189037, retirando o efeito de 

leis que exigiam a tentativa de conciliação como formalidade essencial nas causas cíveis e 

comerciais.  

No período democrático após a Constituição de 1988, o Presidente Fernando Collor de 

Mello, além de revogar o Decreto nº 359/1890 por meio do Decreto nº 11/1991 ao tratar de 

matéria referente ao Ministério da Justiça, também publicou dos Decretos ns. 99.999/199138 e 

417/199239. Os normativos revogaram atos publicados entre o dia 21 de novembro de 1889 e 

                                                
 
35   BRASIL. Decreto nº 212/1890. 
36  BRASIL. Decreto nº 213/1890. 
37   BRASIL. Decreto nº 359/1890. 
38   BRASIL. Decreto nº 99.999/1991. 
39   BRASIL. Decreto nº 417/1992. 
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as respectivas datas de elaboração. Durante o Governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso foi publicado o Decreto nº 1.435/199540, que retirou cinco atos do ordenamento 

publicados entre os anos de 1975 e 1988, com temas variados. O mesmo foi feito pelo 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que elaborou o Decreto nº 6.749/200941, excluindo oitenta 

e um atos relativos ao serviço militar obrigatório. 

Os atos de retirada mencionados não tinham como objetivo específico o atendimento de 

uma política regulatória. Foram marcados pela inexistência de um procedimento administrativo 

que antecedesse a tomada de decisão. Também não estavam inseridos num contexto de diálogo 

entre o Poder Público e a sociedade civil. Os Decretos foram fruto da necessidade de excluir do 

ordenamento normas obsoletas devido ao exaurimento dos seus efeitos. Este último motivo é o 

único que dialoga com o que pretende dispor os atos finais oriundos do procedimento de 

Revisão Estoque Regulatório nos dias de hoje, mas pode ser considerado um  dos estágios 

embrionários do tratamento da matéria. 

 

2. As iniciativas no âmbito da Administração Pública brasileira 

 

A Revisão de Estoque Regulatório, no Brasil, hoje, é um mecanismo estratégico, a 

serviço do regulador, recentemente inserido no contexto da política de governança pública na 

esfera federal (art. 5º, inciso II do Decreto nº 9.203/2017). Trata-se de uma ferramenta voltada 

para o planejamento macrojurídico do país com arrimo no art. 174, caput, da Constituição 

Federal42. 

O procedimento tem sido incorporado voluntariamente pelos países-membros da 

OCDE43, por países não-membros que passaram a acolher as sugestões feitas por esta 

                                                
 
40   BRASIL. Decreto nº 1.435/1995. 
41   BRASIL. Decreto nº 6.749/2009. 
42  “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado.” 

43   As recomendações da OCDE não são vinculantes. Possuem, portanto, a natureza de normas de soft law, cuja 
virtude encontra-se na flexibilidade que permite mudanças de conteúdo sem a obediência de requisitos 
previstos para a elaboração de leis e regulamentos. É reflexo do que Martin Marcurssen chama de normative 
governance, definida nos seguintes termos: “Normative governance concerns the development and diffusion 
of shared knowledge structures – ideas – through cyclical peerreview processes. Multilateral surveillance 
typically occurs in the numerous OECD committees composed of national civil servants and members of the 
OECD secretariat. The ideas that are subject to normative governance can be formulated as theoretical 
statements (macroeconomic cause-effect relationships, for instance) but they can also take on a moral flavor 
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organização – como é o caso do Brasil – ou de outras agências de desenvolvimento, como o 

Banco Mundial, nos últimos anos. O modelo importado reflete, em grande parte, a experiência 

dos Estados Unidos, que sofre com problemas crônicos de institucionalização há mais de 

quarenta anos, como apontam os estudos que serão analisados adiante – motivo pelo qual o 

cenário regulatório deste país merecerá destaque especial no capítulo 3. 

No Brasil, a incorporação das boas práticas regulatórias passou a ser realizada 

principalmente a partir do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para 

Gestão em Regulação (PRO-REG), disciplinado no Decreto nº 6.062/200744. Por meio do PRO-

REG, o Governo Federal buscou incorporar à regulação nacional ferramentas mencionadas pela 

literatura acadêmica e oficial internacional como medidas de boas práticas para o planejamento 

e gestão da atividade administrativa normativa. 

O PRO-REG iniciou-se no ano de 2008, mediante o financiamento, em conjunto, do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Governo Federal, firmado no contrato 

nº 1.811/OC-BR. Num primeiro momento, as ações voltaram-se ao diagnóstico do cenário 

brasileiro e na realização de capacitações técnicas. A execução conjunta do programa se 

estendeu até 2013, passando a contar somente com recursos federais desde então. Nesta segunda 

fase, o objetivo do programa consistiu no mapeamento e consolidação dos avanços realizados 

e na busca da sistematização das boas práticas. Durante o período, o Brasil firmou acordos de 

cooperação com organizações como o Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), 

dos Estados Unidos, com a sua  Embaixada, bem como com a Embaixada do Reino Unido, que 

são referências quando o assunto é a revisão periódica45. 

A revisão periódica já havia sido mencionada na primeira fase do PRO-REG por 

PATRÍCIA REGINA RIBEIRO SAMPAIO, no relatório de consultoria referente ao Contrato 

nº 001/2010. Segundo a autora, a doutrina comparada tratava da necessidade de previsão de tal 

mecanismo no ordenamento para a institucionalização da análise ex post como forma de 

                                                
 

when they are formulated as guidelines for righteous behavior (‘good governance’ measures, for instance). The 
efficiency of normative governance rests on the assumption that civil servants and other political actors follow 
shared, typically informal, rules of conduct.” (MARCUSSEN, Martin. OECD Governance through Soft Law. 
In: MÖRTH, Ulrika (ed.). Soft Law in Governance and Regulation: An Interdisciplinary Analysis. 
Northampton: Edward Elgar, 2004, p. 106). 

44  BRASIL. Decreto nº 6.062/2007. 
45  CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Histórico do PRO-REG. Disponível em: 

<http://www.casacivil.gov.br/conteudo-de-regulacao/regulacao/boas-praticas-regulatorias/apresentacao>. 
Acesso em: 15 maio 2019. 
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complementar a utilização da análise ex ante46. No entanto, a gestão do estoque regulatório 

apenas foi alvo de preocupação posteriormente, após o término do período de cooperação com 

o BID47. 

A realização da Revisão de Estoque Regulatório por instituições brasileiras, portanto, é 

algo recente e está centrada na esfera federal. O período inicial foi marcado por (I) iniciativas 

autônomas por parte de alguns órgãos e entidades públicos; (II) pela falta de continuidade dos 

processos; e (III) pela ausência de foros de discussão centralizado na Administração Pública.  

Esse cenário passou a mudar após a publicação do Decreto nº 9.203/2017, que 

estabelece normas sobre governança pública na esfera federal e será abordado de maneira mais 

aprofundada no capítulo 5. Segundo CARLOS RAGAZZO, a partir de então encontra-se em 

curso uma coordenação efetiva das revisões a partir da Casa Civil da Presidência da República, 

bem como a sistematização das melhores práticas regulatórias48.  

Em maio de 2018 o COMITÊ INTERMINISTERIAL DE GOVERNANÇA publicou o 

relatório das Iniciativas das Agências Reguladoras Federais49, por meio do qual realizou um 

mapeamento de todas as atividades realizadas pelas entidades, revelando que o grau de 

desenvolvimento dos processos revisionais é variado.  

Em um apanhado geral do documento, verifica-se que há casos de entidades com 

programas consolidados de revisão de normativos, ao passo que outras autarquias especiais 

ainda concentram esforços no levantamento das normas que compõem os seus respectivos 

acervos.  

Dentre todas as experiências relatadas, a Anvisa merece destaque especial. Dentre as 

autoridades mencionadas no relatório, é aquela em que a RER se encontra no estágio mais 

avançado de implementação. Até maio de 2018 – período do relatório – a agência já havia 

realizado o levantamento e sistematização das normas que compunham o seu estoque, 

                                                
 
46  SAMPAIO, Patrícia Regina Ribeiro. Questões relevantes ao desenho do marco normativo adequado à 

implantação da análise de impacto regulatório em âmbito federal: relatório de trabalho – PRO-REG – 
contrato 001/2010, p. 62. 

47  IBRAC. Institucionalização e Prática da Análise de Impacto Regulatório no Brasil, p. 32 (no prelo). 
48  RAGAZZO, Carlos. Coordenação efetiva e sistematização: novas tendências da melhora da qualidade 

regulatória no Brasil. Revista de Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2., 2018, p. 513-536, p. 516. 
49  COMITÊ INTERMINISTERIAL DE GOVERNANÇA. Gestão de Estoque Regulatório: Iniciativa das 

Agências Reguladoras Federais – Maio/2018. Disponível em: 
<http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/acesse-aqui/gestao-
estoque-regulatorio/gestaoestoqueregulatorio-iniciativasagenciasreguladorasfederais.pdf>. Acesso em: 13 fev. 
2019. 
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organizado o marco regulatório em uma biblioteca de temas interativa e realizado três etapas 

de RER50. 

Aparentemente, um fator determinante para o estágio avançado do programa da Anvisa 

foi a realização projetos-piloto na agência durante a execução da primeira fase PRO-REG51, 

com a elaboração do seu Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação (PMR), pela 

Portaria nº 422/2008, recentemente revogada pela Portaria nº 1.741/2018. O aprofundamento 

do caso da reguladora sanitária será realizado mais a frente, no capítulo 6. 

Em verdade, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi 

a primeira autoridade independente a iniciar as atividades de levantamento de estoque 

regulatório e revisão, em 2013. A reguladora mencionou, pela primeira vez, a expressão em 

documento oficial na Agenda Regulatória para o biênio 2015-2016 – que foi elaborada com 

base em um levantamento do acervo no ano de 201452. O rol normativo da agência encontra-se 

disponível no seu portal na internet para que a sociedade civil tome conhecimento da regulação 

do setor de maneira clara e segura53.  

Recentemente a ANP afirmou ter revogado cerca de 339 (trezentas e trina e nove) 

normas caducas do seu estoque por meio de guilhotina regulatória, reduzindo a média de idade 

dos atos vigentes54. Segundo SÉRGIO TRIGO, Coordenador de Qualidade Regulatória da 

                                                
 
50   Ibidem, p. 2-3. 
51  VALENTE, Patricia Pessôa. Análise de impacto regulatório: uma ferramenta à disposição do Estado. Belo 

Horizonte: Fórum, 2013, p. 179. 
52  Disponível em: <http://www.anp.gov.br/acoes-e-programas/agenda-regulatoria>. Acesso em: 07 fev. 2019. 
53  Disponível em: <http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp&id=102>. Acesso em: 07 fev. 

2019. 
54  “A ANP revogou mais de 339 normas consideradas defasadas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da 

União de 16/2/2017, por meio da Resolução ANP nº 668/2017. Com a medida, o estoque regulatório da 
Agência passa a ter pouco mais de cinco anos de vigência em média, contra os 11 anos anteriores à resolução, 
atingindo a meta estabelecida para o ano de 2018.  A nova resolução, somada à Resolução ANP nº 27/2014 e 
à Portaria ANP nº 374/2016, permitiu a revogação de 583 atos normativos desde 2014. O arcabouço regulatório 
da Agência passa a ser composto por 98% de normas posteriores a 1998, contra os 67% anteriores à publicação 
da resolução.  A gestão do estoque tem como objetivo principal a sistematização da análise dos regulamentos 
existentes, com a consequente identificação daqueles que podem ser revisados ou eliminados, bem como das 
oportunidades de consolidação normativa e a diminuição do quantitativo de normas. Esse processo resulta na 
promoção da melhoria do ambiente de negócios, por meio do aperfeiçoamento da regulamentação existente.  A 
eliminação de regulamentos desnecessários, ainda que não produzam mais efeitos, facilita a gestão e a consulta 
ao estoque regulatório da ANP por parte da sociedade e do mercado regulado. Além disso, simplifica a 
identificação das superposições de normativos e de exigências de obrigação, e viabiliza o agrupamento das 
normas por tema, assunto e agentes afetados, o que permitirá uma visão integrada da regulamentação existente 
e a identificação de oportunidades de consolidação e simplificação administrativa. A conclusão desse processo 
representa mais um passo na direção da melhoria da qualidade regulatória na ANP. (AGÊNCIA NACIONAL 
DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP Revoga mais de 339 normas defasadas. 
Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/noticias/3598-anp-revoga-mais-de-339-normas-
defasadas>. Acesso em: 23 jul. 2017). 
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ANP, a agência excluiu em três anos cerca de 583 (quinhentos e oitenta e três) atos, de modo a 

seguir para uma próxima etapa em que os normativos remanescentes serão objeto de avaliação 

detalhada em diálogo com os grupos interessados55.  

Além da ANP, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) previu a Revisão de 

Estoque Regulatório na sua agenda para o biênio 2016-201856. A Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) também estabeleceu, ao final de 2018, a meta de diminuir o que 

chama de “fardo regulatório”57, apesar de não ter sido identificado qualquer tipo de regulamento 

que trate da atividade de atividade de análise retrospectiva, nem a existência da consolidação 

de atos no seu portal na rede mundial de computadores.  

O desejo de revisar o estoque normativo também voltou a fazer parte do imaginário da 

administração direta. Em janeiro de 2019, o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, Onyx 

Lorenzoni, propôs o que chamou de “revogaço” – uma revisão do portfólio do Poder Executivo 

para tratar “da legislação que atrapalha a vida das pessoas”. Segundo reportagem do jornal 

FOLHA DE SÃO PAULO, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, haveria solicitado a 

todos os ministros a apresentação de uma lista de normas que necessitariam de revisão para que 

fosse encaminhada ao Ministro da Economia, Paulo Guedes58.  

O resultado da iniciativa é a recente publicação do Decreto nº 9.757/201959, que revoga 

duzentos e cinquenta decretos elaborados entre 1903 e 2017. O tema das normas que foram 

objeto de retirada é variado60 e rememora a iniciativa levada a cabo pelos Presidentes Marechal 

                                                
 
55  TRIGO, Sergio. Mecanismos de melhoria da qualidade regulatória. FGV Energia, Caderno opinião, abril, 

2018, p. 7. 
56  AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Os Eixos Temáticos da Agenda Regulatória 

2016/2018. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/aans/transparencia-institucional/agenda-regulatoria/os-
eixos-tematicos-da-agenda-regulatoria-2016-2018>. Acesso em: 04 fev. 2019. 

57  AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. ANTT deve reduzir R$ 350 milhões em 
fardo regulatório até o fim do ano. 25 de setembro de 2018. Disponível em: 
<http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/09/ANTT_deve_reduzir_R_350_milhoes_em_
fardo_regulatorio_ate_fim_do_ano.html>. Acesso em: 04 fev. 2019. 

58  FOLHA DE SÃO PAULO. Depois da ‘despetização’, Onyx agora propõe ‘revogaço’. 08 de janeiro de 2019. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/depois-da-despetizacao-onyx-agora-propoe-
revogaco.shtml>. Acesso em 04 fev. 2019; ÉPOCA NEGÓCIOS. Onyx diz que governo prepara ‘revogaço’ 
para os próximos dias. 01 de janeiro de 2019. Disponível em: 
<https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2019/01/epoca-negocios-onyx-diz-que-governo-
prepara-revogaco-para-os-proximos-dias.html>. Acesso em: 04 fev. 2019. 

59  BRASIL. Decreto nº 9.757/2019. 
60 “Os 250 decretos revogados têm a seguinte divisão por ministério: 98 do Ministério da Economia; 80 do 

Ministério da Defesa; 11 do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 10 do Ministério da Agricultura; 10 do 
Ministério da Infraestrutura; 10 do Ministério das Relações Exteriores; 9 do Ministério da Educação; 5 da Casa 
Civil; 4 da Advocacia-Geral da União; 4 do Ministério do Desenvolvimento Regional; 3 do Mistério da Saúde; 
2 Ministério de Minas e Energia; 2 do Ministério da Cidadania;1 do Ministério do Turismo; 1 da Controladoria 
Geral da União.” (G1. Decreto faz ‘revogaço’ de normas; objetivo é simplificar legislação, diz Governo. 
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Deodoro da Fonseca, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio 

Lula da Silva.  

Todavia, não há que se confundir os “revogaços” com a Revisão de Estoque 

Regulatório. Esta é um procedimento periódico de análise retrospectiva de medidas regulatórias 

que está pautado em parâmetros específicos e adequados para verificar se há, ou não, o 

descolamento da norma dos objetivos de políticas setoriais. 

No final de 2018 a Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou a busca pela melhoria 

da gestão do seu acervo normativo61. Para tanto, constituiu um Grupo de Trabalho (GT)62 

encarregado da revisão e criação de um manual que passasse a orientar a produção normativa. 

A equipe foi instituída por meio da Portaria nº 328/2018, publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) no dia 30 de outubro de 201863 e, até o momento do encerramento desta pesquisa, não 

publicou o resultado das atividades. 

Outro órgão que dispõe de normativo recente sobre a matéria é a Câmara de Comércio 

Exterior (CAMEX), que em 7 de dezembro de 2018 publicou no DOU a Resolução nº 9064. A 

Agência Nacional de Águas (ANA) instituiu recentemente o seu Programa de Melhoria 

Regulatória por meio da Resolução nº 86/201865. Em janeiro de 2019 a entidade publicou a sua 

primeira agenda regulatória, que vigorará durante este ano.  

Concomitantemente ao desenvolvimento da prática de revisão do acervo normativo de 

órgãos e entidades da Administração Pública, é importante mencionar a tramitação, na Câmara 

dos Deputados, do Projeto de Lei (PL) nº 6.621/2016, de relatoria do Deputado Federal Beto 

Mansur66. A proposta é voltada à disciplinar o regime jurídico das agências reguladoras 

                                                
 

Disponível em:<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/11/decreto-faz-revogaco-de-normas-objetivo-
e-simplificar-legislacao-diz-governo.ghtml> Acesso em: 06 maio 2019). 

61  VALOR ECONÔMICO. AGU mira excesso de normas e quer manual de boas práticas. 20 de setembro de 
2018. Disponível em: <https://www.valor.com.br/brasil/5863271/agu-mira-excesso-de-normas-e-quer-
manual-de-boas-praticas>. Acesso em: 30 set. 2018; BOL NOTÍCIAS. Contra excesso de judicialização, 
AGU está revisando estoque regulatório. 12 de dezembro de 2018. Disponível em: 
<https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/economia/2018/12/12/contra-o-excesso-de-judicializacao-
agu-esta-revisando-estoque-regulatorio.htm>. Acesso em: 04 fev. 2019 

62  VALOR ECONÔMICO. AGU cria grupo com vistas a simplificar atos de agências reguladoras. 19 de 
setembro de 2018. Disponível em: <https://www.valor.com.br/politica/5862423/agu-cria-grupo-com-vistas-
simplificar-atos-de-agencias-reguladoras>. Acesso em: 04 fev. 2019; EBC AGÊNCIA BRASIL. AGU fará 
“manual” com propostas para melhorar segurança jurídica. 12 de dezembro de 2018. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-12/agu-fara-manual-com-propostas-para-melhorar-
seguranca-juridica>. Acesso em: 04 fev. 2019 

63  ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Portaria nº 328, de 30 de outubro de 2018. 
64  CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR. Resolução nº 90, de 7 de dezembro de 2018. 
65  AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Resolução nº 86, de 29 de outubro de 2018. 
66  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 6.621/2016. 
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federais, que encontram-se taxativamente mencionadas no art. 2º do texto, e, de acordo com a 

CASA CIVIL já era levado em consideração no momento da elaboração do Decreto nº 

9.203/2017 e realização de todas as ações relativas à melhoria da governança pública no âmbito 

federal67. 

Em relação à atividade normativa, o PL dispõe acerca da necessidade de utilização da 

Análise de Impacto Regulatório para os casos de adoção e proposta de alteração de atos 

normativos (art. 6º68). Contudo, a proposta peca por não dispor da ferramenta de diagnóstico 

mencionada neste trabalho. Tanto o dispositivo mencionado como o art. 9º69 apenas se referem 

às hipóteses de planejamento e implementação de atos normativos. 

 Poderíamos pensar que a proposta teria deixado à descoberto a disciplina da atividade 

revisional. Todavia, o art. 1170 do texto deixa uma abertura para que as agências possam 

disciplinar o procedimento de Revisão de Estoque Regulatório. O comando abre espaço para 

                                                
 
67  CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Sistema regulatório brasileiro. Disponível em: 

<http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/sistema-regulatorio-brasileiro/sistema-regulatorio-
brasileiro-pagina>. Acesso em: 16 maio 2019. 

68  “Art. 6º A adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, 
consumidores ou usuários dos serviços prestados serão, nos termos de regulamento, precedidas da realização 
de Análise de Impacto Regulatório (AIR), que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato 
normativo. § 1º Regulamento disporá sobre o conteúdo e a metodologia da AIR, sobre os quesitos mínimos a 
serem objeto de exame, bem como sobre os casos em que será obrigatória sua realização e aqueles em que 
poderá ser dispensada.” 

69  “Art. 9º Serão objeto de consulta pública, previamente à tomada de decisão pelo conselho diretor ou pela 
diretoria colegiada, as minutas e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes 
econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados. § 1º A consulta pública é o instrumento de 
apoio à tomada de decisão por meio do qual a sociedade é consultada previamente, por meio do envio de 
críticas, sugestões e contribuições por quaisquer interessados, sobre proposta de norma regulatória aplicável 
ao setor de atuação da agência reguladora. § 2º Ressalvada a exigência de prazo diferente em legislação 
específica, acordo ou tratado internacional, o período de consulta pública terá início após a publicação do 
respectivo despacho ou aviso de abertura no Diário Oficial da União e no sítio da agência na internet, e terá 
duração mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, ressalvado caso excepcional de urgência e relevância, 
devidamente motivado. § 3º A agência reguladora deverá disponibilizar, na sede e no respectivo sítio na 
internet, quando do início da consulta pública, o relatório de AIR, os estudos, os dados e o material técnico 
usados como fundamento para as propostas submetidas a consulta pública, ressalvados aqueles de caráter 
sigiloso. § 4º As críticas e as sugestões encaminhadas pelos interessados deverão ser disponibilizadas na sede 
da agência e no respectivo sítio na internet em até 10 (dez) dias úteis após o término do prazo da consulta 
pública. § 5º O posicionamento da agência reguladora sobre as críticas ou as contribuições apresentadas no 
processo de consulta pública deverá ser disponibilizado na sede da agência e no respectivo sítio na internet em 
até 30 (trinta) dias úteis após a reunião do conselho diretor ou da diretoria colegiada para deliberação final 
sobre a matéria. § 6º A agência reguladora deverá estabelecer, em regimento interno, os procedimentos a serem 
observados nas consultas públicas. § 7º Compete ao órgão responsável no Ministério da Fazenda opinar, 
quando considerar pertinente, sobre os impactos regulatórios de minutas e propostas de alteração de atos 
normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados 
submetidas a consulta pública pela agência reguladora.”  

70 “Art. 11. A agência reguladora poderá estabelecer, em regimento interno, outros meios de participação de 
interessados em suas decisões, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente 
reconhecidas, aplicando-se o § 5º do art. 9º às contribuições recebidas.” 
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que as entidades definam outras formas de participação popular no processo de tomada de 

decisões. Ainda assim é pouco. 

 

3. A Revisão de Estoque Regulatório na academia: a proposta da Lei de Liberdade Econômica  

 

A produção acadêmica sobre a Revisão de Estoque Regulatório ainda é tímida no 

cenário internacional, e quase inexistente em território nacional. Um bom indício de mudança 

no Brasil pode ser constatado a partir da publicação de artigos produzidos por CARY 

COGLIANESE nos volumes 276 e 277, nº 3, da Revista de Direito Administrativo (RDA), da 

Fundação Getulio Vargas (FGV), que é referência para o desenvolvimento da disciplina do 

direito público no país71. 

Neste momento inicial de compreensão da ferramenta regulatória cumpre averiguar os 

dois pilares de análise que estruturam este trabalho: os desenhos institucionais existentes e os 

instrumentos jurídicos que viabilizam a estruturação da Revisão de Estoque Regulatório. Isto, 

sobretudo, pelas diferenças subjacentes à organização administrativa brasileira e do país que 

serve de referência para a importação do modelo de regulação nacional ao final da década de 

1990: os Estados Unidos. Neste, as iniciativas de Análise de Impacto Regulatório e de Revisão 

de Estoque Regulatório culminam no papel central de coordenação assumido pelo Office of 

Information and Regulatory Affairs (OIRA), que compõe o Office of Management and Budget 

(OMB) – um dos departamentos inseridos na estrutura da Presidência da República. 

Ademais, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos quanto às agências executivas 

– cujas ordens presidenciais operam de maneira vinculante – e agências reguladoras 

independentes – que apenas são recomendadas a seguir o conteúdo das Executive Orders –, 

como será estudado no capítulo 3, o fenômeno da Revisão de Estoque Regulatório brasileira 

iniciou-se a partir da condução de processos pelo segundo tipo de organização mencionado. 

Em termos de organização institucional, o Brasil não possuía até pouco tempo um órgão 

responsável pela ampla coordenação das análises ex ante e ex post na esfera federal. As 

avaliações retrospectivas até então, e como já mencionado, partiam de iniciativas autônomas 

                                                
 
71   COGLIANESE, Cary. Moving Forward with regulatory lookback. Revista de Direito Administrativo, Rio 

de Janeiro, v. 276, set/dez. 2017, p. 13-23; COGLIANESE, Cary. Improving regulatory analysis at independent 
agencies. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 277, n. 3, set./dez. 2018, p-15-47. 
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da Administração Pública. O desenho que envolvia a Revisão de Estoque Regulatório ainda era 

incipiente – para não dizer inexistente, como será observado ao estudarmos o Decreto nº 

4.176/2002 – até o advento do Decreto nº 9.203/2017. 

Compreendendo a necessidade de melhoria da ordenação das atividades privadas e a 

efetivação dos valores constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência a SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO (SBDP) elaborou o documento: Para uma reforma 

nacional em favor da liberdade econômica e das finalidades públicas da regulação72.  

Dentro da organização, os professores Carlos Ari Sundfeld, Eduardo Jordão, Egon 

Bockmann Moreira, Floriano de Azevedo Marques Neto, Gustavo Binenbojm, Jacintho Arruda 

Câmara, José Vicente Santos de Mendonça e Marçal Justen Filho coordenaram estudos que 

resultaram numa proposta legislativa voltada a otimizar a ordenação e proteger o direito dos 

particulares à livre iniciativa, tornando o Estado mais efetivo no cumprimento das obrigações 

constitucionais. 

A Lei proposta pretende disciplinar aspectos como a proteção ao exercício das 

atividades privadas em diálogo com as finalidades públicas, questões de governança, divisão 

de competências e atos de liberatórios, traduzindo questões debatidas na academia nas últimas 

décadas73.  

Em relação à Revisão de Estoque Regulatório, a exposição de motivos revela a 

preocupação atual dos autores com a sobrecarga comportamental derivada do excesso de 

normas que interferem no desenvolvimento da economia, pela inconveniência, falta de 

utilidade, baixo desempenho, limitação da competição, excesso de burocracia e incentivo à 

corrupção74.  

O art. 9º do projeto disciplina o regime jurídico da revisão periódica na Administração 

Pública. O dispositivo elenca diretrizes mínimas a serem observadas por órgãos, entidades e 

autoridades, autônomas ou independentes, dos entes da federação, além de um desenho 

institucional mínimo para levar a cabo as atividades mencionadas: 

                                                
 
72  SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO. Para uma reforma nacional em favor da liberdade 

econômica. São Paulo, 4 de abril de 2019. 
73  Sobre o tema merecem menção as obras dos professores Carlos Ari Sundfeld e Gustavo Binenbojm 

(SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. 1 ed, 3 tir. São Paulo: Malheiros, 2003; 
BINENBOJM, Gustavo. Poder de Polícia, Ordenação, Regulação: transformações político-jurídicas, 
econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017). 

74  MENDONÇA, José Vicente Santos de; JORDÃO, Eduardo. Uma lei de liberdade econômica como “norma 
geral”: o que isso significa? Conjuntura econômica, abril 2019, p. 40-41. 
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Art. 9º. Para assegurar o cumprimento do disposto nesta lei os órgãos, entidades e 
autoridades a que se refere o art. 7º desta lei deverão: 
  
I – adotar processos decisórios orientados por evidências, pela conformidade legal, 
pela desburocratização e, quando da edição e revisão de regulamentos, pela realização 
de consultas públicas;  
 
II- manter compilação por temas do estoque acumulado de regulamentos, atos e 
práticas de nível infralegal, com a indicação expressa dos vigentes para cada tema;  
 
III- articular e integrar seus regulamentos, processos e atos com os de outros órgãos, 
entidades e autoridades com competências sobre as mesmas atividades ou outras a 
elas relacionadas;  
 
IV- impedir a instituição ou manutenção de restrições, exigências ou práticas 
burocráticas ineficazes, ineficientes, onerosas, excessivas, que impeçam a inovação 
ou induzam à clandestinidade ou à corrupção, bem como que possam prejudicar a 
livre concorrência, criar privilégio ou reserva de mercado, favorecer grupo econômico 
em detrimento dos concorrentes ou impedir a entrada de competidores no mercado;  
 
V- fazer a revisão constante das normas de ordenação pública para reduzir sua 
quantidade e os custos para os agentes econômicos e para a sociedade, sem prejuízo 
às finalidades públicas;  
 
VI- fazer avaliações periódicas da eficácia e do impacto de todas as medidas de 
ordenação pública, no mínimo a cada cinco anos, e, quando for o caso, sua revisão; e 
  
VII- estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles 
internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à 
análise crítica de riscos que possam impactar o cumprimento de sua missão 
institucional e a observância desta lei.  
 
§ 1º Cada ente da Federação poderá editar decreto para:  
 
I - definir metas para a redução da quantidade e dos custos da ordenação pública;  
 
II- uniformizar critérios para a compilação por temas do estoque acumulado de 
regulamentos, atos e práticas de nível infralegal;  
 
III- orientar os processos de consulta pública, de definição da agenda de revisão e de 
avaliação da eficácia e do impacto; e  
 
IV- assegurar o funcionamento do sistema de gestão de riscos e controles internos.  
 
§ 2º Em cada ente da Federação, órgão designado por lei ou decreto acompanhará de 
modo permanente a observância deste artigo e realizará consultas públicas anuais a 
respeito, submetendo ao Chefe do Executivo seu relatório de avaliação, com propostas 
de correção ou melhoria.  

 
 

Segundo CARLOS ARI SUNDFELD, dentre os motivos que preocupam os 

coordenadores da proposta estão a necessidade de introduzir uma rotina permanente de revisão 
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das regulações em vigor e a elaboração de um programa para organizar e revisar gradualmente 

leis e regulamentos75.  

A ideia por trás do dispositivo é a mesma que rege este trabalho: normas não foram 

feitas para durar por tempo indeterminado. Ao longo do ciclo regulatório a medida em vigor 

enfrentará situações como as de conflito normativo, sobrecarga comportamental e inaptidão 

para disciplinar a matéria em virtude do decurso do tempo, entre outros fatores. Para tanto, 

torna-se necessário revisitar a produção normativa – e o conjunto de atos que com ela dialogam 

– para conformar a atividade ordenadora à realidade na qual é exercida. Se aprovada, a proposta 

da SBDP pavimentará um caminho sem volta em busca do aperfeiçoamento da regulação 

brasileira. 

O breve histórico da Revisão de Estoque Regulatório no Brasil mostra focos de 

iniciativa ad hoc76, a criação de um órgão de coordenação recente e a existência múltiplos níveis 

de desenvolvimento da governança nas agências reguladoras federais. A realidade mostra que 

ainda é cedo para realizar estudos mais aprofundados sobre a matéria. A análise que se segue 

será realizada dentro das limitações impostas por este contexto, procurando compreender a 

operação deste instrumento no âmbito da Anvisa, que, dentre todas as entidades mencionadas, 

é a que possui o maior volume de informações para serem examinadas. 

 

4. Revisão de Estoque Regulatório na Medida Provisória nº 881/2019 

 

Por fim, a Medida Provisória nº 881/2019, publicada no dia 30 de abril de 201977, 

instituiu uma Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. O ato trouxe aspectos de 

planejamento macrojurídico da ordenação, especialmente no capítulo IV, que dispõe acerca da 

Análise de Impacto Regulatório. 

                                                
 
75  SUNDFELD, Carlos Ari. Novo controle sobre a regulação: uma lei sem donos: normas gerais de Direito 

Econômico podem ajudar a eficácia do estado regulador e a liberdade econômica. JOTA. Disponível em: 
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/novo-controle-sobre-a-regulacao-uma-lei-
sem-donos-06022019>. Acesso em: 06 maio 2019. 

76 “[a]o menos até o ano de 2016 e meados do ano de 2017, grande parte das experiências das agências eram 
isoladas e não havia um esforço efetivo de sistematização/uniformização delas coordenado por uma autoridade 
específica” (RAGAZZO, Carlos. Coordenação efetiva e sistematização: novas tendências da melhora da 
qualidade regulatória no Brasil. Revista de Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2., 2018, p. 513-
536, p. 525). 

77  BRASIL. Medida Provisória nº 881/2019. 
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A MP também trouxe um dispositivo inerente à Revisão de Estoque Regulatório que 

merece ser mencionado. Ao contrário do que se verifica ao longo da caminhada até aqui 

percorrida, o ato trata da matéria a partir da perspectiva do agente regulado. Assim dispõe o seu 

art. 3º, inciso VI: 

 

Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o 
desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 170 da Constituição: 
 
[...] 
 
VI - desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e 
de serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força de 
desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, nos termos 
estabelecidos em regulamento, que disciplinará os requisitos para aferição da situação 
concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos efeitos; 

 

O dispositivo trata de uma outra forma de lidar com o problema da sobrecarga 

comportamental oriunda da ordenação. Neste caso, o regulado poderá despertar na 

Administração a atividade revisional, na medida em que esta poderá permitir ao requerente o 

exercício da atividade econômica com fundamento, em especial nos arts.  1º, inciso IV78; 5º, 

inciso XXXVI, “a”79; e 170, caput, da Constituição Federal80, que tratam do direito de petição 

e da livre iniciativa. 

Nada obsta que, na mesma oportunidade, a autoridade competente inicie um 

procedimento para averiguar em que grau a sua produção normativa adequa-se à política 

regulatória setorial da qual é incumbido de pôr em prática. Trata-se, portanto, de mais um marco 

para a consolidação da Revisão de Estoque Regulatório no país, finalizando o panorama inicial 

proposto no início deste capítulo.

                                                
 
78  “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa;” 

79  “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento 
de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder;” 

80  “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:” 
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CAPÍTULO 3 – POR QUE REVER NORMAS? ASPECTOS DA REVISÃO DE 

ESTOQUE REGULATÓRIO NO DIREITO COMPARADO 

 

Para a devida compreensão da análise retrospectiva do acervo regulatório na 

Administração Pública brasileira, é importante revisitar o que já foi produzido sobre o tema. O 

estudo do assunto no direito comparado se faz necessário para que se possa extrair os possíveis 

arranjos institucionais e os instrumentos jurídicos que operam a Revisão de Estoque 

Regulatório, de modo que ao final se possa avaliar o caminho percorrido durante a pesquisa e 

atestar a confiabilidade e a replicabilidade da avaliação dos achados que serão apresentados nos 

capítulos 5 e 6. 

Vale ressaltar inicialmente que, ao longo do tempo, a Revisão de Estoque Regulatório 

não mereceu a atenção da academia e dos governos nacionais. No entanto, e sobretudo na última 

década, constata-se um movimento crescente de adoção da técnica de fechamento do ciclo 

regulatório internacionalmente. Os esforços recentes de melhoria da ordenação pelo governo 

brasileiro mostram que a prática administrativa nacional caminha no mesmo sentido.  

Para atingir os objetivos estabelecidos, este capítulo está dividido em três partes. Num 

primeiro momento serão mencionados os motivos, identificados pela literatura, que ensejam a 

revisão do acervo normativo na esfera administrativa. Posteriormente, o estudo voltar-se-á às 

Executive Orders que possibilitaram a realização da Revisão de Estoque Regulatório nos 

Estados Unidos, bem como o debate acadêmico acerca da sua institucionalização no país. Por 

fim, serão mencionadas as recomendações expedidas pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Justifica-se a escolha dos atores internacionais realizada: os Estados Unidos foi o 

primeiro país em que se tem maior notícia das práticas de revisão. Sua cultura regulatória é tão 

forte que o modelo inspirou a reforma do Estado brasileiro no final da década de 1990. Por 

outro lado, a OCDE é o organismo internacional que tem assumido papel de destaque na 

disseminação de boas práticas regulatórias. Mesmo sendo não sendo membro, nos últimos 

tempos o Brasil tem apresentado interesse em incorporar alguns dos aconselhamentos 

provenientes desta entidade.  

Foram escolhidos dois parâmetros de extração de dados para a análise documental: (I) 

os possíveis aspectos de desenho institucional utilizáveis para a garantia da boa condução das 
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atividades de análise ex post da regulação estatal, bem como (II) a menção a instrumentos de 

natureza normativa e/ou procedimental. 

Ao final deste capítulo terão sido mapeados os principais arranjos de diálogo, bem como 

as engrenagens operacionais da Revisão de Estoque Regulatório. Adiante-se, ainda, que o 

exame das diversas metodologias empregáveis para verificar a efetividade de medidas 

regulatórias implementadas não será objeto de análise, por extrapolar os elementos 

fundamentais da pesquisa em curso (problema, pergunta e hipótese). 

 

1. Entraves do acúmulo regulatório e benefícios da Revisão de Estoque Regulatório 

 

As autoridades reguladoras atuam para conformar a atividade econômica aos comandos 

constitucionais e ao projeto de desenvolvimento de um país. Todavia, a literatura identifica que 

o exercício da atividade tem se caracterizado por uma postura reativa81 do Estado (problema = 

solução imediata, ou crisis and response style), por meio da qual, diante de uma situação que 

prende a atenção da opinião pública, tende-se a regular de maneira rápida para acalmar os 

ânimos e evitar que a situação se repita82. Vale ressaltar que a chave da análise do regulador, 

na maioria das vezes, é setorial, adotando-se uma medida específica de acordo com o tema e a 

competência em questão.  

Exemplo disso é o caso hipotético em que, para um problema de contratação na área de 

infraestrutura, dada autoridade reguladora disciplina apenas questões contratuais sem levar em 

consideração aspectos de licenciamento ambiental, que são da competência de outro “órgão” 

da Administração.  

Analisando as obrigações normativas de maneira individual, seria plausível afirmar que 

um ou mais ônus impostos por uma única prescrição ao agente econômico regulado poderiam 

ser inofensivos em um primeiro momento, tendo em vista que há uma expectativa, por parte da 

sociedade, de que a atividade privada sofra alguma conformação em benefício de todos, 

promovendo a competição e a distribuição equilibrada de bens e produtos.  

                                                
 
81  Floriano de Azevedo Marques Neto menciona uma regra estatal não escrita: “Regular, sempre. Revogar, 

nunca”. (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Proposta para a Lei de Liberdade Econômica. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OcCyVXUS0Mo>. Acesso em: 16 maio 2019). 

82  BULL, Reeve T. Building a Framework for Governance: Retrospective Review and Rulemaking Petitions. 
Administrative Law Review, vol. 67, n. 2, 2015, p. 265-320, p. 272. 
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Entretanto, com o passar do tempo e o aumento do número de regulações a partir do 

modus operandi problema = solução sem o devido planejamento, há uma tendência natural ao 

choque de comandos – algo conhecido como acúmulo regulatório. MICHAEL MANDEL e 

DIANA CAREW83 definem o fenômeno nos seguintes termos: 

 

O Acúmulo regulatório é tanto um processo como uma consequência da nossa 
estrutura regulatória reativa. Durante os anos as regulações se acumulam naturalmente 
e repousam sob as regras existentes, resultando em um labirinto de regras duplicadas 
e obsoletas cujas companhias devem lidar. 

 

Um exemplo corriqueiro pode ajudar na compreensão do fenômeno. Imagine um 

medicamento. Seu objetivo, como se sabe, é sanar uma enfermidade. Em princípio, um único 

medicamento é bom para resolver o problema. Todavia, determinadas combinações de 

substâncias químicas no corpo humano podem ser prejudiciais, na medida em que algumas 

delas comprometem funções vitais do corpo humano e, inclusive, podem causar outras 

complicações no quadro de saúde. 

Algo muito parecido ocorre no âmbito da regulação. Uma única medida poder ser útil 

para a solução do problema. No entanto, o excesso de normas pode acarretar a burocracia, falta 

de coordenação entre instituições, excesso de obrigações e demasiados condicionamentos para 

o exercício da atividade econômica, que podem fazer da regulação um entrave para o 

desenvolvimento socioeconômico do país. 

Nesse sentido, os autores elencam três tipos de entraves resultantes do excesso de 

regulação, quais sejam: (i) obstáculos ao fluxo natural da atividade econômica, uma vez que o 

excesso de obrigações tende a aumentar os custos de produção e inibe a inovação; (ii) interação 

entre as regulações, que podem ocasionar insegurança jurídica; e (iii) sobrecarga 

comportamental, que resulta na priorização do cumprimento da regulação em detrimento do 

desenvolvimento e inovação no mercado84. 

                                                
 
83  Trecho original: “Regulatory accumulation is both a process and an outcome of our reactive regulatory 

structure. Overt time regulations naturally accumulate and layer on top of existing rules, resulting in a maze or 
duplicative and outdated rules companies must comply with.” (MANDEL, Michael; CAREW, Diana. 
Regulatory Improvement Commission: a politically-viable approach to U.S. Regulatory Reform. Progressive 
Policy Institute, p. 2. Disponível em: <http://www.progressivepolicy.org/issues/economy/regulatory-
improvement-commission-a-politically-viable-approach-to-u-s-regulatory-reform/> Acesso em: 20 jul. 2017). 

84  MANDEL, Michael; CAREW, Diana. Regulatory Improvement Commission: a politically-viable approach to 
U.S. Regulatory Reform. Progressive Policy Institute, p. 3. Disponível em: 
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Sendo assim, o acúmulo regulatório teria como primeira consequência a imposição de 

obstáculos no curso natural da economia, impedindo o crescimento e a inovação promovidos 

pelos empreendedores. Em princípio, dois ou três obstáculos no caminho podem não ter efeitos 

significantes.  

Porém, com o passar do tempo, os atritos causados por intervenções mal planejadas 

tendem a causar problemas estruturais de difícil resolução. O exemplo dado pelos autores é o 

de um aplicativo de saúde para smartphones que deve obedecer às normativas sobre a 

privacidade de pacientes, ser aprovado pela autoridade sanitária e pela autoridade de 

telecomunicações dos Estados Unidos85. 

A segunda consequência do fenômeno de acúmulo regulatório é a interação tóxica entre 

regulações. Quanto maior o número de normas, maior a possibilidade de diálogo entre as várias 

entidades setoriais.86. É o caso da existência de diversas prescrições ambientais relativas à 

instalação de fábricas nos Estados Unidos87.  

No Brasil, um exemplo de solução adotada para o problema pode ser verificado na área 

de infraestrutura. É o que ocorre no âmbito das parcerias público-privadas, na medida em que 

a abertura do procedimento licitatório do empreendimento está condicionada à obtenção de 

licença ambiental prévia ou expedição de diretrizes para o licenciamento ambiental, conforme 

exigência do objeto contratual (art. 10, inciso VII da Lei nº 11.079/2004)88. 

Ainda na área de infraestrutura, a Lei nº 13.334/2016, que institui o Programa de 

Parcerias de investimentos (PPI) na esfera federal, disciplina no artigo 17 e parágrafos a 

                                                
 

<http://www.progressivepolicy.org/issues/economy/regulatory-improvement-commission-a-politically-
viable-approach-to-u-s-regulatory-reform/> Acesso em: 20 jul. 2017. 

85  Ibidem, p. 4-5. 
86  No Brasil, um exemplo claro e recente sobre os entraves decorrentes da interação entre regulações ocorre no 

âmbito da assinatura dos Acordos de Leniência, decorrentes de atos de corrupção. Não há uma definição clara 
acerca de quem é a autoridade competente para a assinatura do instrumento consensual, de modo que o Tribunal 
de Contas da União, o Ministério Público Federal e outras autoridades tem se digladiado entre si no que tange 
a validade dos documentos firmados com as pessoas jurídicas. 

87  MANDEL, Michael; CAREW, Diana. Regulatory Improvement Commission: a politically-viable approach to 
U.S. Regulatory Reform. Progressive Policy Institute, p. 8. Disponível em: 
<http://www.progressivepolicy.org/issues/economy/regulatory-improvement-commission-a-politically-
viable-approach-to-u-s-regulatory-reform/> Acesso em: 20 jul. 2017. 

88 “Art. 10. A contratação da parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência, 
estando a abertura do processo licitatório condicionada a: (...) VII – licença ambiental prévia ou expedição de 
diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto 
do contrato exigir.” 
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obrigatoriedade de atuação do Poder Público para concluir os processos necessários à 

estruturação, liberação e execução de empreendimentos de infraestrutura89. 

Em terceiro lugar, a mistura de comandos também pode culminar em outra 

consequência danosa para o cumprimento da regulação, qual seja, a sobrecarga de 

comportamentos exigidos ao regulado. O aumento do ônus de cumprimento de normas pode 

tornar o custo de operação da empresa excessivamente elevado. Como consequência, os agentes 

econômicos incorrem em maior realização de gastos com a implementação de programas de 

compliance regulatório,90 enquanto poderia destinar parcela destes recursos para outros setores 

da cadeia produtiva. 

Reflexo da sobrecarga de comportamentos é o tamanho dos departamentos de 

contabilidade e jurídico de empresas multinacionais que realizam negócios no Brasil. Aqui, em 

comparação com a matriz ou outras filiais espalhadas ao redor do mundo, normalmente estas 

companhias alocam mais recursos humanos. Outro fenômeno que pode ser mencionado é o 

surgimento de formas criativas de cumprimento das normas (creative compliance)91. 

É neste cenário que a Revisão de Estoque Regulatório se torna necessária, também 

podendo-se mencionar como fatores determinantes do início da atividade revisional o decurso 

do tempo e o surgimento de novas tecnologias, que alteram a realidade que baseou a medida 

implementada anteriormente. 

                                                
 
89 “Art. 17.  Os órgãos, entidades e autoridades estatais, inclusive as autônomas e independentes, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com competências de cujo exercício dependa a viabilização de 
empreendimento do PPI, têm o dever de atuar, em conjunto e com eficiência, para que sejam concluídos, de 
forma uniforme, econômica e em prazo compatível com o caráter prioritário nacional do empreendimento, 
todos os processos e atos administrativos necessários à sua estruturação, liberação e execução. § 1o  Entende-
se por liberação a obtenção de quaisquer licenças, autorizações, registros, permissões, direitos de uso ou 
exploração, regimes especiais, e títulos equivalentes, de natureza regulatória, ambiental, indígena, urbanística, 
de trânsito, patrimonial pública, hídrica, de proteção do patrimônio cultural, aduaneira, minerária, tributária, e 
quaisquer outras, necessárias à implantação e à operação do empreendimento. § 2o  Os órgãos, entidades e 
autoridades da administração pública da União com competências setoriais relacionadas aos empreendimentos 
do PPI convocarão todos os órgãos, entidades e autoridades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, que tenham competência liberatória, para participar da estruturação e execução do projeto e 
consecução dos objetivos do PPI, inclusive para a definição conjunta do conteúdo dos termos de referência 
para o licenciamento ambiental.” 

90  MANDEL, Michael; CAREW, Diana. Regulatory Improvement Commission: a politically-viable approach to 
U.S. Regulatory Reform. Progressive Policy Institute, p. 9. Disponível em: 
<http://www.progressivepolicy.org/issues/economy/regulatory-improvement-commission-a-politically-
viable-approach-to-u-s-regulatory-reform/> Acesso em: 20 jul. 2017 

91  Segundo Patricia Pessôa Valente, “O creative compliance é conhecido pelo cumprimento criativo de normas 
regulatórias, sem que com isso seja alcançado o objetivo do Estado. Por exemplo, a fim de atender a um 
requisito técnico de acompanhamento de um dado empreendimento, a empresa contrata um especialista apenas 
para o momento da inspeção ou para assinar os documentos necessários, sem que haja um efetivo 
acompanhamento durante todo o período exigido pela norma.” (VALENTE, Patricia Pessôa. Análise de 
impacto regulatório: uma ferramenta à disposição do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 25). 
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De tempos em tempos a reforma, manutenção e exclusão de normas podem fornecer 

dados precisos para que os administradores possam vislumbrar os próximos passos no projeto 

de planejamento econômico, que é de grande importância para o Brasil, na medida em que o 

Estado exerce o papel de regulador da economia, sendo que a sua realização é determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado (art. 174, caput, da Constituição Federal)92. 

A melhora do portfólio regulatório é um primeiro passo para atingir a excelência quando 

se trata de regulação, e isto se inicia pela compreensão do que foi produzido pela Administração 

Pública. Por conseguinte, o dispêndio de recursos financeiros tanto públicos, para as atividades 

de fiscalização, quanto privados, em relação aos ônus impostos aos regulados, pode ser 

deslocado para outras atividades produtivas, proporcionando melhores resultados para a 

economia nacional93. Assim, este projeto deve envolver não apenas a análise prospectiva (ex 

ante) da regulação – cujo procedimento mais disseminado é a Análise de Impacto Regulatório94.  

A existência de mecanismos de análise ex post torna-se necessária para que soluções 

regulatórias construídas cotidianamente não resultem em um emaranhado de comandos que 

promova a insegurança jurídica e a ineficiência administrativa. A necessidade de melhoria do 

sistema regulatório brasileiro é salientada por CARLOS ARI SUNDFELD95: 

 

                                                
 
92  “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado.”  

93   Segundo Ronald Coase: The government is, in a sense, a superfirm (but of a very special kind) since it is able 
to influence the use of factors of production by administrative decision. But the ordinary firm is subject to 
cheeks in its operations because of the competition of other firms, which might administer the same activities 
at lower cost and also because there is always the alternative of market transactions as against organisation 
within the firm if the administrative costs become too great. The government is able, if it wishes, to avoid the 
market altogether, which a firm can never do. The firm has to make market agreements with the owners of the 
factors of production that it uses. Just as the government can conscript or seize property, so it can decree that 
factors of production should only be used in such-and-such a way. Such authoritarian methods save a lot of 
trouble (for those doing the organising). Furthermore, the government has at its disposal the police and the 
other law enforcement agencies to make sure that its regulations are carried out.” (COASE, Ronald H. The 
Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, Chicago, vol. 3, oct. 1960, p. 1-44, p. 12). 

94 “[n]ormas que evidenciam um movimento de acentuação do controle prospectivo, isto é, das possíveis 
consequências ou impactos da gestão pública no futuro (ao invés de se voltar exclusivamente para impactos já 
produzidos no passado). Preveem-se mecanismos de controle que pretendem ajudar a promover o alcance do 
melhor resultado pela administração pública, desde o momento da formulação do ato administrativo a produzir 
ou do contrato administrativo a celebrar.” (SOUZA, Rodrigo Pagani de. Em busca de uma administração 
pública de resultados. In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani de (Coords.). Controle da 
Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 55). 

95   SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias de investimento em empreendimentos públicos: qual reforma jurídica pode 
fazer diferença? In: PASTORE, Afonso Celso (org.). Infraestrutura: eficiência e ética. São Paulo: Elsevier, 
2017, p. 96. 
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Como fruto da consolidação da democracia e da crescente institucionalização do 
poder público, o Brasil desenvolveu, com o passar dos anos, uma ampla legislação 
administrativa. Ela tanto regula o funcionamento dos diferentes órgãos do estado 
como viabiliza um amplo controle, interno e externo do seu desempenho. Esse 
movimento, que em grande medida é positivo, não pode, contudo, parar: é preciso 
questionar o funcionamento global do sistema, identificando ajustes e correções que 
possam torna-lo melhor. 
 

Uma forma de questionar o sistema é desenvolver um modelo de ordenação a partir do 

racional inerente ao ciclo regulatório, que engloba as etapas de planejamento e implementação, 

monitoramento, avaliação e revisão da alternativa regulatória escolhida. Concentrando-se os 

esforços não apenas na análise ex ante, mas também na avaliação ex post, consolida-se um 

modo de regular baseado em evidências96.  

O produto da avaliação ex post auxilia a atividade regulatória atingir outro nível, 

sobretudo ao evitar o início de novos ciclos regulatórios permeado de pressões políticas e 

suposições errôneas do problema a ser solucionado, na medida em que seu objetivo é conferir 

precisão às intervenções estatais planejadas que resultem em alternativas normativas ou não. 

Dessa forma, o regulador passa a ter mais uma ferramenta que o permite atuar abandonando 

estimativas variadas, adotadas historicamente, para utilizar-se de dados concretos que 

direcionam a postura regulatória97. 

O procedimento de análise retrospectiva do estoque regulatório representa uma nova 

visão de gestão pública, baseada na concepção de experimentalismo98 – cujo desempenho da 

regulação deve ser moldado de acordo com os objetivos pretendidos no projeto de 

desenvolvimento do país – e de avaliação periódica da atividade normativa da Administração 

Pública99. 

 

 

                                                
 
96 “Positioned within the regulatory policy cycle, retrospective review is the last stage of the regulatory process, 

but may also re-start the regulatory policy cycle via rule revision.” (DEMENNO, Mercy B. Technocracy, 
democracy and public policy: An evaluation of public participation in retrospective regulatory review. 
Regulation and Governance, 1 October 2017, p. 4).  

97  SUNSTEIN, Cass R. Simpler: the future of government. New York: Simon & Schuster, 2013, p. 6. 
98  DAVIS, Kevin; PRADO, Mariana Mota. Law, Regulation, and Development. In: ALDER, Bruce-Curriel; 

KANBUR, Ravi; MALONE, David M.; MEDHORA, Rohinton. Bruce. International Development: Ideas, 
Experience, and Prospects, Oxford, 2014. p. 32; GREENSTONE, Michael. Toward a Culture of Persistent 
Regulatory Experimentation and Evaluation. p. 113 In: MOSS, David; CISTERNINO, John. (Orgs.) New 
Perspectives on Regulation. Cambridge: The Tobin Project, 2009, p. 111-126. 

99 COGLIANESE, Cary. Moving Toward the Evaluation State. The Regulatory Review. Disponível em: 
<https://www.theregreview.org/2013/12/09/09-coglianese-evaluation-state/>. Acesso em 22 jul. 2017. 
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2. A necessidade de revisão das regulações existentes nos Estados Unidos 

2.1. O surgimento da Revisão de Estoque Regulatório100 

2.1.1. A Executive Order nº 12.044: a revisão no âmbito federal 

 

Nos Estados Unidos, a possibilidade de revisar o catálogo de medidas regulatórias é 

reflexo do direito constitucional de petição no âmbito do processo administrativo, presente na 

Primeira Emenda101. Segundo o §553, (e), do American Procedure Act, de 1946, qualquer 

interessado possui o direito de peticionar com a finalidade de emendar ou revogar uma regra102. 

Em relação ao planejamento regulatório, tem-se notícia de que os órgãos e entidades 

conduziram, embrionariamente e de maneira autônoma, processos revisionais. É o caso da 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agência que até o ano de 1973 havia 

conduzido cerca de 92 (noventa e duas) avaliações de custos e de efetividade normativa e que 

atualmente se destaca pela tecnicidade dos seus relatórios pela experiência institucional 

adquirida ao longo do tempo103. O exercício coordenado das atividades no âmbito federal surgiu 

apenas na década de 1970. Estabeleceu-se uma política baseada na desregulamentação de 

setores da economia em virtude do excesso normativo e da burocracia decorrente do pós-New 

Deal104. 

 No governo do Presidente Jimmy Carter foi publicada a Executive Order (EO) nº 

12.044, de 23 de março de 1978 (Improving Government Regulations), que obrigou todas as 

agências executivas a adotarem procedimentos para a melhoria das regulações existentes e 

futuras.  A Ordem excluía do seu campo de incidência as agências reguladoras independentes, 

apenas recomendando-as a proceder de maneira similar105. 

                                                
 
100  Um bom panorama acerca do assunto nos Estados Unidos é feito por Eduardo Jordão (JORDÃO, Eduardo. 

Proposta para a Lei de Liberdade Econômica. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=WxQEzTj__nE> . Acesso em: 16 maio 2019). 

101  “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; 
or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to 
petition the Government for a redress of grievances.” 

102 “(e) Each agency shall give an interested person the right to petition for the issuance, amendment, or repeal of 
a rule.” 

103  LUTTER, Randal. THE ROLE OF RETROSPECTIVE ANALYSIS AND REVIEW IN REGULATORY 
POLICY. Mercatus Center, George Mason University, Working Paper n. 12-14, abr. 2012, p. 13. Disponível 
em: <https://www.mercatus.org/system/files/Lutter_Retrospective_v1-2.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2017. 

104  BULL, Reeve T. Building a Framework for Governance: Retrospective Review and Rulemaking Petitions. 
Administrative Law Review, Vol. 67, N. 2, 2015, p. 265-320, p. 267. 

105  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Executive Order nº 12.044, de 23 de março de 1978. 
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O modelo estabelecido atribuía aos diretores das agências executivas a incumbência de 

supervisionar o exercício da atividade regulatória. Cada autoridade deveria publicar agendas 

regulatórias semestrais que contivessem a lista das regulações que, ao seu juízo, produzissem 

impactos significativos para a economia e que estivessem sob desenvolvimento e revisão. A 

intenção era tornar pública a iniciativa para que os grupos afetados pela decisão pudessem 

contribuir para a produção normativa. 

Ademais, orientou-se a adoção de medidas que fomentassem a participação dos 

administrados. Seriam exemplos a publicação da minuta da norma a ser produzida ou revisada 

no diário oficial ou nos principais meios de comunicação acessados pelos regulados, bem como 

a realização de conferências ou audiências públicas.  

Também foram criados condicionamentos para a implementação de novas regulações, 

dentre elas a obrigatoriedade de inclusão de um plano para a avaliação da regulação após a sua 

vigência. A Ordem estabeleceu, pela primeira vez, a obrigatoriedade de revisão das regulações 

vigentes na Seção 4106: 

 

Sec. 4. Revisão das regulações existentes. As agências devem revisar periodicamente 
as regulações existentes para determinar se elas estão alcançando os objetivos de 
política desta ordem. Esta revisão obedecerá aos mesmos passos procedimentais 
designados para o desenvolvimento de novas regulações.Ao selecionar as regulações 
a serem revistas, as agências devem considerar como critérios: 
 
(a) a necessidade de continuidade da regulação; 
 
(b) o tipo e o número de reclamações ou sugestões recebidas; 
 
 
(c) os ônus impostos àqueles que direta ou indiretamente são afetados pelas 

regulações; 
 
(d) a necessidade de simplificar ou deixar clara a linguagem; 
 
(e) a necessidade de eliminar sobreposições ou regulações duplicadas; 
 

                                                
 
106  Texto original: “SEC. 4. Review of Existing Regulations. Agencies shall periodically review their existing 

regulations to determine whether they are achieving the policy goals of this Order. This review will follow the 
same procedural steps outlined for the development of new regulations. In selecting regulations to be reviewed, 
agencies shall consider such criteria as:(a) the continued need for the regulation; (b) the type and number of 
complaints or suggestions received; (c) the burdens imposed on those directly or indirectly affected by the 
regulations; (d) the need to simplify or clarify language; (e) the need to eliminate overlapping and duplicative 
regulations; and (f) the length of time since the regulation has been evaluated or the degree to which technology, 
economic conditions or other factors have changed in the area affected by the regulation. Agencies shall 
develop their selection criteria and a listing of regulations for initial review. The criteria and listing shall be 
published for comment as required in Section 5. Subsequently, regulations selected for review shall be included 
in the semiannual agency agendas.” 
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(f) o período de tempo desde que a regulação tenha sido avaliada ou grau no qual 
tecnologia, condições econômicas ou outros fatores tenham mudado na área 
afetada pela regulação. 

 
As agências devem desenvolver o seu critério de seleção e a lista de possíveis 
regulações para a revisão inicial. O critério e a lista devem ser publicados para 
comentário, como requerido na Seção 5. Subsequentemente, as regulações 
selecionadas para revisão devem ser incluídas nas agendas semestrais da agência.  

 

Desenhos institucionais. Sob a ótica organizacional, as agências executivas eram 

responsáveis pela escolha das normas a serem revisadas mediante a publicação do relatório no 

diário oficial para comentários do público. De posse das contribuições, as agências revisariam 

os seus relatórios, submetendo-os ao Office of Management and Budget (OMB) – escritório 

integrante da Presidência da República – para aprovação antes da publicação definitiva da lista 

no diário oficial.107. Posteriormente, cada agência seria responsável pela revisão normativa sem 

a subsequente chancela do OMB. 

Estabeleceu-se um desenho institucional multinível, com ações realizadas no âmbito de 

cada agência sob a coordenação do OMB, que não possuía competência para supervisionar as 

decisões tomadas. Aquelas organizações poderiam disciplinar a condução dos trabalhos da 

maneira que entendesse adequada, selecionando as normas significantes para efeitos de revisão. 

Ao OMB caberia homologar as escolhas.  

Instrumentos jurídicos. São identificados quatro instrumentos procedimentais: a agenda 

regulatória, audiências, conferências e consultas públicas. A função deste conjunto de 

mecanismos era proporcionar a maior participação dos regulados e municiar a Administração 

de informações necessárias para a tomada de decisão. No âmbito normativo, a Ordem 

condicionou a implementação de medidas regulatórias à elaboração de planos de avaliação 

periódica, estabelecendo as bases para o modelo de revisão adotado posteriormente. 

                                                
 
107  “Sec. 5. Implementation. (a) each agency shall review its existing process for developing regulations and revisit 

it as needed to comply with this Order. Within 60 days after  the issuance of the Order, each agency shall 
prepare a draft report outlining (1) a brief description of its process for developing regulations and the changes 
that have been made to comply with this Order; (2) its proposed criteria for defining significant agency 
regulations; (its) proposed criteria for identifying which regulations require regulatory analysis; and (4) its 
proposed criteria for selecting existing regulations to be reviewed and a list of regulations that agency will 
consider for its initial review. This report shall be published in the Federal Register for public comment. A 
copy of this report shall be sent to the Office of Management and Budget. (b) After receiving public comment, 
agencies shall submit their revised report to the Office of Management and Budget for approval before final 
publication in the Federal Register. (c) The Office of Management and Budget shall assure the effective 
implementation of this Order. OMB shall report at least semiannually to the President on the effectiveness of 
the Order and agency compliance with its provisions. By May 1, 1980, OMB shall recommend to the President 
whether or not there is a continued need for the Order and any further steps or actions necessary to achieve its 
purposes.” 
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2.1.2. A Executive Order nº 12.291: a criação de uma força-tarefa no âmbito do 

Office of Management and Budget 

 

Ao longo de quatro décadas outras Executive Orders tratando do assunto foram 

expedidas pelos Presidentes que passaram pela Casa Branca. Entretanto, os comandos de 

revisão ficaram apenas nos livros, principalmente a partir do surgimento da Análise de Impacto 

Regulatório por meio da EO nº 12.291, de 17 de fevereiro de 1981, que revogou a EO nº 12.044, 

no Governo do Presidente Ronald Reagan108.  

A Ordem caracterizou-se pela tentativa de uniformizar o processo revisional. Uma das 

principais mudanças em relação ao regime da EO nº 12.044 foi que a definição do que se deveria 

entender por regulações significativas (major rules) sujeitas à revisão passou a depender de 

critérios estabelecidos no próprio ato109.  

Desenho institucional. O objetivo da EO nº 12.291 era aumentar a accountability das 

agências e estabelecer a supervisão presidencial do procedimento por meio da criação de uma 

força tarefa (Task Force on Regulatory Relief), à qual se reportaria o Diretor do Office of 

Management and Budget.  

As agências deveriam executar as atividades de revisão, conforme estabelecia a Seção 

3, (i)110. O Diretor do OMB, que teria a função de coordenar e supervisionar as atividades, 

também poderia determinar quais regulações se enquadrariam como major rule, as medidas 

sujeitas à revisão, o cronograma de execução da análise, requerer a publicação da agenda 

regulatória e identificar problemas regulatórios, recorrendo à consulta de outras agências para 

solucioná-los, como mostra a Seção 6, (a), (5) 111. 

                                                
 
108  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Executive Order nº 12.291, de 17 de fevereiro de 1981. 
109  De acordo com a Seção 1, (b), as major rules seriam regulações cujos efeitos econômicos superassem os cem 

milhões de dólares, resultassem no aumento de preços e produzissem efeitos significativos nas áreas de 
competição, emprego, investimentos, produtividade e inovação. 

110  “Sec 3. […] (i) Agencies shall initiate reviews of currently effective rules in accordance with the purposes of 
this Order, and perform Regulatory Impact Analyses of currently effective major rules. The Director, subject 
to the direction of the Task Force, may designate currently effective rules for review in accordance with this 
Order, and establish schedules for reviews and Analyses under this Order.” 

111  “Sec. 6. The Task Force and Office of Management and Budget. (a) To the extent permitted by law, the Director 
shall have authority, subject to the direction of the Task Force, to: […] (5) Identify duplicative, overlapping 
and conflicting rules, existing or proposed, and existing or proposed rules that are inconsistent with the policies 
underlying statutes governing agencies other than the issuing agency or with the purposes of this Order, and, 



 
 

 

 

58 

 
 

 

Instrumentos jurídicos. A EO nº 12.291 estabeleceu na Seção 5, (a), (3), como 

instrumento procedimental, a obrigatoriedade de publicação da agenda regulatória com a lista 

de regulações em vigor que seriam objeto de revisão112. 

 

2.1.3. A Executive Order nº 12.866: o atual desenho institucional da revisão nos 

Estados Unidos 

 

No intuito de incorporar definitivamente uma cultura de revisão, o Presidente Bill 

Clinton expediu a EO nº 12.866, no dia 30 de setembro de 1993 (Regulatory Planning and 

Review), revogando a EO nº 12.291, do Presidente Reagan 113. O documento de dez páginas – 

o maior e mais detalhado entre todos aqueles que se referem à análise ex post das regulações, e 

que se mantem parcialmente em vigor até os dias de hoje – tinha como objetivo reformar o 

processo regulatório e torná-lo mais eficiente. Como diretriz, estabeleceu o respeito à 

discricionariedade das agências executivas na condução das atividades de planejamento e 

revisão. 

A Ordem foi além. Ela minudenciou o programa de revisão, designando de maneira 

exaustiva a competência de cada um dos agentes envolvidos e elencando os princípios que 

deveriam reger todo o processo.  

A Seção 2 do ato se dedica à organização da arquitetura institucional da atividade de 

planejamento e revisão, por meio da qual assumem o papel de protagonistas: as agências (exceto 

as reguladoras independentes); o Office of Management Budget (OMB) e a sua subdivisão, o 

Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), que passou a exercer o papel de 

coordenação e supervisão do processo de análise ex post das regulações; e o Vice-Presidente 

da República114: 

                                                
 

in each such case, require appropriate interagency consultation to minimize or eliminate such duplication, 
overlap, or conflict;” 

112 “Sec. 5. Regulatory Agendas. (a) Each agency shall publish, in October and April of each year, an agenda of 
proposed regulations that the agency has issued or expects to issue, and currently effective rules that are under 
agency review pursuant to this Order. These agendas may be incorporated with the agendas published under 5 
U.S.C. 602, and must contain at the minimum: [...] (3) A list of existing regulations to be reviewed under the 
terms of this Order, and a brief discussion of each such regulation.” 

113  ESTADOS UNIDOS. Executive Order nº 12.866, de 30 de setembro de 1993. 
114  Texto original: “Sec. 2. Organization. An efficient regulatory planning and review process is vital to ensure 

that the Federal Government’s regulatory system best serves the American people. (a) The Agencies. Because 
Federal agencies are the repositories of significant substantive expertise and experience, they are responsible 
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Seção 2. Organização. Um planejamento regulatório eficiente e o processo de revisão 
são vitais para garantir que o sistema regulatório do Governo Federal sirva da melhor 
maneira o povo Americano. 
 
(a) As agências. Tendo em vista que as agências federais são repositórios de expertise 
e experiência significativos, elas serão responsáveis por desenvolver regulações e 
garantir que as regulações sejam consistentes com a lei aplicável, com as prioridades 
do Presidente, e com os princípios estabelecidos nesta Ordem Executiva. 
 
(b) O Office of Management and Budget. A revisão coordenada do processo de criação 
de normas é necessária para garantir que as regulações sejam consistentes com a 
legislação aplicável, com as prioridades do Presidente, e com os princípios 
estabelecidos nesta Ordem, e que as decisões tomadas por uma agência não entrem 
em conflito com as políticas ou ações realizadas ou planejadas por outra agência. O 
Office of Management and Budget (OMB) deve executar essa função de revisão. 
Dentro do OMB, o Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) é o 
repositório de conhecimento relacionado às questões regulatórias, incluindo 
metodologias e procedimentos que afetam mais de uma agência, esta Ordem 
Executiva, e as políticas regulatórias do Presidente. Na medida do permitido pela Lei, 
o OMB deve providenciar orientação às agencias e assistir ao Presidente, ao Vice-
Presidente e a outros consultores de políticas regulatórias do Presidente em matéria 
de planejamento da regulação, e deve ser a entidade que analisa as regulações 
individuais, como previsto neste Decreto. 
 
(c) O Vice-Presidente. O Vice-Presidente é o principal orientador do Presidente e deve 
coordenar o desenvolvimento e a apresentação das recomendações relativas a política 
regulatória, planejamento e revisão, conforme estabelecido nesta Ordem Executiva. 
No exercício das suas funções nesta Ordem Executiva, o Presidente e o Vice-
Presidente devem ser assistidos por orientadores de políticas regulatórias no gabinete 
executivo da Presidência por meio dos quais o Presidente e o Vice-Presidente 
poderão, de tempos em tempos, consultar. 
 

 

Desenho institucional. A partir da EO nº 12. 866, de 1993, o procedimento de revisão 

passou a contar com uma arquitetura sofisticada: o chefe do Office of Information and 

                                                
 

for developing regulations and assuring that the regulations are consistent with applicable law, the President’s 
priorities, and the principles set forth in this Executive order. (b) The Office of Management and Budget. 
Coordinated review of agency rulemaking is necessary to ensure that regulations are consistent with applicable 
law, the President’s priorities, and the principles set forth in this Executive order, and that decisions made by 
one agency do not conflict with the policies or actions taken or planned by another agency. The Office of 
Management and Budget (OMB) shall carry out that review function. Within OMB, the Office of Information 
and Regulatory Affairs (OIRA) is the repository of expertise concerning regulatory issues, including 
methodologies and procedures that affect more than one agency, this Executive order, and the President’s 
regulatory policies. To the extent permitted by law, OMB shall provide guidance to agencies and assist the 
President, the Vice President, and other regulatory policy advisors to the President in regulatory planning and 
shall be the entity that reviews individual regulations, as provided by this Executive order. (c) The Vice 
President.  The Vice President is the principal advisor to the President on, and shall coordinate the development 
and presentation of recommendations concerning, regulatory policy, planning, and review, as set forth in this 
Executive order. In fulfilling their responsibilities under this Executive order, the President and the Vice 
President shall be assisted by the regulatory policy advisors within the Executive Office of the President and 
by such agency officials and personnel as the President and the Vice President may, from time to time, consult.” 
(ESTADOS UNIDOS. Executive Order nº 12.866, de 30 de setembro de 1993. Disponível em: 
<https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12866.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2017. 
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Regulatory Affairs (OIRA) passaria a exercer função central, de coordenação e supervisão – 

antes de atribuição do OMB –, na medida que este é o órgão que passou a ser o repositório de 

informações técnicas da regulação nacional nos Estados Unidos. A este foram atribuídas amplas 

competências, como a de coordenar a comunicação entre as agências executivas, o OMB, outros 

orientadores de política regulatória, o Presidente e o Vice-Presidente da República. Também 

passou a determinar quais categorias de atos poderiam ser eximidas do procedimento de 

revisão. 

Instrumentos jurídicos. O documento presidencial também tratou dos mecanismos 

operativos do planejamento regulatório. Foi estabelecida a necessidade de uma reunião entre 

os diretores das agências e os orientadores de política regulatória para formalizar um 

entendimento comum sobre as prioridades em termos de regulação.  

O ato também obrigou a formulação de uma agenda regulatória unificada, a ser 

elaborada de maneira autônoma por todas as agências – incluindo, pela primeira vez, as 

agências reguladoras independentes – e depois discutida em conjunto com os demais diretores 

e o OIRA. Além disso, todas as entidades deveriam elaborar um plano regulatório anual 

envolvendo as regulações mais significativas.  

Apesar do esforço realizado pelo Presidente Bill Clinton, a tentativa de consolidar a 

análise retrospectiva das regulações não obteve sucesso. No Governo Bush a iniciativa não foi 

levada adiante, permanecendo sem resolução os problemas crônicos existentes, como a visão 

de túnel do regulador e a falta de incentivos para a revisão normativa periódica115. 

 

2.1.4. As Executive Orders no Governo Obama: Regulatory Lookback iniciative 

 

A história da Revisão de Estoque Regulatório ganhou um novo capítulo a partir de 2009. 

Na oportunidade, o Presidente Barack Obama nomeou Cass Sunstein para chefiar o Office of 

Information and Regulatory Affairs (OIRA). Além disso, entre 2011 e 2012 foram expedidas 

as Executive Orders ns. 13.563, 13.579 e 13.610, que complementaram a EO nº 12.866, do 

Presidente Clinton. 

                                                
 
115  ALDY, Joseph E. Learning from Experience: An Assessment of the Retrospective Reviews of Agency Rules 

and the Evidence for Improving the Design and Implementation of Regulatory Policy. Report prepared for 
the Administrative Conference of the United States, November 18, 2014, p. 34. 
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A EO nº 13.563, de 21 de janeiro de 2011116, passou a dispor acerca dos mecanismos de 

participação popular no procedimento, principalmente as consultas públicas por meio da rede 

mundial de computadores, que deveriam ser disponibilizadas por um período mínimo de 60 

(sessenta) dias, nos termos da Seção 2 (b). Ademais, antes da publicação de uma minuta 

normativa, as agências foram obrigadas a coletar prioritariamente as opiniões dos grupos que 

serão afetados diretamente pela medida, sejam eles beneficiados ou não. 

Em relação à análise retrospectiva da regulação, a Ordem aborda o modo de condução 

do procedimento, na medida em que dispõe, na Seção 6, acerca da necessidade de se considerar 

a melhor maneira de identificar regras obsoletas, inefetivas, insuficientes, onerosas para 

modificar, melhorar, complementar ou revogar. A análise deve ser disponibilizada na rede 

mundial de computadores e o plano preliminar desenvolvido deve ser submetido ao OIRA 

dentro de cento e vinte dias. 

Dentre os atos presidenciais, aquele que mais inovou foi a EO nº 13.579 (Regulation 

and Independent Regulatory Agencies), de 14 de julho de 2011, que trouxe uma nova 

personagem para o desenho institucional da Revisão de Estoque Regulatório nos Estados 

Unidos: as agências reguladoras independentes. Nos termos da Seção 2 do documento117: 

 

Análise Retrospectiva das Regras Existentes. (a) para facilitar a revisão periódica das 
regulações significativas existentes, as agencias reguladoras independentes poderão 
considerar como melhor promover a análise retrospectiva das regras que possam ser 
ultrapassadas, inefetivas, ineficientes, ou excessivamente onerosas, e modificar, 
melhorar, expandir ou revogá-las de acordo com o que se há tomado nota. Tais 
análises retrospectivas, incluindo os dados e avaliações que dão base a ela, poderão 
ser publicadas online sempre que possível. 
 
(b) dentro de 120 dias da data desta ordem, cada agência reguladora independente 
poderá desenvolver e divulgar ao público um plano, consistente com o direito e 
refletindo seus recursos, prioridades regulatórias e processos, sob o qual a agência irá 
periodicamente revisar suas regulações significativas existentes para determinar se 
alguma dessas regulações devem ser modificadas, melhoradas, expandidas ou 

                                                
 
116  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Executive Order nº 13.563, de 18 de janeiro de 2011. 
117  Trecho original: “Sec 2. Retrospective Analyses of Existing Rules. (a) To facilitate the periodic review of 

existing significant regulations, independent regulatory agencies should consider how best to promote 
retrospective analysis of rules that may be outmoded, ineffective, insufficient, or excessively burdensome, and 
to modify, streamline, expand, or repeal them in accordance with what has been learned. Such retrospective 
analyses, including supporting data and evaluations, should be released online whenever possible. (b) Within 
120 days of the date of this order, each independent regulatory agency should develop and release to the public 
a plan, consistent with law and reflecting its resources and regulatory priorities and processes, under which the 
agency will periodically review its existing significant regulations to determine whether any such regulations 
should be modified, streamlined, expanded, or repealed so as to make the agency’s regulatory program more 
effective or less burdensome in achieving the regulatory objectives.”  
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revogadas como para que torne o programa regulatório da agencia mais efetivo ou 
menos oneroso no alcance dos objetivos regulatórios. 

 

Em relação aos documentos anteriores, chama a atenção o vocábulo utilizado pela 

Presidência da República ao estender as disposições acerca da análise e revisão de normas às 

agências reguladoras independentes. Neste ato, o Presidente Obama utilizou cinco vezes o 

verbo “poder” (should, na língua inglesa), ao invés de “dever” (shall) para se referir às ações 

mencionadas. O cuidado com a redação foi muito além do mero preciosismo. A justificativa 

está no fato de que as agências reguladoras são entidades autônomas, que não são subordinadas 

à Presidência da República, não sendo, portanto, atribuídas a elas a obrigatoriedade de 

cumprimento do que foi estabelecido. 

Segundo CARY COGLIANESE, ao longo do tempo tem sido recorrente a precaução 

tomada pelos Chefes do Poder Executivo em não dialogar com estas autoridades quando o 

assunto é o procedimento revisional118. No governo Obama a tentativa foi de incluir as agências 

reguladoras no campo de reforma para aperfeiçoar o modelo regulatório nacional mediante um 

planejamento unificado, com o objetivo de reduzir custos derivados do excesso de burocracia.  

Por fim, a EO nº 13.610 (Identifying and Reducing Regulatory Burdens), de 14 de maio 

de 2012, tratou, dentre outros temas, acerca da abertura regular de espaço, pelas agências, para 

o recebimento de sugestões do público sobre normas que necessitam de revisão ou para que o 

administrado pudesse apontar modificações específicas nas normas que componham o estoque 

normativo das agências executivas119. Com isso, além dos mecanismos formais como a consulta 

e a audiência pública, surge a oportunidade para que o processo de revisão seja iniciado a partir 

do fomento da iniciativa dos regulados. 

Desenhos institucionais. As Ordens do Presidente Obama não alteraram o modelo 

oriundo do governo Clinton. No entanto, a marca desse período é a introdução das agências 

reguladoras independentes no contexto da coordenação das atividades. 

Instrumentos jurídicos. Os atos trazem como inovação procedimental a possibilidade de 

realização de consulta pública por meio eletrônico, facilitando o acesso do cidadão às 

informações relativas à tomada de decisão do regulador. Também é merece destaque a 

                                                
 
118  COGLIANESE, Cary. Improving regulatory analysis at independent agencies. American University Law 

Review, Vol. 67, Issue 3, 2018, p.733-767, p. 746. 
119 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Executive Order nº 13.610, de 10 de maio de 2012. 



 
 

 

 

63 

 
 

 

possibilidade de abertura de canais de comunicação para que o cidadão possa contribuir para a 

melhoria do sistema apontando aspectos que merecem um olhar mais atento do administrador. 

O conjunto de medidas tomadas durante o governo Obama alegadamente produziu 

efeitos, ao menos no campo orçamentário. CASS SUNSTEIN, ex-OIRA (2009-2012) e 

professor da faculdade de direito da Universidade de Harvard, estima que, no período 

compreendido entre 2012 e 2017, a ação coordenada de revisão tenha realizado o inventário de 

580 regulações, das quais 100 foram reformadas, resultando na economia de cerca de dez 

bilhões de dólares por parte do governo americano120. 

 

2.1.5. As Executive Orders no Governo Donald Trump: one in-two out 

 

A última iniciativa revisional no cenário regulatório dos Estados Unidos foi realizada 

no governo do Presidente Donald Trump, por meio das EO ns. 13.771121 e 13.777122, publicadas 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Os atos têm como premissa a necessidade de que a 

Administração passe a adotar uma postura de prudência fiscal, diminuindo os custos de 

cumprimento regulatório pelo contribuinte.  

Para alcançar tal objetivo, a EO 13.771 estabelece que, posta a essencialidade da 

redução e manejo de tais encargos, ao planejar a adoção de uma medida o regulador deverá 

identificar duas ou mais medidas constantes do seu portfólio para eliminar, devendo, ainda, 

elaborar um planejamento orçamentário que leve em consideração a concepção de novas 

iniciativas regulatórias. 

A Executive Order também estabeleceu um teto fiscal para as iniciativas do ano de 2017. 

Os diretores de cada agência executiva foram orientados para que o custo incremental de todas 

as novas medidas interventivas – incluindo as regulações revogadas –, naquele ano, não 

superasse o valor de zero, salvo imposição legal amparada por manifestação do Office of 

Management and Budget.  

                                                
 
120 SUNSTEIN, Cass R., The Regulatory Lookback. Boston University Law Review Symposium on Political 

Dysfunction and the Constitution, p. 16. Disponível em:<https://ssrn.com/abstract=2360277>. Acesso em 
19 jun. 2017. 

121  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Executive Order nº 13.771, de 30 de janeiro de 2017. 
122  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Executive Order nº 13.777, de 24 de fevereiro de 2017. 
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Ademais, os diretores de cada agência passaram a ter a obrigação de identificar, para 

cada custo incremental, as regulações que deverão ser excluídas e fornecer a melhor previsão 

possível do total de custos ou economias verificados para cada regulação nova ou revogada. As 

novas regulações aprovadas devem passar a compor a agenda regulatória unificada da 

administração federal. 

Desenho institucional. Prosseguindo na implementação da política de redução da 

sobrecarga regulatória, o Presidente Donald Trump publicou a EO 13.777. A Ordem traz a 

obrigatoriedade de designação de uma nova figura ao cenário regulatório: o Regulatory Reform 

Officer (RRO). Trata-se de um agente responsável exclusivamente pela supervisão interna do 

estado da execução das medidas regulatórias no âmbito de cada agência, para que sejam 

realizadas reformas efetivas e em conformidade com a legislação existente.  

O RRO tem como atribuições a garantia da execução das medidas previstas nas Ordens 

anteriormente citadas neste trabalho, bem como a orientação das atividades revisionais por meio 

de guias, memorandos e interpretações normativas. A EO 17.777 ainda estabelece que o RRO 

deve reportar-se periodicamente ao diretor da agência. 

Esta Executive Order também instituiu forças-tarefa de reforma regulatória. Trata-se de 

uma comissão composta, em cada agência, pelo RRO (que a presidirá), o diretor de políticas 

regulatórias, um representante do escritório central de política regulatória, e, a depender da 

agência em questão, mais três membros seniores adicionais escolhidos pelo diretor.  

O colegiado tem como atribuição avaliar o estado da regulação existente e fazer 

recomendações para que cada diretor de agência revogue, substitua ou modifique normas do 

seu acervo. Tal tarefa poderá ser realizada com o auxílio dos principais grupos afetados pelas 

medidas. 

O exame documental das Executive Orders revela que, em um primeiro momento, as 

agências executivas realizavam as revisões de maneira autônoma. Posteriormente, passou-se a 

construir uma arquitetura institucional calcada na coordenação e supervisão de uma autoridade 

com ampla visão do cenário regulatório (OIRA), uma autoridade coordenadora e supervisora 

interna a cada agencia (RRO), e uma rede de governança, que fomenta a participação dos grupos 

afetados direta e indiretamente pelas políticas regulatórias. 

Além da extensão das medidas às agências reguladoras a título de sugestão da 

Presidência, verifica-se que no campo jurídico ganham importância instrumentos como a 

agenda regulatória e as audiências e consultas públicas, que posteriormente foram disseminados 
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para outros cenários de regulação doméstica pelo mundo, como é o caso do Brasil por meio da 

Lei nº 9.784/1999. 

Atualmente, mesmo neste panorama descrito, a discussão acadêmica sobre as formas de 

consolidar a Revisão de Estoque Regulatório ainda existe, passando a girar em torno dois eixos: 

o da metodologia a ser utilizada – a qual não será retratada neste estudo – e o da organização 

administrativa,123 neste último caso devido aos problemas relacionados aos incentivos para a 

realização do procedimento (institucionalização)124. 

 

3. O debate para a melhoria da governança da Revisão de Estoque Regulatório 

 

Ao longo dos últimos quarenta anos os governos dos Estados Unidos enfrentaram 

dificuldades para tornar institucionalizada a análise ex post. Os principais entraves para o 

sucesso da iniciativa passam por questões como a falta de coordenação entre unidades 

administrativas – seja por questões de desenho institucional, seja em virtude da necessidade de 

coesão –, o incentivo para que cada órgão ou entidade encarregada da revisão realize a atividade 

periodicamente, ou até mesmo o nível de participação da iniciativa privada na formulação das 

políticas regulatórias, que, como parte da literatura examinada indica, seria insuficiente. 

Como visto, atualmente o processo revisional nos Estados Unidos encontra-se 

estruturado em dois níveis administrativos: o Office of Information and Regulatory Affairs 

(OIRA) exerce os papéis de coordenação e/ou supervisão do procedimento de revisão no 

âmbito da Presidência, enquanto os diversos tipos de agência – incluindo as agências 

reguladoras independentes, por recomendação da Executive Order nº 13.579, de 2011 – 

elaboram os planos de revisão que são submetidos àquela autoridade e depois executados no 

âmbito interno de cada entidade administrativa e ficam sujeitos novamente a aprovação do 

OIRA.  

Diante das ineficiências identificadas e do ceticismo da academia quanto à 

institucionalização da análise ex post no cenário apresentado, alguns autores propuseram 

                                                
 
123  DUDLEY, Susan E. Retrospective evaluation of chemical regulations. OECD Environment Working 

Papers, Paris, n. 118, p. 7. Disponível em: <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/retrospective-
evaluation-of-chemical-regulations_368e41d7-en?crawler=true>. Acesso em: 18 Jun. 2017. 

124  BULL, Reeve T. Building a Framework for Governance: Retrospective Review and Rulemaking Petitions. 
Administrative Law Review, Vol. 67, N. 2, 2015, p. 265-320, p. 269. 
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mudanças na estrutura de organização administrativa, visando, principalmente, a promover a 

independência orgânica da repartição responsável pela coordenação e supervisão do 

procedimento. 

Outra parcela da literatura direcionou seus estudos para o exame de instrumentos 

jurídicos que possam ajudar na coordenação das unidades administrativas e criar padrões 

(standards) de avaliação dos instrumentos normativos, ou medidas que possam melhorar o 

produto do processo de revisão pelo aumento da participação dos agentes regulados que, com 

maior conhecimento do mercado e das normas aplicáveis, auxiliarão na análise retrospectiva.  

Os autores mencionados realizam pesquisas acadêmicas nas áreas da economia e do 

direito voltadas ao ambiente regulatório dos Estados Unidos. Em relação à Revisão de Estoque 

Regulatório, a preocupação gira em torno dos problemas históricos identificados pela literatura 

e pela dificuldade de se criar uma cultura revisionista no país.  

Nesse sentido, para retratar as diversas posições em torno do tema, a literatura foi 

organizada em dois quadrantes: o primeiro, voltado para os posicionamentos relacionados à 

melhoria da estrutura institucional e organizacional do procedimento que viabilizem a 

promoção de uma cultura de revisão no âmbito da Administração Pública; o segundo, dedicado 

às ações das agências e agentes de mercado, tanto em termos de diretrizes procedimentais, como 

em termos de mudança de abordagem em relação ao processo normativo em si, privilegiando o 

exercício do direito de petição pelos grupos afetados pela política regulatória.  

No primeiro quadrante estão situados os posicionamentos de MICHAEL MANDEL e 

DIANA CAREW, MICHAEL GREENSTONE e RANDALL LUTTER. No âmbito das ações 

organizacionais e procedimentais situam-se as contribuições de CARY COGLIANESE e 

REEVE BULL. 

 

3.1. Sugestões para a melhoria da estrutura institucional  

3.1.1. A criação de uma comissão regulatória independente 

 

De acordo com MANDEL e CAREW, existem quatro formas de lidar com o acúmulo 

regulatório, sendo importante mencionar, em especial, dois modelos: o vigente nos Estados 

Unidos e o proposto pelos autores. Por meio da configuração atual, as agências podem realizar 

uma revisão regulatória autônoma, na qual são analisadas as medidas implementadas no 
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âmbito de sua competência125. Este, como visto acima, é o modelo adotado e incrementado 

desde o governo Carter; é também uma das arquiteturas estabelecidas como modelo e 

disseminada à titulo de boas práticas regulatórias pela OCDE.  

No Brasil, como será visto mais à frente, as primeiras experiências relatadas 

demonstram que o país vinha adotado um desenho institucional similar para promover a revisão 

das regulações vigentes até a publicação do Decreto nº 9.203/2017. 

Segundo MANDEL e CAREW, uma das virtudes do modelo é que a agência 

encarregada da tarefa de revisão normalmente possui maior conhecimento e acesso às 

informações disponíveis no mercado regulado, sobretudo pelo fato de que o procedimento de 

revisão está centralizado na entidade que produz a norma. No caso dos Estados Unidos, a tarefa 

de revisão se torna facilitada sobretudo pelo fato de que as agências também realizam a análise 

ex ante da medida regulatória e possuem informações da época do processo de implementação 

no momento do fechamento do ciclo regulatório126.  

Por outro lado, a revisão autônoma é vista como custosa, envolvendo muitos recursos 

técnicos e financeiros das unidades responsáveis, que normalmente são destinados à tarefa de 

implementação das novas regulações. Os autores também mencionam que não há incentivos 

para uma revisão efetiva, sobretudo porque a revisão de uma alternativa regulatória induziria à 

admissão de que as medidas estabelecidas não surtiram o efeito esperado. Ademais, o modelo 

produziria um incentivo perverso, na medida em que os chefes das entidades, normalmente 

nomeados por indicação política, em geral procuram realizar gestões sem grandes controvérsias 

e com o desejo de deixar um legado político127.  

Diante das críticas, os autores entendem que a melhor solução para promover a 

institucionalização da análise retrospectiva passa pela implementação de uma Comissão 

Regulatória Independente (Regulatory Improvement Commission-RIC), mediante autorização 

do Congresso Nacional, e responsável por processar a revisão mediante submissão de petições 

do público em geral.128  

                                                
 
125  MANDEL, Michael; CAREW, Diana. Regulatory Improvement Commission: a politically-viable approach to 

U.S. Regulatory Reform. Progressive Policy Institute, p. 12. Disponível em: 
<http://www.progressivepolicy.org/issues/economy/regulatory-improvement-commission-a-politically-
viable-approach-to-u-s-regulatory-reform/>. Acesso em 20 jul. 2017. 

126  Ibidem, p. 13. 
127  Ibidem, loc. cit. 
128  MANDEL, Michael; CAREW, Diana. Regulatory Improvement Commission: a politically-viable approach to 

U.S. Regulatory Reform. Progressive Policy Institute, p. 14. Disponível em: 
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A Comissão seria composta por oito membros, nomeados pelo Presidente e pelo 

Congresso. Estes seriam responsáveis pela revisão, realizada mediante a abertura de um período 

de comentários contributivos do público, ao final do qual deveriam elaborar uma lista de quinze 

a vinte propostas de mudanças para serem votadas pelo Congresso129. 

A aprovação congressual seria requisito para que as medidas passassem a viger em bloco 

e sem direito a ajustes. A Comissão seria periódica e poderia ser reconstituída a qualquer tempo, 

de acordo com a vontade congressual, evitando a estruturação burocrática rígida de uma nova 

entidade administrativa130.  

Segundo os autores, as novas autorizações passariam a mensagem de credibilidade aos 

partidos políticos, reduzindo as barganhas inerentes ao jogo ou os vieses partidários nas 

recomendações da Comissão, tendo em vista que a cada nova convocação uma nova 

composição partidária poderia ser alcançada131. 

Nesse modelo, o Congresso dos Estados Unidos seria responsável por estabelecer os 

objetivos de atuação da Comissão. Esta, uma vez implementada, teria como função solicitar ao 

público, num primeiro momento, propostas de revisão, de modo que posteriormente seria 

elaborado um relatório com sugestões enviado ao Poder Legislativo para votação. Após todo o 

processo a comissão seria dissolvida, voltando a atuar quando se entendesse necessário132. 

A Comissão Independente teria por fim promover a clareza e a transparência da 

regulação. Seria constituída por oito membros da indústria e do governo dotados de 

conhecimento em regulação, sendo dois nomeados diretamente pelo Presidente da República e 

outros seis nomeados pelo Presidente em consulta ao Congresso. O colegiado teria duração 

mínima de doze meses e máxima de dezoito133. 

 

3.1.2. A criação de um conselho de revisão regulatória independente 

 

                                                
 

<http://www.progressivepolicy.org/issues/economy/regulatory-improvement-commission-a-politically-
viable-approach-to-u-s-regulatory-reform/> Acesso em 20 jul. 2017. 

129  Ibidem, loc. cit. 
130  Ibidem, loc. cit. 
131  Ibidem, loc. cit. 
132  Ibidem, p. 16. 
133  Ibidem, p. 17. 
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Ainda no mesmo quadro teórico, o economista MICHAEL GREENSTONE sugere a 

criação de um conselho de revisão regulatória independente, composto por profissionais e 

acadêmicos conceituados, com aptidão para revisar as avaliações feitas pelas agências, e que 

teria competências similares às exercidas pelo chefe do OIRA.  

O conselho seria bipartidário, com a função de revisar estudos disponíveis e promover 

outros, sendo também competente para revogar regulações inefetivas. Para o autor, a chave para 

a concepção do conselho é o afastamento de ideologias políticas e a tecnocracia134. 

Segundo GREENSTONE, o OIRA não teria os requisitos técnicos elencados no 

parágrafo acima tendo em vista a sua função política na composição da Presidência da 

República. Desse modo, por não existir qualquer tipo exigência para que a revisão seja crível 

no sentido científico, seria necessária a criação do conselho135. 

 

3.1.3. A implementação de programas-piloto 

 

Fechando o primeiro quadrante, um terceiro posicionamento que merece ser estudado é 

extraído dos escritos de RANDALL LUTTER. Segundo o autor, as avaliações ex post 

autônomas geralmente não são imunes à parcialidade, sobretudo nas agências que não possuem 

uma cultura de revisão arraigada. Para o autor, a implementação de programas-piloto seria uma 

forma de institucionalizar a revisão, criando métodos de atuação condicionantes para 

implementar a medida desejada, de modo que a atividade regulatória possua base empírica136. 

Além disso, para LUTTER deveria ser criado um escritório não-partidário, alocado na 

estrutura institucional do Poder Legislativo, para conduzir e revisar as análises econômicas 

prospectivas e retrospectivas realizadas pelas autoridades reguladoras, bem como programas 

regulatórios mais amplos. O escritório, caracterizado pela composição pautada na tecnicidade 

e interno ao Poder Legislativo seria uma alternativa de baixo custo orçamentário, segundo o 

autor137. 

                                                
 
134  GREENSTONE, Michael. Toward a Culture of Persistent Regulatory Experimentation and Evaluation. In: 

MOSS, David; CISTERNINO, John. (Orgs.) New Perspectives on Regulation. Cambridge: The Tobin 
Project, 2009, p. 111-126. p. 120-121. 

135  Ibidem, p. 121. 
136  LUTTER, Randall. The role of retrospective analysis and review in regulatory policy. Mercatus Center, 

George Mason University, Working Paper n. 12-14, abr. 2012, p. 19-20. 
137  Ibidem, p. 20. 
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3.2. Ações organizacionais e procedimentais  

 

O segundo quadrante da literatura dedica-se às medidas incrementais do modelo de 

revisão autônoma atual e sob coordenação e recomendação (no caso das agências 

independentes) do OIRA. Parte-se da premissa de que as mudanças têm como intuito otimizar 

as relações no âmbito do desenho estabelecido sem implicar gastos orçamentários ou 

alternativas cuja implementação não é viável em virtude da necessidade de aprovação pelo 

Poder Legislativo. 

 

3.2.1. Medidas de coordenação e recomendação do OIRA  

 

 CARY COGLIANESE, entendendo que as medidas implementadas por meio das 

Executive Orders nº 13.563, 13.579 e 13.610 de 2011 e 2012 foram importantes para a 

regulação americana, defende a adoção de três medidas institucionais para a melhora do 

procedimento de Revisão de Estoque Regulatório a partir de atos de coordenação provenientes 

do OIRA: guias de avaliação, planos de avaliação e formulários, que devem ser distribuídos 

para cada autoridade revisora, independente ou não da estrutura estatal138. 

Em primeiro lugar, seria importante que o OIRA elaborasse guias de avalição, que 

deveriam ser seguidos pelas agências durante a revisão. Por meio do documento seriam 

estabelecidos padrões (standards) de pesquisa e análise estatística para a atuação dos órgãos e 

entidades que fossem produzir medidas de endereçamento dos problemas regulatórios, fazendo 

com que houvesse uma diretriz uniforme a ser seguida para a tomada de decisão139. 

Ademais, a autoridade deveria formular e publicar planos de avaliação. Trata-se da 

obrigação de que o responsável pela regulação inclua em cada análise ex ante um plano para as 

avaliações futuras. Constituiria uma pequena parte do documento que trata da Análise de 

Impacto Regulatório e não seria vinculante, de modo que a unidade administrativa não seria 

obrigada a segui-lo posteriormente. O plano incluiria as formas de operacionalização dos 

                                                
 
138  COGLIANESE, Cary. Moving Forward with regulatory lookback. Revista de Direito Administrativo, Rio 

de Janeiro, v. 276, set./dez. 2017, p 13-23. 
139  Ibidem, p. 17. 
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objetivos previstos, as fontes de dados existentes para o cálculo do impacto da norma, o prazo 

para verificação do cumprimento dos objetivos estabelecidos etc., que deveriam ser submetidos 

à supervisão pelo OIRA140. 

Por fim, COGLIANESE sugere a circulação de formulários de avaliação, pelo OIRA 

para as agências. Por meio dos formulários deveriam ser identificadas as regras que merecessem 

constituir objeto de uma revisão acurada141.  Sua utilização deve ocorrer nos casos em que haja 

elevados índices de incerteza regulatória como: altas expectativas de custo em detrimento de 

benefícios, alto índice de incerteza ou em caso de problemas comuns de estimação de custos 

ou benefícios. 

O posicionamento de COGLIANESE traz uma solução plausível para a melhoria dos 

procedimentos. A virtude está, sobretudo, no fato de que as sugestões não implicariam em 

amplas reformas estruturais – que normalmente envolvem barganha e custos políticos – e não 

exigem alto dispêndio orçamentário. O único questionamento que merece atenção está 

relacionado a quem participará da produção dos documentos citados, na medida em que a 

metodologia escolhida pode ser enviesada. 

CARY COGLIANESE também propõe medidas para a melhoria da análise regulatória 

no âmbito das agências independentes. Relatando a falta de coordenação das atividades entre o 

OIRA e as agências pela precaução tomada pelos diversos Presidentes em não atingir a 

autonomia institucional142 destas entidades, além das deficiências encontradas durante a 

avaliação dos procedimentos de análise prospectiva e retrospectiva pelas autoridades, o autor 

sugere que o Congresso produza leis que estendam o conteúdo previsto nas Executive Orders 

obrigando as agências independentes, ao prever a competência do OIRA para coordenar as 

atividades143. 

 

3.2.2. Governança colaborativa 

 

                                                
 
140  Ibidem, p. 18-19. 
141  Ibidem, loc.cit. 
142  COGLIANESE, Cary. Improving regulatory analysis at independent agencies. American University Law 

Review, Vol. 67, Issue 3, 2018, p.733-767, p. 746. 
143  Ibidem, p. 759-762. 
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Último autor a ser mencionado, REEVE BULL traz uma abordagem procedimental do 

tema. Sua perspectiva de análise revela a importância da colaboração dos grupos atingidos pela 

regulação como colaboradores na tarefa de revisão por meio de petições revisionais144. O autor 

elabora o seu pensamento a partir de uma premissa teórica que pauta a estratégia regulatória a 

partir do paradigma de governança colaborativa – conceito que revela a existência de redes 

contendo diversas interconexões entre a Administração Pública, as empresas e o público em 

geral145. 

Segundo BULL, o sistema de análise retrospectiva vigente foi concebido a partir de uma 

perspectiva adversarial, na medida em que, num cenário de contraposição entre interesses 

públicos e particulares, os grupos afetados pela regulação apenas teriam um poder negativo, na 

medida em que sua participação ao longo do processo se resume apenas a encontrar falhas a 

partir das iniciativas formuladas pela agência146. 

Partindo de uma releitura da interpretação do direito de petição constitucionalmente 

assegurado e refletido no American Procedure Act, BULL propõe a maior iniciativa 

procedimental dos agentes regulados no processo normativo das agências e indica três 

benefícios experimentados a partir da promoção da participação do particular por meio de 

petições revisionais.  

Em primeiro lugar, o custo das empresas para iniciar o processo seria menor do que 

aqueles envolvidos no cumprimento da legislação. Além disso, os interessados estariam mais 

preocupados com o ônus criado pelas regulações do que a Administração. Por fim, os 

empresários teriam um conhecimento amplo dos efeitos econômicos provenientes da regulação. 

Por outro lado, um aspecto negativo da abordagem é a possibilidade de captura do regulador147. 

A abordagem centrada nas ações dos grupos afetados pela política regulatória seria uma 

alternativa viável para os problemas de institucionalização da análise retrospectiva no modelo 

                                                
 
144  Uma crítica ao pensamento de Reeve Bull é formulada mediante resposta por Sofie Miller e Susan Dudley. As 

autoras rebatem as premissas adotadas por Bull, propondo outra solução para o problema de institucionalização 
da análise ex post do estoque de regulações vigentes: melhorar a produção normativa prevendo medidas quase-
experimentais por meio do estabelecimento de planos de avaliação periódicos da norma para constatar se as 
bases da análise prospectiva seriam idôneas ou não. (MILLER, Sofie E.; DUDLEY, Susan E. Regulatory 
Accretion: Causes and Possible Remedies. Administrative Law Review Accord, vol. 67, issue 2, 2016, p. 98-
114, p. 112-113). 

145  BULL, Reeve T. Building a Framework for Governance: Retrospective Review and Rulemaking Petitions. 
Administrative Law Review, Vol. 67, N. 2, 2015, p. 265-320, p. 290 

146  Ibidem, p. 286-287. 
147  BULL, Reeve T. Building a Framework for Governance: Retrospective Review and Rulemaking Petitions. 

Administrative Law Review, Vol. 67, N. 2, 2015, p. 265-320, p. 286-287. 
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de revisão autônoma, sobretudo por evitar os gastos orçamentários na implementação de órgãos 

administrativos e os problemas institucionais decorrentes da falta de conhecimento do mercado 

regulado. 

 

3.3. Síntese Conclusiva 

 

Os posicionamentos acima retratados levantam questões sobre aspectos importantes do 

exame retrospectivo da regulação nos Estados Unidos. Embora cada autor tenha argumentos 

relevantes na defesa dos seus posicionamentos no debate, para os fins deste trabalho é 

necessária a compreensão de quais elementos são retratados, seus possíveis desenvolvimentos 

e impactos para a discussão do assunto no Brasil. 

Tendo em vista que nos últimos tempos as agências reguladoras brasileiras têm 

demonstrado uma inclinação à adoção dos procedimentos de análise ex post das alternativas 

regulatórias implementadas e em vigor, a tendência é que tais pontos sejam abordados 

novamente no âmbito da academia nacional no futuro.  

 

4. A Revisão de Estoque Regulatório sob a ótica da OCDE 

 

Nos últimos trinta anos a regulação estatal da economia tornou-se um assunto 

internacional. Durante o período, as nações incorporaram aos seus respectivos ordenamentos 

jurídicos normas que disciplinavam setores vitais da economia. Um dos modelos mais 

difundidos foi o das autoridades reguladoras independentes do centro do poder político. 

No entanto, a existência das entidades não bastava. A qualidade da ordenação também 

passou a ser objeto de estudo. A crescente interação entre os países e a facilidade da troca de 

informações  gerou uma tendência à uniformização das práticas de gestão pública. Por meio do 

benchmarking, não raro alguns instrumentos jurídicos ou econômicos passaram a fazer parte 

do cenário regulatório doméstico de cada nação. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem um 

papel fundamental na disseminação das boas práticas regulatórias. Trata-se de um organismo 
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internacional composto por trinta e seis países-membros e que atua desde 1961 na promoção 

de políticas para a melhora do bem-estar econômico e social dos povos148. 

Ao longo dos anos, a organização tem produzindo relatórios contendo diretrizes para a 

incorporação de melhores práticas. As recomendações são produto das experiências 

vivenciadas por países-membros e não-membros, e têm por fim a divulgação de informações 

que auxiliem o administrador no endereçamento dos problemas encontrados cotidianamente na 

execução das atividades. 

As publicações possuem um histórico de evolução linear. Conforme será visto abaixo, 

a organização parte do estabelecimento de diretrizes metodológicas e procedimentais para o 

planejamento das medidas regulatórias e seu desenvolvimento, passando pelo estabelecimento 

de configurações de arquitetura institucional, para atualmente recomendar que haja, ao fim do 

ciclo regulatório, políticas de revisão sistemática do estoque normativo dos órgãos e entidades 

da Administração Pública.  

Em 1995, a OCDE elaborou a Recommendation of the Council on Improving the Quality 

of Government Regulation. O intuito do documento era disseminar uma ferramenta que 

auxiliasse na tomada de decisão do regulador. A OCDE referiu-se ao conteúdo apresentado 

como uma checklist, que auxiliaria na melhora da atividade regulatória149. 

A produção do guia partiu de uma preocupação do Public Management Comitee da 

organização. O grupo reuniu-se em 1993 para discutir a viabilidade de incorporação de 

princípios vinculantes à toda a Administração Pública nacional e a forma de guiar o regulador, 

melhorando qualidade da tomada de decisão. Partiu-se da premissa de que tais direcionamentos 

auxiliariam na melhora das normas individualmente consideradas, bem como da efetividade 

transparência dos sistemas regulatórios nacionais150. 

Segundo o relatório da OCDE, um dos motivos que ensejaram a sua redação foi a 

necessidade de remover barreiras à competição nas economias domésticas, resultantes de 

medidas regulatórias inflexíveis, custosas ou obsoletas. A mudança de paradigma seria 

                                                
 
148  Disponível em: <http://www.oecd.org/about/>. Acesso em: 16 set. 2018. 
149  “Questões: 1. Is the Problem Correctly Defined? 2. Is Government Action Justified? 3. Is Regulation the Best 

Form of Government Action? 4. Is there a Legal Basis for Regulation? 5. What is the Appropriate Level (or 
Levels) of Government for this Action? 6. Do the Benefits of Regulation Justify the Costs? 7. Is the Distribution 
of Effects across Society Transparent? 8. Is the Regulation Clear, Consistent, Comprehensible, and Accessible 
to Users? 9. Have All Interested Parties had the Opportunity to Present their Views? 10. How will Compliance 
be Achieved?” (OCDE. Recommendation of the Council on Improving the quality of Government 
Regulation. Paris: OECD Publishing, 1995, p. 6-7). 

150  Ibidem p. 8. 
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importante num mundo cada vez mais interdependente, onde os efeitos da regulação 

transcendem as fronteiras nacionais151. 

A recomendação girava em torno de dois eixos: transparência e qualidade regulatória. 

A proposta orientava os países à: (I) avaliar a qualidade dos seus processos de elaboração 

normativa, tendo como parâmetro a Reference Checklist for Regulatory Decision-making 

veiculada no documento; (II) desenvolver um sistema jurídico no qual os princípios de 

qualidade decisória estivessem refletidos nas atividades realizadas; (III) integrar os processos 

decisórios; (IV) atentar-se aos efeitos de normas que pudessem causar impactos para além das 

fronteiras nacionais152.  

A Reference Checklist for Regulatory Decision-making consta do anexo do documento. 

São formuladas algumas indagações, com o intuito de aumentar a base factual para a tomada 

de decisão do regulador, aplicáveis a quaisquer níveis decisórios. Entretanto, a OCDE 

mencionou a importância de sua incorporação em uma cadeia mais ampla, que envolvesse 

elementos de coleta e análise de informação, como consultas públicas e avaliação periódica das 

normas existentes153. 

Desse modo, a checklist mencionada não deve ser confundida com um mero formulário. 

Em verdade, a recomendação estabeleceu um modelo de procedimento ordenado de tomada de 

decisão, que possibilita ao regulador identificar o problema, levantar as alternativas para 

solucioná-lo, e avaliar cada uma delas. A avaliação retrospectiva aparece pela primeira vez 

como uma ferramenta de diagnóstico que possa lidar com o problema da “inflação 

regulatória”154.  

Mesmo não sendo membro da organização, o Brasil parece ter incorporado as 

recomendações no Decreto nº 4.176/2002, que estabelecia normas para a elaboração de atos 

normativos no âmbito da Presidência da República, como menciona PATRICIA PESSÔA 

VALENTE155. O tema será abordado de maneira mais aprofundada no capítulo 5.  

Posteriormente, a OCDE passou a tratar do aspecto de governança e coordenação 

administrativa nos procedimentos para a melhoria da qualidade regulatória a partir de 2005, 

                                                
 
151  Ibidem, p. 4. 
152  Ibidem, loc. cit. 
153  Ibidem, loc. cit. 
154 Ibidem, p. 8. 
155  VALENTE, Patricia Pessôa. Análise de impacto regulatório: uma ferramenta à disposição do Estado. Belo 

Horizonte: Fórum, 2013, p. 165. 
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quando divulgou os Guiding Principles for regulatory quality and performance 156. O guia 

retratou a importância que a dinâmica de relacionamento das instituições estatais tinha para a 

implementação dos procedimentos de análise da regulação, futura e em vigor157. 

A partir de então, outros temas ganharam importância, sobretudo a coordenação 

multinível entre as instituições. À época já se havia tomado nota do interesse de países não-

membros em implementar tais reformas, como Rússia, Brasil e Chile158. O guia estabeleceu os 

seguintes princípios159: 

 

1. Adotar no nível político amplos programas de reforma regulatória que 
estabeleçam objetivos claros e frameworks para implementação; 

 
2. Avaliar impactos e revisar intervenções sistematicamente para garantir que elas 
alcancem os objetivos determinados de maneira eficiente e efetiva num ambiente 
social e economicamente complexo; 
 

 
3. Garantir que as intervenções, instituições regulatórias encarregadas da 
implementação e processos regulatórios sejam transparentes e não discriminatórias; 

 
4. Revisar e fortalecer, onde for necessário, o escopo, a efetividade e o enforcement 
da política de competição; 

 
5. Desenhar intervenções econômicas em todos os setores para estimular a 
competição e a eficiência, e eliminá-las onde evidências claras demonstrarem que ela 
é o melhor caminho para servir aos interesses públicos em sentido amplo; 
 

 
6. Eliminar barreiras regulatórias desnecessárias para o comercio e investimento por 
meio da continua liberalização e desenvolver a consideração e a melhor integração da 
abertura de mercados por meio de processos regulatórios, de forma a fortalecer a 
eficiência econômica e a competitividade; 

 

                                                
 
156  OCDE. OECD guiding principles for regulatory quality and performance. Disponível em:< 

http://www.oecd.org/fr/reformereg/34976533.pdf>. Acesso em 15 set. 2018. 
157  Ibidem, p.1. 
158  Ibidem, p. 2. 
159  “1. Adopt at the political level broad programmes of regulatory reform that establish clear objectives and 

frameworks for implementation. 2. Assess impacts and review regulations systematically to ensure that they 
meet their intended objectives efficiently and effectively in a changing and complex economic and social 
environment. 3. Ensure that regulations, regulatory institutions charged with implementation, and regulatory 
processes are transparent and non-discriminatory. 4. Review and strengthen where necessary the scope, 
effectiveness and enforcement of competition policy. 5. Design economic regulations in all sectors to stimulate 
competition and efficiency, and eliminate them except where clear evidence demonstrates that they are the best 
way to serve broad public interests. 6. Eliminate unnecessary regulatory barriers to trade and investment 
through continued liberalisation and enhance the consideration and better integration of market openness 
throughout the regulatory process, thus strengthening economic efficiency and competitiveness. 7. Identify 
important linkages with other policy objectives and develop policies to achieve those objectives in ways that 
support reform.” (OCDE. OECD guiding principles for regulatory quality and performance, p. 3-8. 
Disponível em: < http://www.oecd.org/fr/reformereg/34976533.pdf>. Acesso em 15 set. 2018.). 
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7. Identificar ligações importantes com outros objetivos de política e desenvolver 
políticas para atingir estes objetivos no sentido de promover reforma. 

 

Merecem destaque os primeiros dois princípios estabelecidos. No primeiro item, a 

organização afirma que ao melhorar a coordenação entre as instituições políticas, pretende-se 

evitar a sobreposição de competência entre as autoridades responsáveis pela intervenção estatal 

e os demais níveis de governo. Além disso, para melhorar a qualidade regulatória de um país, 

as unidades administrativas devem manter em seus quadros agentes qualificados por meio de 

cursos de capacitação periódicos160. 

Quanto ao segundo princípio, a OCDE menciona a importância da avaliação e revisão 

sistemática das medidas regulatórias visando ao alcance dos objetivos estabelecidos medida 

quando da sua implementação. Para tanto, deve-se levar em consideração o ponto de vista 

daqueles que são afetados pelas prescrições jurídicas. A organização reitera, portanto, a 

necessidade da participação social na atividade administrativa normativa. 

Para fins de institucionalização deste processo, a OCDE julga que seria importante 

incorporar às medidas regulatórias cláusulas automáticas de revisão (conhecidas como sunset 

clauses)161, que obrigariam à Administração se debruçar sobre o que foi produzido para 

verificar se a medida deve ser mantida ou não. 

Em 2008, a OCDE divulgou a diretriz Building an Institutional Framework for 

Regulatory Impact Analysis: Guidance for policy makers162. Tendo em vista as peculiaridades 

de organização administrativa de cada país, o guia tinha o intuito de levantar questões que 

deveriam ser endereçadas por cada autoridade local para construir uma arquitetura institucional 

apta à condução da Análise de Impacto Regulatório163. São exemplos: a necessidade de 

competência normativa para a condução do procedimento164 e a reunião de uma equipe de 

especialistas no âmbito da Administração165. 

                                                
 
160  Ibidem, p. 3. 
161  OCDE. OECD guiding principles for regulatory quality and performance, p.4. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/fr/reformereg/34976533.pdf>. Acesso em 15 set. 2018. 
162  OCDE. Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis: Guidance for policy 

makers. Disponível em:< https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/40984990.pdf.>. Acesso em 15 set. 
2018. 

163  Ibidem, p. 8.  
164  Ibidem, p. 32.  
165  Ibidem, p. 35.  
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Em relação aos arranjos institucionais, a OCDE apresentou duas configurações 

possíveis de serem adotadas. Na primeira, de caráter centralizado, o órgão supervisor da 

reforma seria alocado no centro do governo, onde os poderes deveriam ser atribuídos ã 

instituição que cuidasse do orçamento ou ao ministro da fazenda, a depender do regime de 

governo do país.  

A repartição deveria supervisionar os processos de revisão normativa e de melhora da 

qualidade regulatória (oversight body). A principal virtude deste desenho está no fato de que a 

autoridade competente pode obter amplo acesso e conhecimento das atividades empreendidas 

pelos demais órgãos166.  

Isto permite que a atividade de planejamento estatal seja pautada na coordenação interna 

da Administração, o que facilita na coleta e trato das informações. Tal configuração assemelha-

se àquela vista anteriormente, na oportunidade em que foi estudada a revisão periódica nos 

Estados Unidos. 

Por outro lado, num modelo descentralizado, as competências são repartidas entre as 

instituições regulatórias e os ministérios, que utilizará de mecanismos de consulta interna para 

atingir um consenso sobre o direcionamento das políticas167. Como será visto adiante, o Brasil 

adotou este modelo durante a vigência do Decreto nº 4.176/2002. 

Um último ponto que merece menção é o cabimento e a importância da aplicabilidade 

da Análise de Impacto Regulatório para regulações existentes. A OCDE fala da possibilidade 

de uso desta metodologia bem como de outras168 (como a guilhotina regulatória169), 

principalmente nos países em desenvolvimento, cujo tamanho dos estoques regulatórios pode 

implicar em efeitos imprevistos, sobretudo se não houver um esforço sistemático de revogação 

das normas e redução do ônus de cumprimento imposto aos agentes econômicos. Normalmente 

                                                
 
166  Ibidem, p. 36-37.  
167  OCDE. Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis: Guidance for 

policymakers, p. 36-37. Disponível em: <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/40984990.pdf.>. 
Acesso em: 15 set. 2018.  

168  Para o estudo acerca de outras metodologias de análise normativa, o estudo realizado por Delia Rodrigo fornece 
um panorama amplo (RODRIGO, Delia. Better regulation for growth: governance frameworks and tools 
for effective regulatory reform – tools and approaches to review existing regulations. Washington: World 
Bank).  

169  A guilhotina regulatória caracteriza-se pela eliminação de normas obsoletas do ordenamento. Trata-se de 
método de caráter predominantemente quantitativo. 
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tais processos se iniciam com o mapeamento da situação do setor econômico ou de partes do 

estoque regulatório170. 

Os guias possuem uma função importante na difusão de práticas regulatórias pela 

OCDE. Na medida em que organiza as experiências vividas por países-membros e não-

membros, a organização mostra que há um caminho seguro para ser seguido pelas nações que 

ainda não implementaram tais medidas.  

Contudo, o alerta a ser feito neste ponto é para a cautela na importação de tais padrões, 

sobretudo pelas peculiaridades inerentes a cada ordem jurídica nacional. Há de se evitar um 

isomorfismo institucional, com a importação de modelos mediante a adaptação à organização 

administrativa do país.  

A OCDE, além de divulgar informações de ordem técnica e também realizar avaliações 

do cenário da regulação dos países, também estabeleceu algumas diretrizes a serem seguidas 

nos próximos anos.  

A Recomendação do Conselho sobre Política Regulatória e Governança, publicada em 

2012, sugeriu aos países membros e não-membros a implementação de programas de Revisão 

de Estoque Regulatório para que fossem devidamente confrontadas a alternativa escolhida com 

os objetivos estabelecidos à época da definição da política regulatória, com vistas a assegurar a 

atualidade da solução normativa171. 

No processo de revisão do acervo existente, recomendou-se a integração dos métodos 

de Análise de Impacto Regulatório, sendo priorizadas aquelas normas que causam maiores 

reflexos econômicos. Segundo a OCDE, a Administração deve passar a avaliar 

sistematicamente a regulação ao longo do tempo, sobretudo a partir da inserção de cláusulas de 

revisão periódicas (sunset clauses) em atos normativos primários e de expiração nos 

regulamentos172. 

Para a OCDE, a inserção de sunset clauses em um determinado diploma normativo 

auxilia na economia de recursos públicos, além de ser uma saída para os casos em que a norma 

                                                
 
170  OCDE. Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis: Guidance for 

policymakers, p. 44. Disponível em: < https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/40984990.pdf.>. Acesso 
em: 15 set. 2018.  

171  OCDE. Recomendação do Conselho sobre Política Regulatória e Governança, p. 4 Disponível em: 
<https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf>. Acesso em: 
16 set. 2018. 

172  Ibidem, p. 12. 
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deriva de pressões políticas que impedem a avaliação adequada da alternativa escolhida. Chama 

atenção, também, como método prático de avaliação ex post a previsão de instrumentos que 

permitam ao público realizar recomendações para modificação da regulação vigente.  

A OCDE cumpre um papel relevante para a disseminação de boas práticas regulatórias 

nas últimas duas décadas, em especial o procedimento de Análise de Impacto Regulatório. 

Quanto ao aspecto jurídico, um balanço final indica que a organização focou, principalmente, 

em instrumentos normativos e procedimentais que garantissem a participação dos grupos 

afetados pelas mudanças de postura regulatória e que também fizessem com que as 

administrações economizem recursos humanos e orçamentários. 

Em relação aos instrumentos normativos, a organização alertou para a necessidade de 

previsão de procedimentos revisionais previstos em leis ou regulamentos para a análise ex ante 

ou ex post da alternativa regulatória, além de recomendar a utilização de sunset clauses para 

blindar as alternativas normativas dos efeitos de escolhas sob pressão política e auxiliar na 

economia de recursos públicos nos países que não dispusessem de uma organização 

administrativa sofisticada.  

Por outro lado, em relação aos instrumentos procedimentais resta claro o papel central 

das consultas públicas, que podem ser feitas veiculando, ou não, a solução regulatória que a 

autoridade deseja implementar. 
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CAPÍTULO 4 – A REVISÃO DE ESTOQUE REGULATÓRIO ENQUANTO 

INSTITUTO JURÍDICO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

A partir do olhar sobre o cenário regulatório dos Estados Unidos e das recomendações 

elaboradas pela OCDE foi possível extrair do material compilado os principais aspectos 

relativos aos arranjos institucionais existentes e os instrumentos jurídicos que operacionalizam 

a análise ex post no direito comparado. 

De posse de tais informações, este capítulo tem por objetivo encerrar a primeira parte 

do estudo. Isto será feito de duas maneiras: (I) propondo-se uma noção de Revisão de Estoque 

Regulatório; e (ii) organizando-se os instrumentos jurídicos que a tornam operante. A ideia é 

que, ao final, tenha sido construído o ferramental analítico necessário para que se avalie os 

resultados da pesquisa realizada sobre o ordenamento jurídico nacional e o modelo regulatório 

que vem sendo implantado no âmbito da Anvisa. 

 

1. Afinal, o que é a Revisão de Estoque Regulatório? 

 

Incorporada ao direto brasileiro, a análise retrospectiva pode ser mencionada como mais 

um dos mecanismos de planejamento macrojurídico do Estado regulador, dando efetividade ao 

comando do art. 174, caput, da Constituição Federal. Ela integra a fase final do ciclo regulatório 

e busca verificar a necessidade de manutenção de estratégias regulatórias adotadas por órgãos 

ou entidades da Administração Pública173.  

A Revisão de Estoque Regulatório pode ser compreendida como o procedimento, que 

constitui a etapa final de um dado ciclo regulatório, por meio do qual a autoridade pública, no 

exercício da função ordenadora, verifica, através de metodologia adequada, e com a 

fundamental participação dos agentes afetados, o desempenho de uma ou mais regulações 

contidas no portfólio da organização pública da qual faz parte, para atestar a necessidade de 

mantê-las, revisá-las ou revogá-las, e ao final do qual poderá extrair, armazenar e fornecer 

                                                
 
173  SUNSTEIN, Cass R., The Regulatory Lookback. Boston University Law Review Symposium on Political 

Dysfunction and the Constitution. p. 8. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2360277>. Acesso em: 
19 jun. 2017. 
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dados empíricos para que as futuras escolhas regulatórias possam gerar um novo ciclo, cujo o 

aprimoramento gradual contribua para a melhoria do ambiente regulatório.  

De acordo com LEONARDO COELHO RIBEIRO, trata-se de uma ferramenta de 

diagnóstico do resultado da efetividade de medidas implementadas para cumprir os objetivos 

estabelecidos pela política regulatória174, possibilitando a realização de juízos de eficácia, 

eficiência, efetividade e coerência de normas voltadas a disciplinar os setores da economia. Seu 

estudo mostra um novo sentido para a atividade de ordenação: a questão não é se o Estado 

regula ou não, mas se a regulação existente realmente é efetiva. 

 

2. Características do instrumento 

 

A Revisão de Estoque Regulatório é um procedimento cujo escopo varia de acordo com 

a necessidade identificada pelo regulador175. Enquanto a análise ex ante se destina à avaliação 

de alternativas inerentes a uma única decisão176, a avaliação do conteúdo do portfólio possui 

como característica peculiar a possibilidade de abarcar múltiplas decisões existentes, podendo 

ser utilizada tanto para a averiguação periódica de uma medida individualmente considerada, 

quanto para a realização de reformas estruturais, que envolvem a redefinição da abordagem que 

dialogue com uma política setorial determinada177. 

Desse modo, sua calibragem será determinável caso a caso, definindo-se qual será a 

mais adequada em vista do objetivo estabelecido para a atividade revisional. Questões inerentes 

às fases de planejamento e implementação devem ser retomadas, assim como a verificação do 

                                                
 
174  RIBEIRO, Leonardo Coelho. O direito administrativo como “caixa de ferramentas”: uma nova 

abordagem da ação pública. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 136. 
175  ALLIO, Lorenzo. Ex post evaluation of regulation: an overview of the notion and of international practices. 

In: OCDE. Regulatory Policy in Perspective: a reader’s companion to the oecd regulatory policy outlook 
2015. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 194. 

176  “A análise de impacto regulatório (AIR) pode ser, em grande síntese, definida como um ‘procedimento 
ordenado de tomada de decisão no âmbito da atividade regulatória estatal’, que se baseia na análise sistemática 
dos possíveis efeitos de uma determinada decisão regulatória com o fim de ‘tornar a intervenção mais eficiente 
e propiciar uma regulação de melhor qualidade”. (IBRAC. Institucionalização e Prática da Análise de 
Impacto Regulatório no Brasil, p. 13 (no prelo)) 

177  MANDEL, Michael; CAREW, Diana. Regulatory Improvement Commission: a politically-viable approach to 
U.S. Regulatory Reform. P. 10. Progressive Policy Institute. Disponível em: 
<http://www.progressivepolicy.org/issues/economy/regulatory-improvement-commission-a-politically-
viable-approach-to-u-s-regulatory-reform/>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
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grau no qual a medida em vigor ainda se adequa à política regulatória estabelecida no 

ordenamento178. 

Retomando-se a noção de ciclo regulatório descrita no item 1.3 do capítulo introdutório, 

no momento do planejamento e da implementação de uma medida, no qual as melhores práticas 

recomendam a utilização da Análise de Impacto Regulatório, a autoridade pública normalmente 

deve estabelecer, de maneira preliminar, os objetivos a serem alcançados com a intervenção 

pretendida. Uma vez em vigor, a alternativa escolhida fica sujeita ao monitoramento e 

fiscalização. Posteriormente, no período de revisão, deve-se estruturar o procedimento de 

avaliação conforme os aspectos que se deseja examinar e revisar179. 

Até o momento é possível dizer que não há no Brasil um estudo acadêmico profundo 

exclusivamente dedicado à Revisão de Estoque Regulatório. No entanto, além da proposta da 

Lei de Liberdade Econômica (LELE), elaborada pela Sociedade Brasileira de Direito Público e 

já analisada à título de movimento legislativo que contextualiza este estudo no capítulo 2, 

merece destaque a produção da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio 

Vargas. Trata-se de um anteprojeto de lei destinado a disciplinar o processo normativo nas 

agências reguladoras brasileiras180.  

Os artigos 12, 13 e 14 do anteprojeto trazem questões relevantes sobre o regime jurídico 

da Revisão de Estoque Regulatório181: 

 

Art. 12 O agente competente para a condução do procedimento de AIR realizará pelo 
menos uma consulta e uma audiência pública para o fim de informar e de racionalizar 
este procedimento, na forma estabelecida nesta lei. 
 
Art. 13 O procedimento de AIR deverá ser observado no Programa de Análise e 
Revisão de Estoque Regulatório a que se refere o art. 14. 
 
Seção III Do Programa de Análise e Revisão de Estoque Regulatório  
 
Art. 14 Cada agência reguladora manterá um programa sistemático de análise e 
revisão de seu estoque regulatório, com base nos objetivos definidos pela política 
regulatória.  
 

                                                
 
178  OCDE. OECD Regulatory policy outlook 2015. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 124. 
179  RODRIGO, Delia. Better regulation for growth: governance frameworks and tools for effective 

regulatory reform – tools and approaches to review existing regulations. Washington: World Bank. p. 5-
6. 

180  GUERRA, Sérgio; SAMPAIO, Patrícia (orgs.). Processo administrativo nas agências reguladoras: uma 
proposta de disciplina legislativa. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio 
Vargas, 2016. 

181  Ibidem, p. 147. 
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§1º O programa verificará se as normas em vigor são efetivas, eficientes, consistentes 
e coerentes com os objetivos da regulação, por meio de critérios claros de ponderação 
que serão empregados para medir o desempenho da regulação existente, assim como 
para avaliar a alocação dos recursos institucionais.  
 
§2º As avaliações ocorrerão periodicamente e terão por objeto não somente as normas 
de produção própria, mas também outras que incidam e onerem as atividades dos 
agentes regulados, buscando-se reduzir os encargos regulatórios desnecessários e 
identificando consequências não intencionais geradas pela regulação.  
 
§3º Caberá à agência reguladora normatizar a periodicidade das avaliações a que se 
refere o parágrafo anterior.  
 
§4º A agência reguladora manterá permanentemente atualizada página na rede 
mundial de computadores, na qual constará de forma clara a lista e o inteiro teor das 
resoluções e demais atos normativos por ela produzidos, inclusive eventuais 
alterações e revogação de dispositivos, quando for o caso, de modo a facilitar o 
conhecimento da sociedade quanto ao conjunto de normas regulatórias em vigor. 

 

O anteprojeto apresenta grande parte dos aspectos identificados no estudo comparado 

do contexto dos Estados Unidos e da OCDE, mas, ao contrário da proposta da LELE, restringe 

a sua aplicabilidade às agências reguladoras. Além disso, como aspecto central para a 

compreensão do tema, atente-se para a necessidade de informação e racionalização do 

procedimento por meio da consulta e da audiência pública – que seriam obrigatórios –, 

sobretudo porque os agentes de mercado podem contribuir para a melhoria das normas 

incidentes sobre a atividade econômica. 

Uma possível interpretação extrai do artigo 14 a seguinte premissa: decisões do 

regulador traduzem as diretrizes estabelecidas pela política regulatória setorial. No entanto, com 

o passar do tempo, a conjuntura que envolvia a norma implementada em face da política que a 

ampara pode mudar, de modo que a análise retrospectiva auxiliará na identificação deste 

descolamento. Com base nisso, o desenho de um programa de Revisão de Estoque Regulatório, 

atento aos objetivos da política, deverá desenvolver-se de modo a identificar de maneira eficaz 

os pontos vulneráveis da atividade de ordenação, contribuindo para a sua melhoria. 

Sob a perspectiva organizacional, o artigo 14 reflete a valorização da autonomia das 

agências reguladoras. Os parágrafos primeiro e terceiro do dispositivo revelam que além de 

manter um programa de revisão, que conterá os critérios de verificação de conformidade 

normativa, também será atribuição das autoridades a definição da periodicidade e a forma das 

avaliações, possibilitando que cada uma delas conforme o procedimento às suas experiências. 

O anteprojeto concentra as atividades de produção normativa e revisão no âmbito das 

agências reguladoras. Contudo, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos – onde as 

agências independentes não são obrigadas a revisar seus respectivos acervos –, o anteprojeto 
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de lei obrigaria estas entidades a realizar a Revisão de Estoque Regulatório, ao mesmo tempo 

em que deixaria espaço aberto para a criação de um órgão de coordenação e/ou supervisão no 

âmbito do Poder Executivo. Além disso, abriu-se a possibilidade para que as autoridades 

dialoguem entre si a partir da identificação de normas que reflitam na atividade de ordenação 

umas das outras. 

No aspecto procedimental, o artigo 12 do anteprojeto não estabelece o momento em que 

a Administração abrirá espaço para a colaboração dos administrados, de modo que às agências 

caberá a definição conforme a conveniência e oportunidade constatadas. A questão é relevante, 

ainda mais porque, por exemplo, a agência poderá iniciar a consulta pública sem a minuta do 

ato normativo que se pretende revisar para que não seja ancorada uma proposta que limite as 

contribuições a serem recebidas. 

Ademais, nos procedimentos de análise prospectiva e retrospectiva os instrumentos de 

participação pública como a consulta e a audiência seguem a tendência mundial e se consolidam 

como elementos fundamentais à obtenção de opiniões sobre a definição ou revisão do modo 

pelo qual tem sido executada a política regulatória. Isto, contudo, não impede que as agências 

disponham de outros meios de comunicação na internet, conforme previsão do art. 8º, §1º inciso 

V da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)182, ou mesmo de novos instrumentos 

procedimentais, como é o caso a Tomada Pública de Subsídios (TPS) verificada na Anvisa183. 

Quanto à metodologia a ser empregada, o artigo 13 do anteprojeto comportaria duas 

interpretações que refletem na noção formulada e utilizada por este estudo: (I) a de que o mesmo 

procedimento jurídico da Análise de Impacto Regulatório deve ser obedecido na Revisão de 

Estoque Regulatório; e (II) que a metodologia da segunda deve ser a mesma da primeira. 

O segundo sentido interpretativo apesar de parecer ser benéfico num primeiro momento, 

por atrelar a Revisão aos já conhecidos métodos da Análise de Impacto Regulatório, em verdade 

restringe o escopo e a operacionalização da Revisão de Estoque Regulatório. Isto porque, como 

visto, a definição do procedimento deve se dar de acordo com o objetivo que se deseja alcançar 

                                                
 
182  “Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação 

em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por 
eles produzidas ou custodiadas. § 1o  Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, 
no mínimo: (...)V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e 
entidades;” 

183  A Tomada Pública de Subsídios encontra-se definida no art. 2º, inciso XXII, da Portaria nº 1.741/2018, nos 
seguintes termos: “mecanismo de consulta, aberto ao público, realizado em prazo definido, para coletar dados 
e informações, por escrito, sobre o Relatório Preliminar de AIR.” 
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com a análise, que, em alguns casos, pode resultar na escolha de uma metodologia mais simples 

de análise das normas, como no caso da guilhotina regulatória – que é a mera derrogação ou 

ab-rogação da norma entendida como obsoleta sem a necessidade de averiguação de outros 

aspectos intrínsecos, como efetividade ou risco, que são objeto da AIR184.  

A prática, inclusive, revela a possibilidade de combinação de metodologias mesmo na 

AIR. Conforme estudo realizado pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA 

CONCORRÊNCIA, CONSUMO E COMÉRCIO INTERNACIONAL (IBRAC), verifica-se, 

por exemplo, no âmbito da ANEEL a combinação da metodologia da análise de custo-benefício 

com outros, como a análise de estoque regulatório, a análise de tempo e a análise de risco das 

regulações185. 

Entretanto, os resultados da AIR realizada devem ser levados em consideração no 

momento da análise ex post. Ao comentar os dispositivos do anteprojeto, MARIAM 

DAYCHOUM e RAFAEL VÉRAS explicitam a necessidade de redução de encargos 

decorrentes da regulação, destacando a necessidade de se considerar os procedimentos de AIR 

realizados pela autoridade reguladora nas etapas de planejamento e implementação das decisões 

regulatórias186. 

Além das questões endereçadas no anteprojeto, outro aspecto da Revisão de Estoque 

Regulatório que é importante para a sua devida institucionalização é o estabelecimento de uma 

estrutura de governança em vários níveis187, com a devida coordenação entre os agentes e as 

organizações administrativas. Num arranjo institucional a ser projetado, cada órgão ou entidade 

deverá ter competências bem definidas, sendo exemplo de desenho aquele composto por: (I) 

um comando central com ampla visão do cenário regulatório, de modo a poder antever ou 

mesmo resolver os problemas de combinação dos comandos normativos, coordenando e/ou 

                                                
 
184  OCDE. El ABC de la mejora regulatoria para las entidades federativas y los municipios: guía práctica 

para funcionarios, empresarios y ciudadanos. Ciudad de México: Centro de la OCDE em México para 
América Latina, 2016, p. 123. 

185 IBRAC. Institucionalização e Prática da Análise de Impacto Regulatório no Brasil, p. 55 (no prelo). 
186  DAYCHOUM, Mariam; VÉRAS, Rafael. Do processo normativo. In: GUERRA, Sérgio; SAMPAIO, Patrícia 

(orgs.). Processo administrativo nas agências reguladoras: uma proposta de disciplina legislativa. Rio de 
Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2016, p. 28-29. 

187  GREENSTONE, Michael. Toward a Culture of Persistent Regulatory Experimentation and Evaluation. In: 
David Moss; John Cisternino. (Orgs.) New Perspectives on Regulation. Cambridge: The Tobin Project, 2009. 
p. 111-126; RODRIGO, Delia. Better regulation for growth: governance frameworks and tools for 
effective regulatory reform – tools and approaches to review existing regulations. Washington: World 
Bank. p. 6-7. 
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supervisionando as atividades das autoridades setoriais; e (II) órgãos e entidades com 

conhecimento específico sobre o setor disciplinado. 

Segundo DELIA RODRIGO, a existência de um ambiente propício ao início do 

processo de reforma é essencial para o sucesso no alcance dos objetivos pretendidos e na 

condução de uma política de Estado voltada para o desenvolvimento nacional. A falha em 

qualquer fase implica no insucesso do procedimento e no aumento dos gastos públicos, gerando 

um efeito cascata que, ao final, trará custos de cumprimento regulatório para os grupos afetados 

pelas normas em vigor188. 

 

3. Instrumentos jurídicos da Revisão de Estoque Regulatório 

 

Para fins de compreensão do conteúdo que será apresentado neste momento, é 

necessário rememorar o que se entende por instrumentos jurídicos da Revisão de Estoque 

Regulatório para os fins deste trabalho – algo que pode ser feito retornando-se ao item 1.2. do 

capítulo introdutório. 

Os instrumentos jurídicos são subdivididos em duas categorias: procedimentais e 

normativos. Quanto à primeira espécie, referimo-nos aos atos que estão contidos na cadeia do 

procedimento revisional. Sob o aspecto normativo, serão abordados os mecanismos inseridos 

no corpo da regulação implementada e que possuem a função de induzir o administrador a 

promover a análise ex post periodicamente. 

A Revisão de Estoque Regulatório envolve, basicamente, três fases: (I) o levantamento 

(inventário) das medidas vigentes; (II) a identificação daquelas que são consideradas 

ultrapassadas ou ineficientes; e, por fim, (III) a eliminação, revisão ou manutenção das 

regulações após análise minudente do seu conteúdo189. As etapas descritas não são 

necessariamente estanques. Além disso, a metodologia empregada no procedimento pode variar 

                                                
 
188  RODRIGO, Delia. Better regulation for growth: governance frameworks and tools for effective 

regulatory reform – tools and approaches to review existing regulations. Washington: World Bank, p. 5-
6.  

189  BULL, Reeve T. Building a Framework for Governance: Retrospective Review and Rulemaking Petitions. 
Administrative Law Review, Vol. 67, N. 2, 2015, p. 265-320, p. 269. 
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conforme o objetivo estabelecido de maneira discricionária pela comissão responsável pela 

análise retrospectiva das regulações190. 

É importante salientar que, sendo uma ferramenta de diagnóstico, uma vez constatada a 

necessidade de revisão do acervo, a RER não tem o condão de reiniciar o ciclo regulatório. O 

material coletado e examinado até este momento do trabalho permite-nos afirmar que o ato 

derradeiro de sua cadeia procedimental possui natureza declaratória ou desconstitutiva, na 

medida em que se presta a atestar a caducidade da regulação ou a necessidade de revogá-la ou 

anulá-la. Eventual necessidade de revisão identificada resultará na inclusão do tema na agenda 

regulatória ou, caso o tema já esteja contido na agenda vigente, a atividade poderá ser realizada 

mediante o início de um novo processo normativo. 

A partir da constatação da necessidade de revisitar o conteúdo de uma determinada 

estratégia regulatória, o planejamento e a implementação de uma nova medida será viabilizada 

por instrumentos que possam permitir à autoridade realizar um prognóstico mais preciso das 

alternativas possíveis para a solução do problema identificado191. Neste caso, a adoção da 

Análise de Impacto Regulatório mostra-se mais adequada os fins pretendidos. Para 

compreender melhor o que se acaba de afirmar, merece destaque o esquema da atividade 

normativa estatal elaborado por JULIANA BONACORSI DE PALMA: 

 

                                                
 
190 Para conhecimento amplo das metodologias de revisão das regulações existentes cf. RODRIGO, Delia. Better 

regulation for growth: governance frameworks and tools for effective regulatory reform – tools and 
approaches to review existing regulations. Washington: World Bank. Disponível em: 
<http://documents.worldbank.org/curated/pt/201401468162836701/Better-regulation-for-growth-
governance-frameworks-and-tools-for-effective-regulatory-reform-tools-and-approaches-to-review-existing-
regulations>. Acesso em: 18 jun. 2017. 

191 “Positioned within the regulatory policy cycle, retrospective review is the last stage of the regulatory process, 
but may also re-start the regulatory policy cycle via rule revision.” (DEMENNO, Mercy B. Technocracy, 
democracy and public policy: An evaluation of public participation in retrospective regulatory review. 
Regulation and Governance, 1 October 2017, p. 4). 
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Figura 2 - Fonte: PALMA, Juliana Bonacorsi de. Atividade Normativa da Administração Pública: Estudo do processo 
administrativo normativo. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014, 
p. 376. 

 

De acordo com o quadro acima, a análise ex post sucede os momentos de instauração e 

elaboração do ato normativo. A Revisão de Estoque Regulatório, portanto, com processo 

normativo não se confunde. E isto importa. Este constitui forma de exercitar a competência 

estatal da mesma natureza192, culminando numa tomada de decisão de natureza constitutiva. O 

processo normativo é a sequência delimitada de atos compreendidos entre o momento em que 

a Administração decide adotar uma estratégia regulatória e a escolha de uma medida que inova 

no mundo jurídico, criando novas situações subjetivas193. É o caso, por exemplo, da Análise de 

Impacto Regulatório. Desse modo, a chave de análise do processo normativo envolve a 

concepção de uma tomada de decisão única, sendo a análise regulatória ex ante um mecanismo 

a serviço da autoridade para que esta possa decidir a partir da identificação dos principais 

aspectos de cada alternativa levantada para resolver um problema determinado. 

O procedimento revisional pressupõe, então, o exaurimento do exercício da 

competência normativa, assim como o processo normativo pressupõe a identificação de um 

problema a ser solucionado194. A Revisão de Estoque Regulatório busca tão-somente identificar 

                                                
 
192 “[o] processo administrativo normativo corresponde ao tipo processual em que há manejo da competência 

normativa, da mesma forma que os processos administrativos sancionador e fiscalizatório correspondem, 
respectivamente, àqueles processos em que as competências sancionadoras e de fiscalização são exercidas.” 
(PALMA, Juliana Bonacorsi de. Atividade Normativa da Administração Pública: Estudo do processo 
administrativo normativo. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. 
São Paulo, 2014, p. 333). 

193  Ibidem, p. 376. 
194  “Ocorre que o processo normativo formalmente é terminado com a tomada de decisão administrativa, 

tipicamente a edição de um regulamento. Todavia, a atividade normativa remanesce mesmo após o advento do 
ato normativo, uma vez que a capacidade de a norma editada cumprir os efeitos esperados e, assim, satisfazer 
as finalidades públicas deve ser objeto de avaliação ex post pela Administração Pública.”(PALMA, Juliana 
Bonacorsi de. Atividade Normativa da Administração Pública: Estudo do processo administrativo 
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o estado da arte da produção de órgãos ou entidades da Administração Pública, não sendo 

instrumento apto a inovar na ordem jurídica manejando os limites da esfera de direitos dos 

administrados. É neste cenário que os instrumentos procedimentais e normativos apresentados 

nos itens abaixo devem ser lidos quando aplicados à análise ex post. 

 

3.1.  Instrumentos procedimentais 

 

Os achados de pesquisa do capítulo anterior permitem elencar os seguintes instrumentos 

procedimentais: agenda regulatória, audiência pública, consulta pública e canal de recebimento 

de sugestões. Acrescente-se a este rol um novo instrumento verificado na prática da Anvisa: a 

Tomada Pública de Subsídios (TPS). Apesar de a agenda regulatória e os canais de recebimento 

de sugestões não integrarem o procedimento em seu sentido estrito, decidiu-se incluí-la nesta 

categoria em virtude dos impactos que provocam no exercício da atividade revisional periódica. 

Agenda regulatória. É o conteúdo veiculado por ato da autoridade competente que 

dispõe sobre o planejamento das atividades administrativas da organização em um dado período 

de tempo. Por meio dela é estabelecido um cronograma e uma lista de temas a serem abordados 

de acordo com as necessidades confrontadas com a política setorial195. A intenção é tornar 

pública a pauta regulatória do órgão ou entidade para que agentes regulados e membros da 

sociedade civil possam tomar ciência dos assuntos tratados como prioritários. 

A Anvisa vem elaborando estes documentos desde 2009196. Para o quadriênio 2017-

2020, a agência elaborou o Documento Orientador Agenda Regulatória prevendo a “avaliação 

e revisão do estoque regulatório”197, assim como publicou posteriormente uma lista de temas 

relativas a ela, cujo acompanhamento pode ser feito através da internet198. 

Audiências públicas. São os encontros presenciais que possibilitam que membros da 

sociedade civil possam apresentar os seus pontos de vista sobre determinado assunto a um órgão 

                                                
 

normativo. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014, 
p. 429). 

195  LIMA, Cesar Henrique; GALDI, João Manuel; SOUZA, Ketlyn Chaves de. Ano novo, promessas velhas: 
levando a agenda regulatória a sério. Jota. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/reg/ano-novo-promessas-velhas-levando-agenda-regulatoria-serio-22022018>. Acesso em 1 
out. 2018. 

196  Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/agenda-regulatoria>. Acesso em: 13 maio 2019. 
197  BRASIL. Diário Oficial da União nº 193, quinta-feira, 6 de outubro de 2016. 
198  BRASIL. Diário Oficial da União nº 233, quinta-feira, 6 de dezembro de 2017. 
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ou entidade da Administração Pública. O permissivo geral para a realização das audiências 

encontra-se no artigo 32 da lei nº 9.784/1999199. 

Consulta pública. Não sendo o intuito de aprofundar-se nas suas especificidades, 

cumpre mencionar que trata-se de ferramenta central na condução do procedimento de Revisão 

de Estoque Regulatório. Em sentido amplo, ensina PAULO MODESTO, a consulta pública 

seria o instrumento por meio do qual a Administração abre espaço para que o administrado 

possa participar na tomada de decisão administrativa manifestando, por escrito, a sua opinião 

sobre determinado assunto de interesse geral e para que possa controlar os seus atos 

posteriormente200. Por meio dela colhe-se informações importantes201, que revelam o ponto de 

vista dos grupos afetados direta ou indiretamente pela norma a ser elaborada202.  

Segundo VERA MONTEIRO, a consulta “[é] o caminho (procedimento, portanto) por 

meio do qual se materializa a efetiva motivação dos atos normativos da administração.”203 É a 

materialização do caráter instrumental do princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da 

Constituição Federal, como assinala RODRIGO PAGANI204. 

De acordo com LORENZO ALLIO, a consulta pública é um instrumento vital para a 

consecução dos objetivos estabelecidos, não só para a análise ex ante e ex post da regulação, 

mas durante todo o ciclo regulatório, pois auxilia a “identificar gargalos e intervir com 

refinamentos concomitantes” à execução da política implementada, tendo em vista que fornece 

                                                
 
199  “Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser 

realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo.” 
200  MODESTO, Paulo. Participação popular na administração pública: mecanismos de operacionalização. Revista 

Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia nº. 2, abr./maio/jun. 2005, 
p. 2. 

201  “No âmbito da ANVISA, a consulta pública é o evento agregador dos esforços da agência para produzir 
informações empíricas sobre a atividade regulatória e para discutir seu impacto com a sociedade. Depois de 
encerrada a consulta pública, é realizada, ainda, a análise das contribuições, com a produção de relatórios sobre 
o resultado da consulta.”  IBRAC. Institucionalização e Prática da Análise de Impacto Regulatório no 
Brasil, p. 99 (no prelo)). 

202  PEREIRA, Daniel Silva. Novo marco regulatório portuário, melhora regulatória e análise de impacto. In: 
RIBEIRO, Leonardo Coelho; FEIGELSON, Bruno; FREITAS, Rafael Véras de (Coords.). A nova regulação 
da infraestrutura e da mineração: portos, aeroportos, ferrovias, rodovias. Belo Horizonte: Fórum, 2015, 
p. 282-283. 

203  MONTEIRO, Vera. Art. 29 da LINDB: Regime jurídico da consulta pública. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), nov. 2018, p. 225-242, p. 232. 

204  SOUZA, Rodrigo Pagani de. Em busca de uma administração pública de resultados. In: PEREZ, Marcos 
Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani de (Coords.). Controle da Administração Pública. Belo Horizonte: 
Fórum, 2017, p. 47. 
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elementos que ajudam a minimizar os custos de cumprimento e evitar consequências 

indesejadas205. 

O documento Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de Análise de 

Impacto Regulatório – AIR, da SAG/CASA CIVIL, reconhece a importância da participação 

pública no processo normativo, incluindo nas recomendações a utilização do instrumento para 

realizar tanto a Análise de Impacto Regulatório quanto a Análise de Resultado Regulatório – 

procedimento de análise ex post da regulação206.  

 Atualmente, o ordenamento jurídico nacional conta com dois permissivos gerais para a 

realização de consultas públicas, sem prejuízo da disciplina setorial prevista na legislação 

pertinente. Em primeiro lugar, a Lei nº 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo) dispõe de 

maneira genérica sobre o seu cabimento, reservando-a aos casos em que a matéria do processo 

administrativo envolver “assunto de interesse geral” 207 segundo o órgão competente208, 

devendo os seus resultados serem apresentados com a indicação do procedimento adotado209. 

                                                
 
205  “Once regulations are in place, structured dialogue and communication is crucial to the effective administration 

of regulations, to identifying bottlenecks and intervening with ongoing refinements. At the review stage, such 
communication is essential to the performance of regulators, particularly with respect to minimizing 
compliance costs and addressing possible unintended consequences.” (ALLIO, Lorenzo. Ex post evaluation of 
regulation: an overview of the notion and of international practices. In: OCDE. Regulatory Policy in 
Perspective: a reader’s companion to the OECD regulatory policy outlook 2015. Paris: OECD Publishing, 
2015, p. 229). 

206  SUBCHEFIA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS. Diretrizes 
Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de análise de Impacto Regulatório - AIR. Disponível em: 
<http://www.casacivil.gov.br/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta>. Acesso em: 12 Set. 2018. 

207  “Como instrumento de participação administrativa, a prática da participação popular nos processos 
deliberativos da Administração Pública se reveste de determinadas características – por vezes lidas como 
problemas – que colocam em questionamento a funcionalidade do instituto. Primeiramente, inexiste previsão 
legal que obrigue a Administração Pública a abrir o processo à participação popular. Embora determinados 
setores regulamentem as situações em que as agências reguladoras devem utilizar audiências e consultas 
públicas, a regra é a discricionariedade para abertura do processo administrativo (Lei 9.784/1999) critérios 
vagos para orientação da escolha, como os conceitos jurídicos indeterminados “interesse geral”, “relevância 
da questão” ou “matéria relevante”.” (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e Acordo na Administração 
Pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p.133). 

208  “Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, 
mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão 
do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. § 1o A abertura da consulta pública será objeto de 
divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-
se prazo para oferecimento de alegações escritas. § 2o O comparecimento à consulta pública não confere, por 
si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta 
fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais.”  

209  “Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e outros meios de participação de administrados deverão 
ser apresentados com a indicação do procedimento adotado.” 
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Trata-se de dispositivo abrangente e que permite a utilização do instrumento para qualquer que 

seja a finalidade da atuação administrativa210. 

Recentemente, a Lei nº 13.655/2018 – que altera a Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB) ao acrescentar dez artigos sobre segurança jurídica e eficiência na 

criação e na aplicação do direito público nacional – trouxe um permissivo referente apenas à 

fase instrutória211 da edição de atos normativos. Embora verificável a sua utilização na prática 

administrativa e em previsões inseridas em marcos regulatórios setoriais212, a inovação está no 

surgimento de um comando geral direcionado ao tema. 

Dispõe o artigo 29 que órgão ou Poder poderá utilizar-se da consulta pública, 

preferencialmente por meio eletrônico, para obter dados referentes à percepção dos interessados 

sobre a matéria objeto de discussão213. O dispositivo tem por finalidade – dentre outras, como 

a de legitimar a tomada de decisão – endereçar a postura reativa do Estado quanto à regulação. 

Neste aspecto, uma das possíveis interpretações leva-nos a conceber sua aplicabilidade para 

auxiliar a Administração a identificar gargalos regulatórios que resultem em sobrecarga 

comportamental e, consequentemente, na insegurança jurídica e ineficiência das instituições 

                                                
 
210  “A Administração Pública Federal conta com lei própria para disciplinar seus processos administrativos. Trata-

se da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei de Processo Administrativo Federal. Referida lei não 
distingue as decisões individuais e concretas das de caráter normativo (gerais e abstratas), tomadas pela 
Administração. Há de se presumir que, sempre que cabível, as previsões ali constantes incidem sobre o 
exercício da função administrativa em geral.” (SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O dever 
de motivação na edição de atos normativos pela Administração Pública. Revista de Direito Administrativo 
& Constitucional, Belo Horizonte, ano 11, n. 45, jul./set. 2011, p.55-73, p. 60). 

211  “Porque inserida na fase processual de instrução, a finalidade primordial da realização de consultas públicas é, 
sob o ponto de vista da Administração pública, a de angariar pro escrito ou por via eletrônica – mas sempre em 
momento anterior à tomada de decisão administrativa que envolva assunto de interesse geral – informações 
consideradas essenciais ou indispensáveis para o adequado tratamento da matéria. Obviamente o objetivo 
visado com a consulta pública é o de melhor instruir o processo administrativo, e viabilizar a tomada de uma 
decisão administrativa dotada de conteúdo de melhor qualidade e alinhamento aos anseios e interesses gerais 
da população, respectivamente imprimindo-lhe maior eficiência e responsividade.” (OLIVEIRA, Gustavo 
Henrique Justino de. Comentários ao Art. 29 da LINDB. In: CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; 
ISSA, Rafael Hamze; SCHWIND, Rafael Wallbach (Coords.). Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro – Anotada: Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de Setembro de 1942. – Volume II. São Paulo: Quartier 
Latin, 2019, p. 545). 

212  Um exemplo é o art. 42 da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações): “Art. 42. As minutas de atos 
normativos serão submetidas à consulta pública, formalizada por publicação no Diário Oficial da União, 
devendo as críticas e sugestões merecer exame e permanecer à disposição do público na Biblioteca.” 

213  “Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de 
mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, 
preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. §1º A convocação conterá a minuta 
de ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas as normas legais e 
regulamentares.”  
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estatais e do mercado. No mesmo sentido apontam FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES 

NETO e RAFAEL VÉRAS DE FREITAS214. 

CARLOS ARI SUNDFELD e FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO 

apresentam a diretriz de endereçamento do problema da participação à época que elaboraram o 

então anteprojeto de lei215: 

 

Os regulamentos administrativos são, na atualidade, os maiores responsáveis pelo 
surgimento de novas normas, sendo imenso seu impacto na definição dos direitos, 
deveres e proibições. Mas, de modo geral, eles são elaborados e discutidos 
internamente pela Administração, sem qualquer participação da sociedade. Isso 
precisa mudar. É fundamental democratizar o modo de elaboração dessas normas. A 
edição de regulamentos em qualquer matéria – regulatória, tributária, de políticas 
públicas em geral – deve envolver consulta pública, para que a autoridade responsável 
tenha conhecimento, de modo organizado e democrático, dos problemas, ponderações 
e sugestões dos interessados que quiserem participar. 
 

A consulta pública, portanto, é uma forma de canalização da competência estatal no 

exercício das funções de agente normativo e regulador da atividade econômica prevista no 

artigo 174, caput, da Constituição Federal. Segundo MARCOS AUGUSTO PEREZ, o 

comando universaliza a utilização da consulta pública no universo da atividade normativa da 

Administração216. Em relação à Revisão de Estoque Regulatório, a utilização da consulta 

pública representa uma das diretrizes da política de governança mencionada no art. 4º, inciso 

IX do Decreto nº 9.203/2017217. 

Tomada Pública de Subsídios (TPS). Trata-se de instrumento recentemente introduzido 

no ordenamento por meio da Portaria nº 1.741/2018 da Anvisa, cujas características a 

aproximam da consulta pública. Encontra-se definida no art. 2º, inciso XXII, e disciplinada no 

art. 21 do ato, como mecanismo de consulta aplicável às hipóteses de AIR, quando a agência 

disponibiliza ao público o Relatório Preliminar de AIR para a realização de contribuições pelos 

interessados.  

                                                
 
214  MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras. Comentários à Lei nº 13.655/2018. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019, p. 153. 
215  SUNDFELD, Carlos Ari; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo Marques. Uma nova lei para aumentar a 

qualidade jurídica das decisões públicas e de seu controle. In: SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Contratações 
públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 280. 

216  PEREZ, Marcos Augusto. Artigo 28. In: SENADO FEDERAL. Segurança pública e qualidade das decisões 
públicas: desafios de uma sociedade democrática. Brasília: Senado Federal, 2015, p. 40-41. 

217  “Art. 4º São diretrizes da governança pública: [...] IX - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas 
práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando 
consultas públicas sempre que conveniente;” 



 
 

 

 

95 

 
 

 

A TPS, portanto, deriva da abertura conferida pelo art. 33 da Lei nº 9.784/1999218 para 

que órgãos ou entidades da Administração Pública disponham de outras formas procedimentais 

de participação do administrado na tomada de decisão administrativa. Desse modo, nada 

impede que as autoridades, por meio dos seus regulamentos internos , também a adotem para 

os casos de Revisão de Estoque Regulatório, submetendo à uma nova rodada de contribuições 

o resultado do levantamento e identificação de normas do acervo que merecem ser revisadas. 

Canais de recebimento de sugestões. Sua disponibilização independe de qualquer tipo 

de procedimento jurídico específico. É o meio pelo qual a Administração Pública abrirá espaço 

para que o administrado possa, de maneira espontânea, realizar sugestões, apontar falhas, erros, 

incongruências e demais incorreções normativas que auxiliem a entidade pública a identificar 

a necessidade de revisar as normas contidas no seu acervo regulatório. 

 

3.2.  Instrumentos normativos 

 

No âmbito de revisão periódica chamam a atenção três instrumentos normativos que 

promovem o estímulo à reavaliação das decisões que executam a política regulatória. São eles: 

os planos de revisão, as cláusulas mandatórias (mandatory clauses) e as cláusulas expiratórias 

(sunset clauses). Estas ferramentas devem ser incluídas no corpo da regulação implementada 

com a finalidade de ensejar e facilitar a revisão, obrigar o gestor público a assim proceder ou 

simplesmente economizar recursos humanos e orçamentários em tal tarefa. 

Plano de Revisão. É a metodologia de revisão a ser utilizada futuramente para a análise 

retrospectiva219. Ela é elaborada pela autoridade como condição de implementação da 

alternativa regulatória para facilitar o trabalho de análise retrospectiva futuramente. Em geral 

ela não vincula o regulador, que pode não utilizá-la mediante justificativa. 

Cláusulas Mandatórias ou cláusulas de revisão (mandatory clauses or mandatory 

review). Podem ser compreendidas como prescrições normativas incluídas na regulação 

implementada que compelem o administrador público a revisar a medida regulatória dentro de 

                                                
 
218 “Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de 

participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente 
reconhecidas.” 

219  PEACOCK, Marcus C.; MILLER, Sofie E.; PÉREZ, Daniel R. A Proposed Framework for Evidence-Based 
Regulation. The George Washington University Working Paper, February 22, 2018, p. 21-22. 
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um determinado tempo de vigência. Constitui uma obrigação de fazer para a autoridade 

competente220. As cláusulas de revisão mandatória constituem um condicionamento de 

implementação resultante de uma análise ex ante. Por meio dela é requerida a avaliação 

posterior da norma, como condição de eficácia221. 

Cláusulas Expiratórias (Sunset clauses). Devem ser entendidas como uma prescrição 

normativa, inerente ao ato regulatório, que dispõe sobre a expiração da sua vigência após um 

determinado período de tempo, de modo que a sua manutenção no portfólio do órgão ou 

entidade administrativo dependerá de justificativa expressa da autoridade reguladora222. 

Apesar de ter objetos diferentes, as cláusulas mandatória e expiratória deveriam ser 

utilizadas em duas situações diferentes, segundo a OCDE: a primeira estaria presente em Lei, 

ao passo que a segunda deveria constar dos regulamentos223. A recomendação não foi 

justificada e não possui uma lógica aparente. 

O GOVERNO FEDERAL entende que as cláusulas mandatórias devem constar das 

resoluções provenientes das autoridades independentes. Estabelece que, nos casos em que haja 

dispensa de Análise de Impacto Regulatório ou quando a regulação passar pelo processo de 

AIR-Nível II, a Avaliação de Resultado Regulatório deverá ser realizada: (I) em até dois anos, 

no primeiro caso; ou (II) no prazo definido pela própria norma, na segunda hipótese224. 

Desse modo, seria possível cogitar a existência de duas hipóteses de uso da Revisão de 

Estoque Regulatório: de modo autônomo e de modo incidental. Na segunda modalidade, a 

análise ex post (ou Post-implementation review) pode constituir uma das fases do procedimento 

previsto na implementação da norma após a Análise de Impacto Regulatório225. 

                                                
 
220  ALLIO, Lorenzo. Ex post evaluation of regulation: an overview of the notion and of international practices. 

In: OCDE. Regulatory Policy in Perspective: a reader’s companion to the OECD regulatory policy 
outlook 2015. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 206. 

221  Ibidem, loc. cit. 
222  ALLIO, Lorenzo. Ex post evaluation of regulation: an overview of the notion and of international practices. 

In: OCDE. Regulatory Policy in Perspective: a reader’s companion to the OECD regulatory policy 
outlook 2015. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 204 

223  OCDE. Recomendação do Conselho sobre Política Regulatória e Governança, p. 12. Disponível 
em:<https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf>. Acesso 
em: 16 set. 2018. 

224  SUBCHEFIA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS. Diretrizes 
Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de análise de Impacto Regulatório – AIR, p. 26. Disponível 
em: <http://www.casacivil.gov.br/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta>. Acesso em: 12 Set. 2018. 

225  OCDE. Recomendação do Conselho sobre Política Regulatória e Governança, p. 14. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf>. Acesso em: 
16 set. 2018. 
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A inclusão de mecanismos normativos que induzem ou obrigam a revisão normativa é 

uma estratégia interessante, sobretudo nos países em desenvolvimento. Isto porque uma vez 

que a Administração Pública não possua recursos suficientes para a atividade revisional, a 

exclusão automática das normas impõe ao regulador o ônus argumentativo de mantê-la, 

mediante a devida justificação, ou revisá-la. Caso contrário, a omissão também gera efeitos de 

desoneração regulatória, na medida em que se presume a obsolescência da alternativa para 

disciplinar a conduta dos agentes econômicos num determinado mercado mediante o silêncio 

administrativo. 

 

4. Conclusões parciais: fechamento da primeira parte do estudo 

 

O objetivo desta primeira parte do estudo foi levantar os principais aspectos de desenho 

institucional e os instrumentos jurídicos que foram levados em consideração no planejamento 

da Revisão do Estoque Regulatório por autoridades administrativas no direito comparado e que 

podem auxiliar a Administração Pública nacional a dar os próximos passos em sua caminhada 

iniciada recentemente.  

Para tanto, procedeu-se à análise dos documentos que compuseram o cenário regulatório 

dos Estados Unidos – país que influenciou o Brasil a adotar o modelo de regulação 

independente ao final dos anos 1990; e a regulação no âmbito da OCDE, que é a principal 

organização internacional dedicada a disseminar conhecimento acerca do tema. 

Por meio da análise documental das Executive Orders e dos Relatórios produzidos pela 

OCDE no capítulo 3, buscou-se extrair e mapear a origem e evolução da análise ex post da 

atividade normativa da Administração Pública a partir dos critérios de aspectos institucionais e 

instrumentos jurídicos de viabilização, que são fundamentais no auxílio da compreensão inicial 

do tema pela academia brasileira. 

Em termos institucionais, constatou-se que a coordenação entre os agentes e as unidades 

produtoras de normas é um aspecto importante a ser levado em consideração pela 

Administração Pública. O diálogo entre tais autoridades possibilita que o Poder Público 

encontre internamente os nós e gargalos regulatórios derivados da sua atividade cotidiana. Além 

disso, as agências reguladoras devem possuir grau suficiente de autonomia para desenhar o 

procedimento de revisão normativa.  
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Os elementos coordenação e supervisão independem do modelo organizacional 

escolhido – se concentrado em uma autoridade revisora com poderes de veto, ou numa 

configuração centralizada, na qual cada unidade administrativa contribuirá à sua maneira para 

a melhoria do ambiente regulatório mediante o diálogo interno constante. 

Como aspecto positivo, devido ao conhecimento de mercado, cada organização pública 

poderá vir a ser a personagem central na promoção da participação popular por meio do design 

de procedimentos e disponibilização de informações nos variados meios de comunicação que 

atingem os principais alvos.  

Por outro lado, a condução do processo apenas por órgãos e entidades individualmente 

considerados pode levar a abordagens revisionais restritivas, na medida da possível falta de 

diálogo com outras instituições do Poder Público e visão pouco abrangente do ordenamento 

jurídico. 

No caso dos Estados Unidos, o processo de análise ex post da regulação por agências 

independentes não está vinculado aos comandos do Office of Information and Regulatory 

Affairs (OIRA) disciplinados nas Executive Orders. Segundo os autores estudados, isto tem 

dificultado tanto a institucionalização como a evolução do assunto naquele país. Para a melhor 

compreensão dos posicionamentos, a literatura foi dividida nos quadrantes de soluções 

institucionais e procedimentais de melhoria do contexto regulatório. 

No Brasil, o anteprojeto de lei elaborado pela FGV Direito Rio confere ampla autonomia 

às agências reguladoras, mesmo que vinculando-as à realização da Revisão de Estoque 

Regulatório e não prevendo uma autoridade central com função de orientar, coordenar, ou até 

mesmo supervisionar, as atividades.  

Todavia, o silêncio dos seus dispositivos comporta a possibilidade de previsão, em ato 

distinto, de uma tarefa de coordenação interministerial no âmbito da Presidência da República 

que, como será visto no próximo capítulo, tem ocorrido desde a constituição do Comitê 

Interministerial de Governança (CIG), a partir do Decreto nº 9.203/2017. 

Quanto aos procedimentos jurídicos, durante o estudo do cenário dos Estados Unidos 

verificou-se uma abertura gradual do processo revisional à participação dos grupos afetados 

direta ou indiretamente pela regulação, desde meras conferências nas quais se discutia as 

questões regulatórias até a abertura de canais regulares de comunicação entre os regulados e o 

regulador.  
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A partir da cooperação dos particulares a Administração passou a identificar outros 

gargalos regulatórios que somente seriam notados por quem realmente exerce a atividade 

econômica e submete-se ao cumprimento das normas, reduzindo a assimetria informacional 

existente. Trata-se de questões decorrentes do acúmulo regulatório, da combinação ilógica das 

regulações e até mesmo de sobrecarga comportamental, que não são percebidas por quem não 

está em contato com elas diariamente. 

A análise do direito comparado permitiu identificar uma tendência ao surgimento de 

instrumentos jurídicos que operacionalizam a análise ex post. O procedimento de Revisão de 

Estoque Regulatório pode ser estruturado mediante os seguintes instrumentos: a agenda 

regulatória, as audiências e consultas públicas, por meio das quais se dá publicidade aos atos 

estatais e induzem a maior obediência às normas por meio legitimação na produção regulatória 

participativa. Também são importantes a abertura e manutenção de canais abertos para o 

recebimento de sugestões do público. No Brasil, um instrumento surgiu e tem potencial de 

disseminação nos próximos anos: a Tomada Pública de Subsídios.  

Lembrando-se que o instituto tem por objetivo a realização do diagnóstico do estado de 

arte da regulação, não se confundido com um processo normativo, a leitura de tais instrumentos 

deve seguir o mesmo racional, de modo que não se fala na possibilidade de inovação na ordem 

jurídica, derivada da manipulação dos limites da esfera de direitos dos administrados. 

Uma abordagem de governança colaborativa mostra os benefícios do incremento da 

participação popular no fechamento e reinício dos ciclos regulatórios. O diálogo entre 

particulares e Poder Público possibilita a melhoria do conteúdo normativo e incrementa a 

possibilidade de cumprimento, na medida em que a percepção da legitimidade da solução por 

aqueles que contribuíram para elaborá-la tende a aumentar. 

Os instrumentos jurídico-procedimentais para a condução da análise ex post das normas 

são similares àqueles utilizados na avaliação ex ante. No entanto, tendo em vista as dificuldades 

de revisão periódica de participação dos regulados na mesma intensidade quando do momento 

da implementação da alternativa regulatória, outras ferramentas procedimentais e normativas 

podem contribuir solução destes problemas. 

Em relação à participação, a literatura demonstra a importância do papel da 

Administração em identificar como melhor promover o engajamento do público para a revisão 

normativa. Isto passa pela discricionariedade para desenhar e redesenhar procedimentos 

jurídicos mediante a autorização legislativa. 
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A outra solução encontra-se no campo normativo. Como visto, há três instrumentos que 

podem ser utilizados. Em primeiro lugar, a inclusão de planos revisionais no corpo da norma 

que foi considerada apta a viger mediante análise ex ante é fundamental, pois mesmo que não 

sejam utilizados podem auxiliar que a academia e o mercado verifiquem a efetividade da 

política regulatória.  

As cláusulas mandatórias de revisão podem constranger o regulador a sempre revisitar 

o seu trabalho, fomentando a melhoria da postura reativa das autoridades em face dos problemas 

identificados no mercado. 

Por último, e talvez mais importante, foram retratadas as sunset clauses, que preveem a 

expiração normativa após dado termo final presente no corpo da regulação. A virtude destas 

cláusulas está no potencial de economia de recursos para a revisão normativa, assim como na 

diminuição da burocracia existente. 
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CAPÍTULO 5 – OS DESENHOS INSTITUCIONAIS DA REVISÃO DE ESTOQUE 

REGULATÓRIO NO BRASIL 

 

Nesta parte do estudo adentraremos no cenário brasileiro da regulação para investigar 

os arranjos institucionais que o país adotou ao longo do tempo, bem como para verificar como 

ocorre a articulação dos dispositivos que fundamentam o procedimento revisional. 

Serão analisados os Decretos ns. 4.176/2002, 9.191/2017 e 9.203/2017, que tratam da 

produção normativa e da política de governança no âmbito da administração federal direta e 

indireta. Para melhor entendermos o conteúdo dos atos mencionados, o objeto será observado 

sob três enfoques: (I) aspectos gerais; (II) desenhos institucionais; e (III) instrumentos jurídicos, 

seguindo a lógica estabelecida na primeira parte do trabalho.   

Serão abordados a rede de diálogo estabelecida entre a Administração Pública e a 

sociedade civil, a organização administrativa interna da tarefa compilação normativa e 

planejamento macrojurídico de cada órgão e entidade, bem como os princípios e diretrizes 

atuais de governança pública na esfera federal. Ao final da exposição, considera-se cumprido o 

objetivo caso o leitor compreenda as nuances do desenho minimamente necessário para a 

realização Revisão de Estoque Regulatório no ordenamento jurídico nacional. 

 

1. A atividade normativa no âmbito do Poder Executivo 

 

A postura de comedimento da produção normativa pela Administração Pública tem sido 

alvo de preocupação verbalizada ao longo do tempo por atos que a disciplinam e a atribuição 

de competência dos órgãos e entidades que fazem parte da sua estrutura organizacional. Em 

especial, referimo-nos aos Decretos ns.: 4.176/2002, de 28 de março de 2002226; 9.191, de 1º 

de novembro de 2017227 – que revogou o primeiro –; e 9.203/2017, de 22 de novembro de 

2017228.  

Juntos, os três normativos compõem a espinha dorsal do estudo da Revisão de Estoque 

Regulatório no âmbito federal. Os dois últimos atos esquadrinham tanto um novo regime 

                                                
 
226  BRASIL. Decreto nº 4.176/2002. 
227  BRASIL. Decreto nº 9.191/2017. 
228  BRASIL. Decreto nº 9.203/2017.  
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jurídico para a elaboração e revisão normativa, como uma política de governança pública 

centralizada na Presidência da República, delimitando o grau de efetividade do art. 84, inciso 

II, da Constituição Federal229.  

Ao contrário do primeiro normativo, que abordou as matérias de maneira geral e 

unificada, estes últimos decorreram de uma escolha inteligente: dividir os assuntos de maneira 

que haja um tratamento mais específico de cada um por parte da Administração Pública. 

 

1.1. O Decreto nº 4.176/2002230 

1.1.1. Aspectos gerais 

 

O art. 1º do Decreto nº 4.176/2002, elaborado durante o governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2003), estabeleceu como o seu objeto a elaboração, redação, 

alteração e consolidação de atos normativos – entendidos estes por leis, medidas provisórias e 

decretos231. Conforme dispõe a sua ementa, trata-se de ato editado com fundamento no art. 84, 

incisos IV e VI, alínea “a” da Constituição Federal, que atribui competência privativa ao 

Presidente da República para dispor acerca da organização e funcionamento da administração 

federal e dar fiel execução às leis232.  

A fundamentação do Decreto está amparada em dois incisos do texto constitucional, 

tendo em vista que o normativo busca: (I) executar fielmente a Constituição e a Lei 

Complementar nº 95/98233, na medida em que minudencia aspectos de técnica legislativa que 

são necessários ao encaminhamento de projetos de atos normativos à Presidência; e (II) dispor 

sobre a organização e o funcionamento interno da Administração para dar andamento às tarefas 

                                                
 
229  “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] II - exercer, com o auxílio dos Ministros de 

Estado, a direção superior da administração federal.” 
230  Neste item, os dispositivos que forem mencionados sem referência a qualquer ato normativo referem-se ao 

Decreto nº 4.176/2002. 
231  “Art. 1º Este Decreto estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação 

de atos normativos a serem encaminhados ao Presidente da República pelos Ministérios e órgãos da estrutura 
da Presidência da República. Parágrafo único. Consideram-se atos normativos para efeitos deste Decreto as 
leis, as medidas provisórias e os decretos.” 

232  “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] IV - sancionar, promulgar e fazer publicar 
as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; [...] VI- dispor, mediante decreto, 
sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos;” 

233  A Lei Complementar nº 95/1998 possui a seguinte ementa: “Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração 
e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece 
normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.” 
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retratadas – neste último caso, a fundamentação independe de lei e encontra base no próprio 

texto constitucional.  

 

1.1.2. Desenho institucional 

 

O Decreto determinou a criação Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de 

Atos Normativos (Comissões) no âmbito de cada Ministério e órgãos da Presidência da 

República. Também estabeleceu que entidades da administração indireta deveriam constituir 

Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos (Subcomissões), 

que submeteria seus trabalhos às primeiras.  

O normativo debuxou uma arquitetura institucional propícia à execução de tarefas 

referentes ao levantamento e análise de normas no âmbito federal. Assim dispunha o seu artigo 

43:  

 

Art. 43.  Até o prazo de trinta dias a contar da publicação deste Decreto, os Ministérios 
e os órgãos da estrutura da Presidência da República instituirão Comissões 
Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos, com a atribuição de 
proceder ao levantamento dos atos normativos pertinentes à sua esfera de atuação e 
das entidades a eles vinculadas, com vistas a consolidar os textos legais. 
 
§ 1o  As Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos 
serão compostas por, no mínimo, quatro membros, terão como coordenador um 
bacharel em Direito e um de seus membros será integrante de carreira jurídica da 
Advocacia-Geral da União. 
 
§ 2o  Nos Ministérios, o coordenador será escolhido entre os bacharéis em Direito em 
exercício na respectiva Consultoria Jurídica. 
 
§ 3o  A Comissão Permanente de Consolidação e Revisão de Atos Normativos do 
Ministério da Justiça, além das matérias que lhe são diretamente afetas, terá 
competência residual para todas as matérias legais não incluídas na esfera específica 
dos demais Ministérios e dos órgãos da estrutura da Presidência da República. 
 
§ 4o  Observado o disposto no caput e no § 1o, as autarquias, fundações e empresas 
públicas instituirão Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos 
Normativos, cujos trabalhos serão submetidos às Comissões Permanentes de 
Consolidação e Revisão de Atos Normativos dos Ministérios e dos órgãos da estrutura 
da Presidência da República aos quais estão vinculadas. 
 
§ 5o  Os membros das Comissões e das Subcomissões de que trata este artigo deverão 
dedicar-se exclusivamente aos trabalhos de consolidação dos atos normativos. 
 
§ 6o  Constatada a necessidade de alteração de mérito na legislação vigente, a 
Comissão Permanente de Consolidação e Revisão de Atos Normativos do respectivo 
Ministério ou órgão da estrutura da Presidência da República proporá o 
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encaminhamento de projeto de lei específico e independente do projeto de 
consolidação. 

 

Para além da finalidade de consolidação legislativa234, o dispositivo citado previa loci 

institucionais responsáveis não apenas pelo levantamento de atos normativos relativos à área 

de atuação do núcleo do Poder Executivo, mas também de entidades a ele diretamente 

vinculadas.  

Pela sistemática estabelecida, haveria um diálogo entre as Comissões e suas respectivas 

Subcomissões. Destaque-se, ainda, a competência residual da Comissão do Ministério da 

Justiça para o levantamento de atos que transcendessem a sua atribuição de cada órgão ou 

Ministério, nos termos do art. 43, §3º.  

Note-se uma pequena sutileza. A palavra “vinculação”, prevista no art. 43, §4º, possui 

um significado importante e não foi mencionada à toa. Isto porque as Subcomissões deveriam 

enviar o trabalho de levantamento produzido às Comissões. Todavia, apenas às entidades da 

administração indireta competiria a revisão de atos de sua própria competência. Nesses casos, 

haveria apenas o reporte da necessidade de realizar tal ação.  

Aos Ministérios caberia, portanto, apenas revisar atos normativos derivados de sua 

competência e/ou propor à Presidência da República a elaboração de Leis, Medidas Provisórias 

ou decretos autônomos. A “vinculação” sinaliza que as Comissões funcionavam apenas como 

órgãos de coordenação administrativa. 

Sendo assim, da interpretação do art. 43 do Decreto nº 4.176/2002 infere-se duas 

hipóteses de incidência normativa que condicionam o mandamento de revisão. A primeira, 

refere-se aos atos da administração direta, cuja necessidade de revisão fosse constatada pelas 

Comissões – que apenas estão encarregadas do levantamento dos atos (caput) e deveriam 

dedicar-se somente à consolidação (conforme o §5º). Neste caso, as Comissões deveriam dar 

ciência ao Ministro encarregado da pasta para que este tomasse as devidas providências, 

ensejando a atividade revisional. 

                                                
 
234  “Art. 26.  As leis federais serão reunidas em codificações e consolidações, compostas por volumes com as 

matérias conexas ou afins, constituindo em seu todo a Consolidação da Legislação Federal. Parágrafo único.  A 
consolidação consistirá na reunião de todas as leis pertinentes a determinada matéria em um único diploma 
legal, com a revogação formal das leis incorporadas à consolidação e sem modificação do alcance nem 
interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados.” 
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Já a segunda é relativa aos atos normativos elaborados pelas entidades da administração 

indireta. Neste ponto, os mecanismos de subordinação e vinculação administrativa235 são 

essenciais para reforçar a competência da atividade normativa da autoridade máxima, tendo em 

vista a autonomia institucional das autarquias, fundações e empresas estatais em relação à 

Presidência da República, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 200/1967236.  

Às Subcomissões competiria, portanto: (I) dedicar-se ao levantamento de atos para fins 

consolidação, em diálogo com as Comissões; (II) dar notícia de atos passíveis de revisão às 

Comissões; (III) encaminhar à autoridade máxima da entidade da administração indireta os atos 

que deveriam ser, por ela, revisados, decorrentes de sua competência para a elaboração de atos 

normativos. 

 

1.1.3. Instrumentos jurídicos 

 

Em relação à temática do ciclo regulatório, LUCIA HELENA SALGADO e 

EDUARDO BIZZO DE PINHO BORGES revelam que se está diante de normativo que esboça, 

pela primeira vez no país, algo próximo da Análise de Impacto Regulatório no direito brasileiro. 

Isto porque a submissão da proposta de atos normativos à Presidência da República sucede a 

                                                
 
235  A vinculação e a subordinação são produtos dos processos de descentralização e desconcentração 

administrativa. Segundo Marçal Justen Filho, “A diferença entra as duas figuras (desconcentração e 
descentralização) reside em que o mecanismo da descentralização produz a transferência de poderes e 
atribuições para um sujeito de direito distinto e autônomo. Portanto, a descentralização acarreta a existência de 
um número maior de sujeitos titulares dos poderes públicos. Já o processo de desconcentração mantém os 
poderes e atribuições na titularidade de um mesmo sujeito, gerando efeitos meramente internos, em virtude da 
partilha dos poderes e competências entre uma pluralidade de órgãos. (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de 
Direito Administrativo. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 272-273). 

236  “Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com 
personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração 
Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.  II 
- Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e 
capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Govêrno seja levado 
a exercer por fôrça de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das 
formas admitidas em direito. III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, 
cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta. IV 
- Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada 
em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por 
órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos 
respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.” 
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resposta à lista de questionamentos do Anexo I do documento237 – algo similar às 

recomendações elaboradas pela OCDE ao longo dos últimos anos. 

Ao comentar sobre o Decreto, admitindo a existência de uma fase embrionária da análise 

de alternativas regulatórias no país, PATRICIA PESSÔA VALENTE estabelece três diferenças 

entre a lista contida no Anexo I do normativo e o procedimento de Análise de Impacto 

Regulatório. Em primeiro lugar, os questionamentos listados no Decreto deveriam ser 

respondidos após a tomada de decisão do administrador, ao passo que a avaliação ex ante 

pressupõe uma fase anterior planejamento da medida regulatória. Um segundo argumento é o 

de que o Decreto não estabeleceu uma metodologia específica para a avaliação da decisão a ser 

implementada, refletindo o seu caráter meramente formal. Por fim, as escolhas não seriam 

submetidas às contribuições dos interessados – o que distancia ainda mais a metodologia 

daquela estabelecida para a AIR238. 

As mesmas críticas se aplicam à Revisão de Estoque Regulatório. O Anexo I, além de 

ter disciplinado algo embrionário em relação à Análise de Impacto Regulatório nos formatos 

atuais, também atentou para a necessidade de prever de mecanismos de monitoramento e 

posterior revisão normativa. A lista de questionamentos encerrava-se com a seguinte 

indagação, localizada no item 12.5.: de que forma serão avaliados a eficácia, o desgaste e os 

eventuais efeitos colaterais do novo ato normativo após a sua entrada em vigor?239 

A pergunta importava, e ainda importa. Ainda que de maneira tímida, ela demonstra que 

desde o final dos anos 1990, havia uma preocupação da Presidência da República com as 

consequências dos seus atos. O Decreto nº 4.176/2002, portanto, trouxe algo próximo da 

Revisão de Estoque Regulatório ao: (I) estabelecer Comissões e Subcomissões em cada 

Ministério, órgão e entidade, da Presidência e da administração indireta, às quais competiriam 

o levantamento dos próprios atos e a coordenação e orientação das atividades de consolidação 

e revisão, exercendo plenamente apenas a competência para consolidação legislativa; e (II) se 

preocupar com a previsão de uma fórmula de avaliação da política implementada, constituindo 

um fecho para o ciclo regulatório. 

 

                                                
 
237  SALGADO. Lucia Helena; BORGES, Eduardo Bizzo de Pinho. Análise de impacto regulatório: uma 

abordagem exploratória. Brasília: IPEA, 2010, p. 17. 
238  VALENTE, Patricia Pessôa. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do Estado. 

Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 163. 
239  BRASIL. Decreto nº 4.176/2002. 
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1.2.  O Decreto nº 9.191/2017240 

1.2.1. Aspectos gerais 

 

O Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, foi editado durante o governo do 

Presidente Michel Temer (2016-2018) fundamentado no artigo 84, incisos IV e VI, alínea “a” 

da Constituição Federal, tem como objeto de disciplina a “elaboração, redação, alteração, 

consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República 

pelos Ministros de Estado”.  

Em relação às questões regulatórias, o Decreto demonstra intencionalmente a sua 

timidez organizacional, pois apenas se dedica a disciplinar o encaminhamento de propostas de 

atos normativos de primeiro grau (Leis, Medidas Provisórias, Emendas Constitucionais e 

decretos autônomos241) à Presidência da República. 

O normativo exaure o significado dos comandos constitucionais e da Lei Complementar 

nº 95/1998 ao tratar da técnica legislativa. Em verdade, a finalidade do ato é tratar do trâmite 

das propostas de decretos autônomos, Leis, Medidas Provisórias e Emendas Constitucionais na 

Presidência da República.  

 

1.2.2. Desenho institucional 

 

Ao revogar o Decreto nº 4.176/2002, e não dispor sobre a normatização de segundo grau 

e o arranjo organizacional, o novo Decreto eliminou o mecanismo de levantamento de atos, 

para fins de consolidação e revisão, por Comissões e Subcomissões Permanentes, buscando 

reorganizar e centralizar procedimentos que entende ser mais importantes no contexto de 

produção normativa de primeiro grau e do diálogo entre os Poderes Executivo e Legislativo. A 

produção de segundo grau e o seu novo arranjo passaram a ser delineados pelo Decreto nº 

9.203/2017, que será estudado a seguir. 

                                                
 
240  Neste item, os dispositivos que forem mencionados sem referência a qualquer ato normativo referem-se ao 

Decreto nº 9.191/2017. 
241  O Decreto nº 9.191/2017 deixa de determinar de maneira taxativa o que se entende por ato normativo para, 

utilizando o conceito indeterminado “atos normativos” apenas referir-se àqueles de competência da Presidência 
da República. 
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1.2.3. Instrumentos jurídicos 

 

Em relação à análise retrospectiva (ex post), o novo Decreto não se reporta apenas à 

forma de avaliação dos efeitos do novo ato normativo após a entrada em rigor, como fez o 

Decreto nº 4.176/2002. Vai além: também indaga acerca da periodicidade da avaliação dos 

resultados e como serão revertidas as medidas em caso de resultados negativos ou aquém do 

que se esperava (item 19)242. 

Tendo em vista que a finalidade do Decreto nº 9.191/2017 é tratar de temas relacionados 

ao exercício da atividade normativa pela Presidência da República no contexto do processo 

legislativo ou regulamentos, a única novidade deste ato, em relação à revisão de decisões 

regulatórias, encontra-se na nova metodologia estabelecida em seu Anexo. 

 

1.3. O Decreto nº 9.203/2017 e a política de governança pública da administração 

federal243 

1.3.1. Aspectos gerais 

 

A Presidência da República elaborou outro regramento dedicado à organização e ao 

funcionamento da administração direta, autárquica e fundacional, firmando um compromisso 

de promover uma robusta política de governança – inicialmente na esfera federal244 – em 

conformidade com as recomendações feitas pela OCDE nos últimos anos e já estudadas no item 

4 do capítulo 3. 

Trata-se do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, com arrimo no art. 84, inciso 

VI, alínea “a”, da Constituição Federal. Este possui natureza jurídica de regulamento autônomo, 

na medida em que a Administração se lastreia diretamente no texto constitucional para 

                                                
 
242  “19. Como serão avaliados os efeitos do ato normativo? 19.1. Qual a periodicidade da avaliação de resultados 

do ato normativo? 19.2. Como ocorrerá a reversão das medidas em caso de resultados negativos ou 
insuficientes?” 

243  Neste item, os dispositivos que forem mencionados sem referência a qualquer ato normativo referem-se ao 
Decreto nº 9.203/2017. 

244  Encontra-se em trâmite no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 9.163/2017, destinado a estabelecer normas 
gerais a serem observadas por outros entes da federação. 
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promover sua organização a partir da centralidade exercida pela Presidência da República (art. 

84, inciso II da Constituição Federal), sendo defeso ao legislador adentrar na temática em 

respeito à separação de poderes e à capacidade de auto-organização do Poder Executivo 

(reserva de administração)245.  

A disciplina de organização e funcionamento interno do Poder Executivo federal em um 

normativo em apartado é interessante, pois, ao contrário do que ocorria no regime instituído 

pelo Decreto nº 4.176/2002, realizou-se uma divisão de temas que orienta, por um lado, as 

atividades da Presidência da República em matéria de competência normativa de primeiro grau, 

além dos trâmites internos para o envio de proposta de atos pelos órgãos da administração direta 

à Presidência; e, noutro giro, orientações de funcionamento e organização da tarefa regulatória, 

de procedimentos e diretrizes de conduta dos agentes da administração direta, autárquica e 

fundacional, de maneira específica e aprofundada (por meio de normas de segundo246 e 

terceiro247 graus). 

O Decreto trata, no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, da 

política de governança, compreendido este termo, em seu artigo 2º, inciso I, como um “conjunto 

de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de 

interesse da sociedade”.248 

                                                
 
245  CYRINO, André. Delegações legislativas, Regulamentos e Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 

2018, p. 113. 
246  Regulamentos fundamentados no art. 84, inciso IV da Constituição Federal. 
247  A produção normativa de terceiro grau compreende os instrumentos de soft law, entendidos estes como 

derivados de processos de elaboração que se distanciam daqueles envolvidos na técnica legislativa. Trata-se 
de guias, diretrizes, orientações de caráter não vinculante, mas que demonstram o posicionamento de órgãos e 
entidades administrativos em relação à interpretação e aplicação de leis e regulamentos (instrumentos de hard 
law). Segundo Linda Senden, ao comentar acerca dos instrumentos de soft law no direito comunitário europeu, 
“What distinguishes tertiary sources from the above primary and secondary sources is thus the fact that they 
have not been attributed binding force, ie that they lack ‘inherent’ legally binding force, and that they generally 
perceived to lack binding force. Furthermore, the ‘tertiary’ nature of soft law is also clear from that fact that 
soft law cannot derogate from primary and secondary Community law.” (SENDEN, Linda. Soft Law in 
European Community Law. Portland: Hart Publishing, 2004, p. 55-56). Segundo Schmidt-Assmann, 
“Naturalmente, também aqui podem ser encontradas recomendações da Administração que não possuem uma 
vinculatoriedade jurídica, mas que, é claro, de um modo geral e abstracto vão para além do caso concreto, 
ambicionam uma certa observância nas relações jurídicas, por conseguinte mais o seu querer, que programas 
políticos e declarações de intenções: conceitos, directivas, planos informais.” (SCHMIDT-ASSMANN, 
Eberhard. Dogmática jurídico-administrativa: um balanço intermédio sobre a evolução, a reforma e as 
funções futuras. Trad. António Francisco de Sousa. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 85). 

248  “Art. 2o  Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se: I - governança pública - conjunto de 
mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, 
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.” 
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Estratégia, nos termos do artigo 5º, inciso II do Decreto “[c]ompreende a definição de 

diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre 

organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilização 

alcancem o resultado pretendido”. 

A partir dos conceitos acima transcritos é possível extrair dois elementos fundamentais 

para a compreensão e análise da política de governança. Em primeiro lugar, a governança 

vislumbra a importância da existência de ações convergentes dos sujeitos e instituições 

envolvidos na atuação administrativa. Ela busca estabelecer condutas previsíveis e alinhadas 

com as diretrizes estabelecidas em conjunto.  

Em segundo lugar, as ações concertadas devem estar devidamente afinadas ao 

atingimento de uma finalidade específica: entregar produtos ou serviços adequados aos anseios 

da sociedade. Esta finalidade varia de acordo com os rumos experimentados no contexto 

político e que exigem a adoção de uma postura pela Administração Pública, e traduz-se em 

diretrizes elencadas à título exemplificativo no art. 4º do ato, que será analisado na sequência. 

De acordo com o Guia da Política de Governança Pública, elaborado pela CASA 

CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, a expressão, que inspira a elaboração do 

Decreto nº 9.203/2017, foi retirada do Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos 

e Entidades da Administração Pública, do Tribunal de Contas da União249.   

A consolidação de uma robusta política de governança minudenciada em um ato 

normativo materializa um anseio não apenas do gestor público, mas também do controlador250 

e da sociedade em geral – o que reforça a ideia de trata-se de uma tarefa que envolve a 

cooperação de todos os envolvidos no planejamento, execução, monitoramento e gozo de 

políticas públicas; um projeto que está incluído na agenda da Administração Pública para os 

próximos anos. 

Nos termos do artigo 174, caput, da Constituição Federal, a função regulatória estatal 

envolve, dentre outras, a atividade de planejamento251, que não deixa de ter natureza estratégica. 

Ocorre que, a eficácia e efetividade do comando prescritivo deste dispositivo dependem de 

                                                
 
249  CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Guia da Política de Governança Pública. Brasília, 

2018, p. 15. 
250  Ibidem, p. 16. 
251  “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado.” 
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mecanismos criados pelo Estado para que se possa implementar políticas e medidas regulatórias 

que orientem adequadamente o curso da economia. Assim caminha o Decreto nº 9.203/2017. 

A atuação administrativa tem sido objeto da preocupação do legislador nos últimos 

tempos. No que se refere à implementação e revisão de normas que efetivam políticas 

regulatórias, é possível extrair, dos critérios para a interpretação e aplicação de normas de 

direito público – que visam a promover a segurança jurídica e a eficiência no ordenamento 

brasileiro –, prescritivo a partir da conjugação dos artigos 20 e 22 da Lei nº 13.655/2017, que 

impõe, na intelecção e criação do direito pelo gestor público, a necessidade de se cogitar as 

consequências práticas das ações administrativas252. 

Nesse sentido, o Decreto nº 9.203/2017 endereça uma preocupação atual, estabelecendo 

como premissas da política de governança a capacidade de resposta e a promoção da melhoria 

regulatória (art. 3º, incisos I e IV)253, que refletem numa atividade que, até então, nunca havia 

sido vislumbrada: o gerenciamento do estoque e do fluxo normativo de órgãos e entidades em 

um ordenamento com o objetivo de melhorar a vida das pessoas e o ambiente de negócios por 

meio da segurança jurídica, eficiência e coerência regulatória.  

Para o alcance de tais objetivos o Decreto define diretrizes constantes do seu artigo 4º: 

 

Art. 4o  São diretrizes da governança pública: 
 
I - direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções 
tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças 
de prioridades; 
 
II - promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a 
integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio 
eletrônico; 
 

                                                
 
252  “Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 

abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação 
demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo 
ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (...) Art. 22.  Na interpretação de normas 
sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das 
políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1º  Em decisão sobre regularidade 
de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as 
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. § 2º  Na aplicação 
de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem 
para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. § 3º  As 
sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e 
relativas ao mesmo fato.” 

253  “Art. 3o  São princípios da governança pública: I - capacidade de resposta; II - integridade; III - confiabilidade; 
IV - melhoria regulatória; V - prestação de contas e responsabilidade; e VI - transparência.” 
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III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados 
das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas 
sejam observadas; 
 
IV - articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os 
diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar 
valor público; 
 
V - fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar 
o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções e as 
atribuições de seus órgãos e de suas entidades; 
 
VI - implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que 
privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores; 
 
VII - avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas 
públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos 
e benefícios; 
 
VIII - manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, 
pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da 
sociedade; 
 
IX - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias254 
e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando 
consultas públicas sempre que conveniente; 
 
X - definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das 
estruturas e dos arranjos institucionais; e 
 
XI - promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos 
resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. 
(grifo nosso) 

 

O art. 4º traz as diretrizes procedimentais que estruturam as etapas de um ciclo 

regulatório a serem obedecidas pelas autoridades federais (incisos III, e IX). Também 

estabelece diretrizes finalísticas (incisos II e VIII). Assim como menciona as diretrizes 

organizacionais necessárias (incisos IV e X). 

O artigo 6º também prevê que a alta administração dos órgãos e entidades da 

administração direta, autárquica e fundacional devem implementar e manter mecanismos que 

                                                
 
254  As boas práticas regulatórias caracterizam-se como normas de terceiro grau (conhecidas pela natureza de soft 

law), que normalmente provêm de agentes não-estais, ou mesmo de colegiados que envolvam o Poder Público, 
mas que este não possui amplo poder decisório e de enforcement. Segundo José Esteve Pardo, “Las Buenas 
Prácticas son así, em unos casos, el resultado de una convención o acuerdo alcanzado al efecto – ordinariamente 
tras un trabajo intenso – entre los agentes o expertos que operan em un sector. Em otros casos, es una 
organización – por lo general, de carácter corporativo – que representa a todos los agentes, o a un número 
importante, que operan em un sector, la que asume el protagonismo de su elaboración.” (PARDO, José Esteve.  
Las Practicas de Mercado como Instrumento de Regulación. Buenas Prácticas y Prácticas Aceptadas por el 
regulador In: MACHADO, Santiago Muñoz; PARDO, José Esteve (dir.). Derecho de la Regulación 
Económica: I. Fundamentos e Instituciones de la Regulación. Madri: Iustel, 2009, p. 670). 
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incluam, no mínimo, formas de acompanhamento de resultados e instrumentos de promoção do 

processo decisório com base em evidências255. 

Percebe-se, portanto, que a Revisão de Estoque Regulatório cumpre uma importante 

função. Compreende, nos termos dos artigos 2º, inciso I; 3º , inciso IV; e 4º, inciso IX, do 

Decreto nº 9.203/2017, um mecanismo estratégico ao dispor da administração federal e voltado 

para o melhor cumprimento de políticas regulatórias setoriais, vez que permite avaliar, 

monitorar e direcionar a gestão pública em diálogo com as finalidades do texto constitucional, 

sobretudo a partir do mandamento de eficiência previsto no art. 37, caput, da Constituição 

Federal256, bem como dos demais objetivos estabelecidos pela política de governança no âmbito 

federal. 

 

1.3.2. Desenho institucional 

1.3.2.1. O Comitê Interministerial de Governança (CIG) 

 

O Decreto instituiu o Comitê Interministerial de Governança (CIG), que deverá 

assessorar o Presidente da República na implementação da política no âmbito da administração 

federal (art. 7º). Trata-se de instrumento auxiliar da direção superior administrativa, legitimada 

pelo art. 84, inciso II, da Constituição Federal. O colegiado é responsável por estabelecer 

diretrizes que orientam a atuação de órgãos e entidades federais, representando um centro 

deliberativo e de coordenação importante para ditar os rumos da atividade administrativa 

normativa como um todo. 

Quanto à Revisão de Estoque Regulatório e as agências reguladoras, vale destacar que 

o aspecto da vinculação mencionado no item 1.1.2. deste capítulo também se reflete na função 

exercida pelo CIG. Sua atribuição, ao contrário do que uma primeira leitura poderia denotar, 

não é de supervisão (orversight body). Trata-se de um órgão que orienta e coordena as ações, 

                                                
 
255  “Art. 6o  Caberá à alta administração dos órgãos e das entidades, observados as normas e os procedimentos 

específicos aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância 
com os princípios e as diretrizes estabelecidos neste Decreto. Parágrafo único.  Os mecanismos, as instâncias 
e as práticas de governança de que trata o caput incluirão, no mínimo: I - formas de acompanhamento de 
resultados; II - soluções para melhoria do desempenho das organizações; e III - instrumentos de promoção do 
processo decisório fundamentado em evidências.” 

256  “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:” 
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não sendo da sua atribuição imiscuir-se nas atividades revisionais de órgãos e entidades da 

Administração. 

O papel da Casa Civil no colegiado merece destaque257. O Decreto concentra a função 

de organização do Comitê em um órgão responsável por tarefas como a articulação política do 

Poder Executivo com o Congresso Nacional, a produção de normas e a análise dos seus 

impactos econômicos, sociais, políticos e organizacionais, com o auxilio dos responsáveis por 

outras pastas do governo federal que são impactadas pelos efeitos das prescrições normativas. 

Em relação ao diálogo entre o CIG e as agências reguladoras, o art. 8º, §3º, do Decreto 

alude à possibilidade de participação das autoridades nas reuniões do órgão, no entanto sem 

direito a voto. Num primeiro olhar, a falta de poder de deliberação poderia afetar a autonomia 

destas entidades, acentuando o comando presidencial inspirado no modelo francês de executivo 

unitário adotado pelo Brasil258. Por conseguinte, poder-se-ia cogitar de uma possível 

interferência política na introdução da política de governança no cenário da regulação 

independente259. Então, a ausência do direito de voto poderia ser analisada como um reforço à 

autonomia das autoridades independentes, na medida que tais decisões políticas fazem parte do 

ciclo deliberativo da administração direta. 

No entanto, observa-se o contrário. Em verdade, a ausência de poder deliberativo das 

agências nas reuniões do CIG contribuem para mitigar a interferência política no seio destas 

autoridades. Como bem aponta o GRUPO DAS RELAÇÕES ENTRE ESTADO E 

INICIATIVA PRIVADA (GRP)260, a nomeação de dirigentes de agências reguladoras é 

pautado por um forte componente político, que interfere no processo decisório das entidades. 

                                                
 
257  De acordo com o art. 8º do Decreto, o CIG seria inicialmente composto pelos seguintes membros: Ministro da 

Casa Civil, responsável pela sua coordenação; Ministro da Fazenda; Ministro do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão; Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União. No entanto, após a 
mudança de governo, no início de 2019, não houve qualquer mudança na redação original do ato. A página 
eletrônica do CIG menciona a atual composição do colegiado pelos seguintes membros: (I) Ministro de Estado 
Chefe da Casa Civil, que ainda o coordena; (II) Ministro de Estado da Economia; e (III) Ministro de Estado da 
Controladoria-Geral da União. (Disponível em: <http://www.casacivil.gov.br/governanca/copy_of_comite-
interministerial-de-governanca>. Acesso em: 15 maio 2019). 

258  GUERRA, Sérgio. Aperfeiçoando a Regulação Brasileira por Agências, Quais Lições Podem ser Extraídas do 
Sesquicentenário Modelo Norte-Americano? In: GUERRA, Sérgio (org.). Teoria do Estado Regulador. 
Curitiba: Juruá, 2015, p. 93. 

259  PRADO, Mariana Mota. Uma perspectiva comparada da teoria do domínio presidencial: a relação entre o Poder 
Executivo e as agências reguladoras no Brasil. Revista de Estudos Empíricos em Direito, São Paulo, vol. 3, 
n. 2, jul. 2016, p. 73-92, p.75. 

260  GRUPO DAS RELAÇÕES ENTRE ESTADO E INICIATIVA PRIVADA. Nomeação de dirigentes de 
agências reguladoras: um estudo descritivo. São Paulo: FGV Direito SP, 2016, p. 71-72. 
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Na ponta, a vedação prevista no Decreto reforça a autonomia do regulador, evitando que a 

composição de diretorias reflita, também, na definição da política de governança. 

O Decreto é bem-vindo na conjuntura atual. O desenho institucional moldado às 

peculiaridades administrativas e jurídicas do ordenamento jurídico nacional traz um centro 

decisório importante e estabelece uma atividade de coordenação necessária que faltou ao país 

nos últimos anos em face da complexidade das demandas sociais e exigências de aproximação 

do Estado com a sociedade civil. 

 

1.3.2.2. Comitês internos de governança e a Revisão de Estoque Regulatório 

 

Em relação ao tema da Revisão de Estoque Regulatório, que constitui objeto de 

preocupação deste estudo, uma das atribuições do CIG, nos termos do Decreto nº 9.203/2017, 

é a formulação de mecanismos para o atendimento dos já mencionados princípios e diretrizes 

de governança pública (art. 9ª, incisos I, III e V261).  

O novo arranjo permite que o CIG centralize a tarefa de orientar e coordenar a execução 

de estratégias a serem seguidas por órgãos e entidades da administração federal direta, 

autárquica e fundacional, efetivando o princípio da melhoria regulatória (art. 3º, inciso IV).  

A implementação e manutenção dos instrumentos da política de governança caberá à 

alta administração de cada órgão ou entidade262. Isto também se aplica em relação à Revisão de 

Estoque Regulatório, tendo em vista que se trata de um processo decisório fundamentado em 

evidências (art. 6, parágrafo único, incisos I e III). No caso das agências reguladoras, a diretoria 

                                                
 
261  “Art. 9o  Ao CIG compete: I - propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para o atendimento aos 

princípios e às diretrizes de governança pública estabelecidos neste Decreto; II - aprovar manuais e guias com 
medidas, mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios e das 
diretrizes de governança pública estabelecidos neste Decreto; III- aprovar recomendações aos colegiados 
temáticos para garantir a coerência e a coordenação dos programas e das políticas de governança específicos; 
IV - incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança no âmbito da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional; e V - expedir resoluções necessárias ao exercício de suas 
competências.” 

262  “Art. 6o  Caberá à alta administração dos órgãos e das entidades, observados as normas e os procedimentos 
específicos aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância 
com os princípios e as diretrizes estabelecidos neste Decreto. Parágrafo único.  Os mecanismos, as instâncias 
e as práticas de governança de que trata o caput incluirão, no mínimo: I - formas de acompanhamento de 
resultados; II - soluções para melhoria do desempenho das organizações; e III - instrumentos de promoção do 
processo decisório fundamentado em evidências.” 
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colegiada será incumbida desta tarefa, devendo zelar pelas medidas estabelecidas pelo CIG, 

com fundamento no artigo 13, inciso I do Decreto263.  

Por outro lado, as agências, com fundamento no art. 13, inciso II, poderão, por meio dos 

seus respectivos comitês internos, encaminhar ocasionalmente ao CIG qualquer tipo de 

proposta de iniciativas autônomas empreendidas internamente e que possam ser implementadas 

em outros órgãos e entidades, para que haja a uniformização da abordagem integrada de 

governo que se deseja fomentar. De posse da proposta, o CIG procederá à análise e deliberação 

acerca do assunto264.  

Essa empreitada apenas será possível porque também é da responsabilidade dos órgãos 

e entidades instituir os seus respectivos comitês internos de governança ou atribuir as mesmas 

competências a algum órgão colegiado já existente, como estabelece o art. 14265 – o  que 

aproxima o modelo da figura do Regulatory Reform Officer dos Estados Unidos, estudada no 

capítulo 3.  

Além disso, o Decreto deixa em aberto um amplo espaço de autonomia para que órgãos 

e entidades empreenderem iniciativas que não foram objeto de concepção no âmbito do CIG e 

cujo desenvolvimento “em laboratório” pode beneficiar a toda a Administração Pública no 

futuro, como é o caso da Revisão de Estoque Regulatório.  

A finalidade do ato normativo é constituir um ambiente intrainstitucional capacitado 

para que o diálogo com o CIG ocorra de maneira especializada, coordenada e intermitente, 

promovendo uma atuação governamental mais coesa e organizada.  

Como demonstra o Guia da Política de Governança Pública, da CASA CIVIL DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, a estrutura estabelecida pelo ato normativo e as funções 

que cabem a cada comitê ou colegiado são as seguintes266: 

                                                
 
263  “Art. 13.  Compete aos órgãos e às entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional: I - executar a política de governança pública, de maneira a incorporar os princípios e as diretrizes 
definidos neste Decreto e as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções do CIG; e II - encaminhar 
ao CIG propostas relacionadas às competências previstas no art. 9o, com a justificativa da proposição e da 
minuta da resolução pertinente, se for o caso.” 

264  CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Guia da Política de Governança Pública. Brasília, 
2018, p. 58 

265  “Art. 14.  Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão, 
no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor deste Decreto, instituir comitê interno de 
governança ou atribuir as competências correspondentes a colegiado já existente, por ato de seu dirigente 
máximo, com o objetivo de garantir que as boas práticas de governança se desenvolvam e sejam apropriadas 
pela instituição de forma contínua e progressiva, nos termos recomendados pelo CIG.” 

266  CASA CIVIL. Guia da Política de Governança Pública. Brasília, 2018, p. 60. 
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Figura 3 - Fonte: Guia da Política de Governança Pública – Casa Civil da Presidência da República 
 

A criação de comitês internos de governança poderia remeter-nos à sistemática das 

Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de atos normativos, prevista no art. 43, 

§3º do Decreto nº 4.176/2002. No entanto, apenas à guisa de contraposição de desenhos 

institucionais. Isto porque, no Decreto vigente, além da diferença organizacional, os novos 

colegiados poderão dialogar entre si de maneira mais previsível de acordo com parâmetros 

estabelecidos pela legislação e, além disso, possuem competências mais amplas do que as 

Subcomissões anteriores. É o que mostra o art. 15267.  

                                                
 
267  “Art. 15.  São competências dos comitês internos de governança: I - auxiliar a alta administração na 

implementação e na manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos 
princípios e das diretrizes da governança previstos neste Decreto; II - incentivar e promover iniciativas que 
busquem implementar o acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade, que promovam soluções para 
melhoria do desempenho institucional ou que adotem instrumentos para o aprimoramento do processo 
decisório; III - promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e das práticas 
organizacionais de governança definidos pelo CIG em seus manuais e em suas resoluções; e IV - elaborar 
manifestação técnica relativa aos temas de sua competência.” 
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Além do auxílio ao CIG, os comitês internos possuem atribuições executivas – algo 

inexistente no modelo interior, que não levava em conta a importância do ciclo regulatório na 

formulação de políticas. 

Quanto à Revisão de Estoque Regulatório, os comitês internos possuem competência 

para conceber, incentivar, promover e disseminar, interna e externamente, iniciativas que 

promovam o acompanhamento de resultados. Percebe-se, desse modo, que uma articulação 

entre a Presidência da República (via CIG) e órgãos e entidades da Administração por meio do 

diálogo com os comitês internos de governança, ou, até mesmo, colegiados já existentes que 

possuam as mesmas funções268, faz sentido. 

O Decreto nº 9.203/2017 promove uma mudança de design institucional estabelecendo 

uma configuração mais propícia para a consolidação de uma cultura de Revisão de Estoque 

Regulatório no Brasil. O arranjo viabilizado pelo ato normativo consegue estabelecer uma via 

de comunicação entre os órgãos e entidades da Administração Pública e possibilita o mútuo 

auxílio para que seja mantida uma cultura de governança que possa se desenvolver nos 

próximos anos. 

Com isso, o Poder Executivo passa a estabelecer um importante papel de coordenação 

decorrente da atribuição de planejamento, sobretudo normativo, por parte do Estado enquanto 

regulador da economia no art. 174, caput, da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que, 

mantendo um diálogo constante com as entidades da administração indireta, respeita a sua 

autonomia para desenhar e redesenhar os procedimentos jurídicos de implementação e revisão 

das políticas regulatórias de acordo com as necessidades constatadas no exercício cotidiano da 

regulação. 

 

2. Conclusão parcial: quais são os desenhos institucionais da Revisão de Estoque Regulatório 

no Brasil? 

 

A análise documental realizada nesta parte do estudo teve como objeto de investigação 

os Decretos ns. 4.176/2002, 9.191/2017 e 9.203/2017, além do Guia da Política de Governança 

Pública, elaborado pelo Governo Federal. O objetivo do exame era identificar como a 

                                                
 
268  CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Guia da Política de Governança Pública. Brasília, 

2018, p. 69. 
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Presidência da República vem organizando os arranjos para realizar o levantamento e revisão 

de normas na esfera federal ao longo do tempo. Isto foi feito dissecando os normativos 

mencionados em três elementos: (I) aspectos gerais; (II) desenho institucional; e (III) 

instrumentos jurídicos. 

Como resultado da pesquisa é possível constatar a existência recente de dois desenhos 

institucionais no que se refere à análise retrospectiva de medidas regulatórias pela 

administração federal, de acordo com o disposto no quadro abaixo: 

 

 Decreto nº 4.176/2002 Decreto nº 9.203/2017 

Desenho institucional 

Existência de Comissões e 
Subcomissões responsáveis pelo 
levantamento normativo, 
consolidação e notificação da 
necessidade de revisão às 
autoridades competentes, nos 
termos do art. 43. Centros 
decisórios incutidos na estrutura de 
cada Ministério e órgão da 
Presidência, bem como em 
entidades da administração 
indireta. Inexistência de um locus 
central de discussão de uma 
política de governança. 

Existência de um locus central de 
discussão da política de 
governança: o Comitê 
Interministerial de Governança 
(CIG), que assessora o Presidente 
da República e dá efetividade ao 
art. 84, inciso II da Constituição 
Federal. Prevê a implementação de 
comitês internos de governança ou 
de um colegiado com as mesmas 
atribuições (art. 14). Menciona a 
possibilidade de que membros da 
alta administração de órgãos e 
entidades possam participar das 
reuniões do CIG sem direito a voto 
(art. 8º, §3º). 

Instrumentos jurídicos 
 
 

Previu um lista de questionamentos 
a serem realizados previamente à 
implementação de atos, mas 
posteriormente à escolha da 
medida regulatória, que 
mencionava a necessidade de 
revisão normativa. A lista era 
marcada pelo formalismo. 
Inexistência de parâmetros de 
análise normativa. Cada 
Ministério, órgão ou entidade teria 
autonomia para desenhar e 
redesenhar procedimentos para 
levantamento e revisão normativa. 

A administração direta, autárquica 
e fundacional deve obedecer aos 
princípios (art. 3º) e diretrizes (art. 
4º) da política de governança em 
suas ações. Mesmo assim, órgãos e 
entidades possuem campo 
discricionário para desenhar e 
redesenhar os seus procedimentos 
normativos de acordo com as 
eventuais necessidades que 
constatar na execução da função 
regulatória. 

 
Tabela - Elaboração própria 

  

Apesar de não estar voltado para o objetivo de disciplinar o procedimento de Revisão 

de Estoque Regulatório nos moldes atuais, o Decreto nº 4.176/2002 estabeleceu um desenho no 

qual Comissões e Subcomissões no âmbito de cada Ministério, órgão e entidades da 
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administração indireta seriam responsáveis pelo levantamento, consolidação e revisão de atos 

normativos. 

Essa sistemática coadunou-se com uma das configurações mencionadas pela OCDE em 

alguns dos seus relatórios nos anos 2000, por meio dos quais recomendou-se a implementação 

de um modelo cujas responsabilidades das ações de revisão pudessem ser compartilhadas por 

cada agência governamental.  

Uma das desvantagens deste modelo, superado no Brasil, reside no agravamento da 

visão de túnel da autoridade, vez que, não havendo a previsão de um diálogo interministerial 

quanto ao planejamento macrojurídico da atividade normativa, cada repartição exercerá a 

função regulatória de acordo com as próprias necessidades. 

Ainda quanto ao Decreto nº 4.176/2002, a realização de um diagnóstico de pesquisa não 

pôde ir além. Isto porque não foram encontrados registros das atividades e resultados 

alcançados durante a vigência deste regime jurídico, de modo que não é possível avaliar a 

ocorrência da sua institucionalização e/ou a manutenção de uma cultura de revisão permanente 

de normas no âmbito das administrações direta e indireta na esfera federal. 

Noutro giro, o Decreto nº 9.203/2017 estabelece uma arquitetura institucional que 

viabiliza a manutenção do diálogo entre órgãos e entidade com o Poder Executivo. A previsão 

do Comitê Interministerial de Governança (CIG) e de colegiados internos em cada organização 

permite a execução de ações planejadas e voltadas para o cumprimento das diretrizes previstas 

no art. 4º do ato entre outras que componham a política setorial. 

O desenho institucional que envolve a Revisão de Estoque Regulatório  no Brasil 

permite que a Presidência da República coordene as atividades de implementação da política 

de governança por meio do CIG, conforme previsão do Decreto nº 9.203/2017, ao mesmo 

tempo em que mantém a autonomia administrativa para que órgãos e entidades possam 

desenhar e redesenhar os seus procedimentos jurídicos levando em consideração as suas 

respectivas competências previstas em Lei específica, bem como os artigos 3º e 4º do Decreto.  
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CAPÍTULO 6 – O ESTUDO DE CASO DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

 

O apartado derradeiro desta pesquisa destina-se a observar como funciona o 

procedimento de Revisão de Estoque Regulatório na prática administrativa brasileira. Para 

tanto, escolheu-se como método de pesquisa o estudo de caso, concentrando-se os esforços na 

atividade normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A alocação do tema nesta 

parte do trabalho, portanto, é intencional.  

O plano de trabalho, exposto no item 2 do capítulo introdutório, mencionou a 

necessidade de extração de desenhos institucionais e instrumentos jurídicos previamente para 

que pudéssemos compreender esta temática nova. Desse modo, segue-se a investigação tanto 

da disciplina geral do marco regulatório sanitário aplicada à matéria quanto às atividades 

realizadas nos últimos anos pela Anvisa. 

 

1. A Revisão de Estoque Regulatório na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 

Como visto anteriormente, a primeira atitude da Administração ao revisar os seus atos 

é realizar o inventario normativo e compreender o tamanho do seu acervo. Isto envolve não 

apenas a tarefa interna de levantamento, mas também o auxílio dos administrados.  

Nesse aspecto, a Anvisa é, ao lado da ANP, a principal personagem quando se trata da 

Análise Impacto Regulatório e Revisão de Estoque Regulatório no país, tendo iniciado o 

trabalho de organização e compilação normativa no ano de 2014269.  

A realização de um estudo empírico calcado em uma instituição ou em instituições 

específicas serve para aproximar a academia do Poder Público, do mercado ou de uma dada 

realidade social, para que a compreensão e os diagnósticos auxiliem os envolvidos no 

desenvolvimento do país sob as vertentes econômica, social e política. Assim, serão avaliados 

os instrumentos procedimentais e normativos no marco regulatório sanitário brasileiro que 

                                                
 
269  Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/0/Justificativa_CP_Guilhotina-

rev.pdf/8d4d1f62-3d5f-435e-bd43-86e08d0d35e1>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
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operam a Revisão de Estoque e como a Anvisa os utiliza para promover uma cultura de análise 

ex post permanente do seu acervo.  

 

1.1.  A atividade normativa da Administração e a Anvisa 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada pela Medida Provisória nº 

1.791/1998, posteriormente convertida na Lei nº 9.782/1999. Este diploma disciplina a sua 

organização interna e competências, que decorrem da obrigação de ordenação do setor atribuída 

à União, nos termos art. 2º, inciso III270. O exercício da competência se dá, portanto, por meio 

de uma entidade com autonomia271 em face do centro do Poder Executivo272. 

O artigo 7º da Lei nº 9.782/1999 elenca um rol de atribuições à Anvisa, compreendendo 

atividades relativas à coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)273, 

fomento, fiscalização, arrecadação tributária entre outras. No entanto, para os fins deste estudo, 

importa mencionar a competência normativa presente nos incisos III e IV deste dispositivo, 

bem como no art. 8º: 

 

Art. 7º  Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos 
incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo: 
 
[...] 
 
III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as 
ações de vigilância sanitária; 
 
IV - estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, 
desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde; 

                                                
 
270  “Art. 2º  Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: [...] III - normatizar, 

controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde;” 
271  “§ 1º  A competência da União será exercida: [...] II - pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS, 

em conformidade com as atribuições que lhe são conferidas por esta Lei” 
272  “Art. 3o  Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob regime especial, 

vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e 
atuação em todo território nacional. Parágrafo único.  A natureza de autarquia especial conferida à Agência é 
caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. 
Art. 4º  A Agência atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe assegurada, nos termos desta 
Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições.” 

273  O SNVS “[c]ompreende o conjunto de atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área 
de vigilância sanitária executadas por instituições da Administração Pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (REIS, Michelle Cecília dos; COUTINHO, Raianne Liberal; 
ASSIS Renata, Regina Leite de; TAVEIRA, Rodrigo Abrão Veloso; PEREIRA, Thaís Jussara de Araújo 
Ferreira. Um modelo prático e funcional da Gestão de Estoque Regulatório, p. 1). 
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[...] 
 
Art. 8º  Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar 
e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. 

 

O exercício da competência normativa da agência se dá por meio da sua Diretoria 

Colegiada (DICOL), nos termos do artigo 15, inciso III274, cuja nova redação, dada pela Lei nº 

13.411/2017, indica a necessidade de que a regulação implementada tenha base empírica. 

O Decreto nº 3.029/1999 aprova o Regulamento da Anvisa. Este normativo trata da 

competência ordenadora da agência no art. 3º, incisos III e IV, em termos semelhantes ao 

previsto na Lei instituidora da entidade. Também dispõe sobre a competência da DICOL para 

editar normas no art. 11, inciso IV e art. 34, da mesma maneira que a Lei. 

Contudo, não basta a previsão de competência normativa. O modelo de regulação 

independente brasileiro, seguindo a matriz americana que o inspira, tem como uma das 

principais características a processualização deste tipo de atividade, sendo necessário que, 

diante da omissão legislativa, um ato infralegal disponha sobre a matéria de modo a legitimar 

as futuras decisões das autoridades. Trata-se de uma competência anexa, sem a qual a função 

regulatória não será exercida a contento.  

Neste trabalho, a qualificação de um processo como de natureza normativa em razão do 

exercício da competência prevista em lei tem como base a noção estabelecida por JULIANA 

BONACORSI DE PALMA. Ou seja, trata-se do “[p]rocesso conduzido pela Administração 

Pública no exercício da competência normativa para, primariamente, produção de 

regulamentos”275. A realização da atividade revisional pressupõe a instauração de tal 

procedimento e a tomada de decisão do administrador. 

Quanto ao tema, o Decreto nº 3.029/1999 dispõe, no Anexo I, Capítulo III, acerca da 

atividade da Anvisa e o seu controle. O ato traz dois instrumentos jurídicos de natureza 

procedimental que, em princípio, viabilizam participação popular na produção de atos gerais e 

abstratos: a consulta pública e a audiência pública. Em conformidade com o previsto pelas Leis 

                                                
 
274  “Art. 15.  Compete à Diretoria Colegiada:  [...] III - editar normas sobre matérias de competência da Agência, 

que devem ser acompanhadas de justificativas técnicas e, sempre que possível, de estudos de impacto 
econômico e técnico no setor regulado e de impacto na saúde pública, dispensada essa exigência nos casos de 
grave risco à saúde pública”. 

275  PALMA, Juliana Bonacorsi de. Atividade Normativa da Administração Pública: Estudo do processo 
administrativo normativo. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. 
São Paulo, 2014, p. 351. 
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ns. 9.784/1999 e 13.655/2018, já mencionadas, os arts. 32276 e 35277 do normativo estabelecem 

uma margem de discricionariedade para que a Administração decida pela conveniência e 

oportunidade de abrir uma via de diálogo com membros da sociedade e agentes regulados para 

que opinem sobre minutas normativas que pretendem-se ver implementadas.  

No entanto, é importante levar em consideração que a consulta e audiência públicas são 

instrumentos ao dispor da administração no manejo da fase instrutória de um dado processo 

administrativo. Isto, então, nos remete ao regime jurídico da Lei nº 9.784/99, que trata da 

disciplina básica da matéria em âmbito nacional. 

Ademais, o artigo 33 da Lei abre margem para que órgãos e entidades da Administração 

Pública de quaisquer dos entes da federação possam estabelecer outros meios de participação 

dos administrados na tomada de decisão pelo administrador, caso este entenda que a relevância 

da matéria assim o requeira278. É dizer, o dispositivo traduz em termos práticos a autonomia 

das agências reguladoras para incentivar ou não incentivar a participação dos grupos afetados 

na tomada de decisão, qualquer que seja a sua natureza, por meio do desenho e redesenho de 

procedimentos administrativos com o fim de melhor fundamentar a escolha regulatória279. 

Noutro giro, a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação-LAI) é outro diploma 

que o administrador deve considerar para promover a participação social na atividade de 

elaboração e revisão normativa. Isto porque, a despeito da posição de interessado em processo 

administrativo, o cidadão também tem o direito de tomar conhecimento das atividades da 

Administração Pública para exercer a influência desejada e que legitimará as futuras decisões. 

Por esta via o cidadão pode recorrer aos canais de comunicação previstos pelas agências 

reguladoras para apontar falhas e melhorias nas normas que compõem o acervo regulatório da 

entidade.  

                                                
 
276  “Art. 32.  O processo decisório de registros de novos produtos, bens e serviços, bem como seus procedimentos 

e de edição de normas poderão ser precedidos de audiência pública, a critério da Diretoria Colegiada, conforme 
as características e a relevância dos mesmos, sendo obrigatória, no caso de elaboração de anteprojeto de lei a 
ser proposto pela Agência.” 

277  “Art. 35.  As minutas de atos normativos poderão ser submetidas à consulta pública, formalizada por 
publicação no Diário Oficial da União, devendo as críticas e sugestões merecer exame e permanecer à 
disposição do público, nos termos do regimento interno.” 

278  “Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de 
participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente 
reconhecidas.” 

279  Dois exemplos que extrapolam a previsão normativa é o Relatório da Análise de Impacto Regulatório e a 
Tomada Pública de Subsídios prevista pela Anvisa na Portaria nº 1.741/2018. 
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Esta Lei completa o grau eficacial do texto do art. 5º, inciso XXXIII280 da Constituição 

Federal, que garante o acesso à informação como direito fundamental do cidadão. Nesse 

sentido, para além da possível condição de interessado num dado processo administrativo, o 

administrado tem o direito de acessar documentos e outros elementos que possam, porventura 

e no caso da gestão normativa, motivar a adoção de posturas pelo administrador público.  

Portanto, a Lei de Acesso à Informação também abre uma nova avenida para a atuação 

das entidades reguladoras. A partir da previsão de liberdade para conformar a comunicação 

com o público, o diploma confere espaço para que as agências possam calibrar o meio e o grau 

de controle social exercido sobre as suas atividades. Trata-se de um artifício que extrapola as 

barreiras do processo normativo e que permite a maior aproximação entre o Estado e a 

sociedade. 

O art. 8º da Lei nº 12.527/2011 estabelece o dever de divulgação facilitada de 

informações de interesse coletivo ou geral produzida pelo órgão ou entidade281. Os §§2º e 3º, 

inciso VII do mesmo dispositivo vão além: obrigam a divulgação dos dados em sites oficiais 

da organização na internet, com a indicação de locais e modos que permitam que o cidadão se 

comunique com a Administração Pública282.  

Além disso, o art. 9º, inciso II283 da Lei ainda estabelece que o acesso às informações 

não ocorrerá apenas por meio da realização de audiências ou consultas públicas, mas também 

por outras formas de divulgação, escolhidas à critério da administração – o que abre um leque 

de possibilidades extraprocessuais por meio do estabelecimento de canais de comunicação 

mencionados acima como instrumento jurídico da Revisão de Estoque Regulatório. 

O grau de participação do administrado no planejamento, implementação e revisão de 

normas não depende apenas da postura adotada pela autoridade reguladora. Este é o produto de 

uma equação que deve levar em conta o desenho institucional, que conferirá a estas entidades 

                                                
 
280  “Art. 5º. [...] XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 

ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” 

281  “Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação 
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por 
eles produzidas ou custodiadas.”  

282  “§ 2o  Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios 
e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial 
de computadores (internet). § 3o  Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, entre 
outros, aos seguintes requisitos: (...) VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-
se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio” 

283  “Art. 9o  O acesso a informações públicas será assegurado mediante:  (...) II - realização de audiências ou 
consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.” 
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mais ou menos autonomia para o planejamento da economia, e o desenho normativo que 

disciplina a atividade processual.  

O desenho institucional do modelo regulatório brasileiro confere certo grau de 

autonomia para que as entidades reguladoras possam desenvolver as suas atividades de gestão 

do ciclo regulatório. Por outro lado, o ordenamento brasileiro abre uma porta para que a 

atividade normativa não tenha travas burocráticas e que a participação do administrado não se 

resuma ao seu âmbito. 

Um dos principais instrumentos jurídicos para que as agências reguladoras promovam 

a institucionalização de uma regulação participativa é a discricionariedade, que decorre da 

elaboração de leis minimalistas com a aposição de clausulas abertas no texto dos seus 

dispositivos. Desse modo, por meio de conceitos jurídicos indeterminados confere-se às 

entidades uma margem para a conformação decisória, de modo que possam colocar em prática 

as políticas regulatórias de sua responsabilidade fundamentadas em discussões efetivas e que 

agreguem na tomada de decisão.  

Porém, não basta apenas a oportunidade conferida no âmbito legislativo para que as 

agências desenvolvam formas de comunicação e participação no processo normativo pela 

população e agentes de mercado. Uma vez verificada a abertura promovida pelas leis que tratam 

da temática processual administrativa e do acesso à informação, cumpre analisar os normativos 

secundários produzidos pela Anvisa e que versam sobre boas práticas regulatórias. Estes 

estabelecem não só os procedimentos, mas também podem indicar os rumos do planejamento 

regulatório destas entidades. 

 

1.1.1. O Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação e a Portaria nº 

422/2008 

 

O Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em 

Regulação (PRO-REG), implementado por meio do Decreto nº 6.062/2007, é fruto da 

preocupação do país em promover a melhoria do ambiente regulatório e incorporar técnicas de 

planejamento normativo até então desconhecidas. 

O art. 2º do Decreto nº 6.062/2007 revela a importância da concepção de instrumentos 

e o planejamento de ações que tornem o sistema regulatório mais resiliente às mudanças que 
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ocorrem no ambiente econômico, de modo que sejam produzidas medidas condizentes com as 

necessidades de intervenção no mercado, legitimadas, sobretudo pela coordenação institucional 

e transparência. 

Nesse sentido, a Anvisa editou a Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008. Por meio dela 

instituiu-se o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação (PMR), com o objetivo 

de promover a modernização, qualificação da gestão administrativa e o fortalecimento da 

capacidade institucional da agência, levando em consideração, sobretudo, a Lei Complementar 

nº 95/1998 e o, então vigente, Decreto nº 4.176/2002 como parâmetros de produção normativa. 

Realizando o recorte que importa para o presente estudo, verifica-se que a Portaria nº 

422/2008 estabeleceu dentre os seus objetivos, previstos no art. 4º, aprimorar os instrumentos 

necessários para a implementação da política regulatória, harmonizar o procedimento de 

regulamentação da agência com o fim de aprimorar a produção normativa e aproximar os 

grupos impactados pela regulação. As ações necessárias para tanto não foram discriminadas, 

de modo que o alcance das finalidades estabelecidas deveria ocorrer por meio de iniciativas 

incrementais ao longo do exercício da função regulatória pela agência. 

A Portaria não adentra às questões procedimentais necessárias para a estruturação de 

análises ex ante e ex post das medidas regulatórias. Chama a atenção a remissão de medidas de 

produção normativa devidamente motivadas à atos normativos específicos produzidos pela 

agência (art. 5º284). Também merece destaque a menção à facultatividade pela escolha do 

mecanismo de consulta pública com as minutas de atos normativos a serem editados (art. 6º285). 

Apesar de não ser detalhista, a Portaria funcionou por muitos anos como guia condutor 

para a discussão de medidas de comedimento regulatório pela Anvisa. Com base nela a entidade 

realizou procedimentos de Análise de Impacto Regulatório, bem como iniciou a fase de análise 

retrospectiva das regulações em vigor. Esta etapa caracteriza um dos elementos do perfil da 

regulação brasileira anterior ao advento do Decreto nº 9.203/2017: iniciativas ad hoc dos órgãos 

e entidades da Administração Pública no intuito de promover a melhoria regulatória. 

                                                
 
284  “Art.5º A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos propostos pelas unidades 

organizacionais da estrutura da Anvisa estarão sujeitos a procedimentos específicos estabelecidos em ato 
normativo próprio.” 

285  “Art.6º À critério da Diretoria Colegiada, as minutas de atos normativos poderão ser submetidas à consulta 
pública, formalizada por publicação no Diário Oficial da União, devendo as críticas e sugestões merecer exame 
e permanecer à disposição do público, conforme procedimentos específicos a serem estabelecidos em ato 
normativo próprio.” 
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1.1.2. A portaria nº 1.741/2018 e o ciclo regulatório na Anvisa 

 

No sentido das diretrizes da política de governança pública que visam a efetivar o 

princípio da melhoria da qualidade regulatória e estão estabelecidas no art. 4º do Decreto nº 

9.203/2017, a Anvisa publicou a Portaria nº 1.741, de 12 de dezembro de 2018, revogando a 

Portaria nº 422/2008. O normativo dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para o 

aprimoramento contínuo da regulação no âmbito da agência. As prescrições estão relacionadas 

a todas as etapas que constituem um ciclo regulatório: (I) planejamento; (II) elaboração; (III) 

implementação; (IV) monitoramento; (V) avaliação e (VI) revisão das medidas286.  

Tais fases não são estanques. Em verdade, entre o início e o final de um ciclo existe uma 

espécie de matiz entre as etapas, de modo que é possível prever uma transição imediata entre 

os momentos de desenvolvimento da regulação, que estabelecem entre si um diálogo contínuo, 

com a multiplicidade de funções exercidas pelos instrumentos jurídicos previstos no 

regulamento. 

Antes de minudenciar cada uma das etapas, a Portaria cuidou de estabelecer no art. 2º 

as definições para cada instituto que será nela mencionado. A fase de planejamento deve levar 

em conta o Documento Orientador, a Agenda Regulatória e a Ficha de Planejamento e 

Acompanhamento – que também compõe a fase a seguir. O primeiro auxilia na construção da 

segunda ao fornecer subsídios estruturantes de um plano de atuação da Anvisa em temas 

prioritários durante o período de vigência da Agenda. Este documento tem por função guiar as 

discussões que serão sintetizadas na Agenda Regulatória da entidade e estabelecer as diretrizes 

de execução do planejamento regulatório. 

A Agenda Regulatória contém temas prioritários que deverão ser objeto de preocupação 

por um determinado período, conforme prevê o art. 4º, caput da Portaria287. A Diretoria 

                                                
 
286  “Art. 1º Ficam aprovadas as diretrizes e os procedimentos a serem observados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), para a melhoria contínua da qualidade regulatória. § 1º As diretrizes e os 
procedimentos constantes nesta Portaria devem ser observados no planejamento, na elaboração, na 
implementação, no monitoramento, na avaliação e na revisão de instrumentos regulatórios normativos e não 
normativos.” 

287  “Art. 4º A Agenda Regulatória é composta por temas priorizados pela Diretoria Colegiada, para um 
determinado período, a partir da identificação de problemas que indicam a necessidade de atuação da Anvisa, 
com vistas a garantir o planejamento e a previsibilidade regulatória. Parágrafo único. O desenvolvimento de 
cada tema da Agenda Regulatória poderá dar origem a mais de um Processo Administrativo de Regulação.” 
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Colegiada terá flexibilidade para determinar o tempo de vigência da Agenda, de acordo com os 

objetivos do planejamento realizado. Ademais, o §1º do dispositivo revela que um ou mais 

temas poderão dar origem a um Processo Administrativo de Regulação (PAR), cujo regime 

jurídico é objeto de preocupação deste trabalho. Ou seja, a Agenda é o elo de ligação que 

operacionaliza o exercício procedimentalizado da competência normativa prevista em lei. 

Um ponto que merece destaque é a centralidade da articulação da Agenda Regulatória 

com as questões relativas ao estoque regulatório da Anvisa. O art. 6º, §1º288 da Portaria prevê a 

possibilidade de que a lista de temas da Agenda possa ser atualizada anualmente ou a qualquer 

tempo, de maneira extraordinária. Isto permite a identificação de problemas regulatórios e a 

deliberação sobre a prioridade para deliberar sobre alternativas regulatórias que os solucionem.  

Cada tema contará com uma Ficha de Planejamento e Acompanhamento Regulatório, 

de acordo com o art. 9º do normativo289. A ficha é uma ferramenta que trata das ações a serem 

realizadas para avaliar o desenvolvimento de temas e processos a eles correlatos, de modo a 

verificar a idoneidade da avaliação ex ante da alternativa implementada e fornecer subsídios 

para uma posterior revisão normativa. Portanto, ela também faz parte da fase de monitoramento, 

avaliação e revisão do ciclo regulatório.  

As fases de planejamento, elaboração e implementação da alternativa regulatória 

contarão com a Análise de Impacto Regulatório (AIR), seu respectivo Relatório, a Tomada 

Pública de Subsídios (TPS), a audiência pública, a consulta pública e o plano de implementação. 

Estes favorecem o exame prospectivo da solução para um dado problema calcado em evidências 

e promovendo um ambiente de governança colaborativa, legitimando a atuação da agência e 

tornando a sua intervenção mais precisa no campo da atividade econômica. É importante 

salientar que a audiência e a consulta também são instrumentos jurídicos de natureza 

procedimental que compõem a fase de revisão da política regulatória, como mencionado 

anteriormente. 

Segundo o art. 10 da Portaria, a AIR compõe a fase instrutória do PAR, fornecendo 

insumos para a análise de alternativas regulatórias pela Anvisa. O §1º do dispositivo demonstra 

que a AIR será realizada antes das propostas de adoção (análise ex ante) e de alteração (análise 

                                                
 
288  “§ 1º A lista de que trata o caput poderá ser atualizada anual ou extraordinariamente, com possibilidade de 

inclusão, exclusão ou alteração de temas.” 
289  “Art. 9º Cada tema, previsto ou não na Agenda Regulatória, contará com uma Ficha de Planejamento e 

Acompanhamento Regulatório.” 
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ex post) de atos gerais e abstratos elaborados pela agência290. Os resultados dos estudos 

realizados serão veiculados por meio do Relatório de AIR, nos termos do art. 16. 

Merece destaque a TPS, prevista no art. 21, caput291. Trata-se de um mecanismo de 

participação popular no processo normativo – por meio de Edital de Chamamento ao Público292 

– que ocorre em momento posterior à publicação do Relatório de AIR e que deve ser finalizada 

antes da elaboração do instrumento regulatório que endereçará o problema identificado. Por 

meio dela a Anvisa consultará os interessados para obter dados e informações que auxiliem no 

aprimoramento do Relatório e melhore a instrução do processo normativo que visa a 

implementação de uma política regulatória.  

A Tomada Pública de Subsídios é uma manifestação de autonomia da agência por meio 

do exercício da sua competência normativa para, com base no art. 33 da Lei nº 9.784/1999 e na 

sua competência estabelecida nos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.782/1999, conceber outros meios de 

instrução processual – além da consulta e da audiência pública – que promovam, de maneira 

adequada aos fins da atividade da agência, o diálogo com a sociedade. 

A fase de elaboração se inicia em momento posterior à conclusão do Relatório de AIR 

com a concepção da minuta do instrumento regulatório. Nesse momento, assumem o 

protagonismo a consulta pública e a audiência pública. Todavia, ao contrário do que dispõe a 

Lei nº 9.784/1999 e o Decreto nº 3.029/1999, o art. 29 da Portaria nº 1.741/2018 estabelece a 

obrigação da Anvisa submeter as minutas dos seus normativos à consulta mediante decisão da 

Diretoria Colegiada, havendo dispensa apenas em casos de problemas de “alto grau de urgência 

e gravidade”, ou “circunstancias de caso fortuito ou força maior” que ensejem a atuação da 

entidade293. 

O momento da implementação deve considerar a futura etapa de monitoramento. Desse 

modo, a Portaria nº 1.741/2018 estabelece no art. 45, parágrafo único, o dever de que a agência 

acompanhe o desempenho das regulações a partir de indicadores previamente estabelecidos no 

                                                
 
290  “Art. 10. A Análise de Impacto Regulatório (AIR) tem como finalidade orientar e subsidiar, com base em 

evidências e de maneira robusta e transparente, a tomada de decisão regulatória da Anvisa. Parágrafo único. A 
AIR precederá as propostas de adoção e de alteração de atos normativos de interesse geral editados pela 
Agência” 

291  “Art. 21. Após sua conclusão, o Relatório Preliminar de AIR deverá ser objeto de Tomada Pública de Subsídios 
(TPS) para o recebimento de contribuições do público em geral, com a finalidade de ampliar a transparência 
do processo regulatório e as fontes de informação disponíveis.” 

292  “Art. 22. (…) § 2º A realização da TPS deverá ser deliberada em Reunião Ordinária Pública da Diretoria 
Colegiada e será publicada por meio de um Edital de Chamamento ao público no sítio eletrônico da Anvisa.” 

293  “Art. 29. As minutas de instrumentos regulatórios normativos devem ser objeto de Consulta Pública, 
previamente à tomada de decisão pela Diretoria Colegiada.” 



 
 

 

 

131 

 
 

 

plano de implementação estruturado especificamente para cada solução adotada294. A 

elaboração prévia deste documento auxiliará o regulador a identificar as possíveis falhas da 

alternativa regulatória, verificar o seu grau de cumprimento e se, no conjunto com outras 

normas do ordenamento jurídico, decorre alguma consequência em função de um possível 

acúmulo regulatório. 

A etapa de revisão dá o necessário fechamento ao ciclo analítico e é viabilizada a partir 

de ações de Gestão de Estoque Regulatório. Além da AIR já mencionada, a Avaliação de 

Resultado Regulatório (ARR) e a Guilhotina Regulatória compõem o leque de metodologias 

de reparo do portfólio normativo da Anvisa.  

A atividade de gerenciamento deve ficar ao encargo da unidade responsável por 

promover a melhoria da qualidade regulatória dentro da entidade. Esta deve propor soluções 

para problemas como sobreposição normativa, lacuna e outras deficiências encontradas no 

estoque normativo, além de promover a participação popular por meio do PAR295 e por canais 

de comunicação permanente abertos, principalmente no site da Anvisa na internet. 

 

1.1.3. A Gestão de Estoque Regulatório 

 

A Gestão de Estoque Regulatório não é uma inovação da Portaria nº 1.741/2018. Em 

verdade, a positivação da ferramenta é fruto da consolidação de um processo em andamento na 

entidade há alguns anos e que já colhe alguns frutos, como veremos posteriormente, quando 

analisarmos as iniciativas de Revisão de Estoque Regulatório.  

Segundo MICHELLE CECÍLIA DOS REIS et. al. (RCATP), a decisão de organizar a 

monitorar a atividade regulatória da Anvisa ocorre desde 2014, pois a entidade tem identificado 

                                                
 
294  “Art. 45. A implementação de instrumentos regulatórios, em especial dos instrumentos regulatórios 

normativos, deverá ser monitorada a fim de garantir que todas as etapas do plano e do cronograma de 
implementação correspondente sejam cumpridas. Parágrafo único. A implementação de instrumentos 
regulatórios deverá ser monitorada por meio do acompanhamento de ações e de indicadores previamente 
estabelecidos no plano de implementação.” 

295  “Art. 51. A unidade organizacional responsável pela promoção de ações de melhoria da qualidade regulatória, 
juntamente com as outras unidades organizacionais da Anvisa, deve: I - adotar medidas para o 
acompanhamento sistemático do Estoque Regulatório da Agência, com objetivo de identificar necessidades de 
melhorias no conjunto de atos normativos; II – propor ações voltadas à melhoria da qualidade do conjunto de 
atos normativos, com apontamento de soluções para problemas como sobreposições, lacunas, incoerências, 
atos obsoletos e outros. Parágrafo único. As medidas e ações previstas neste artigo devem, sempre que possível, 
incluir mecanismos que permitam a participação dos interessados e agentes afetados.” 
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alguns problemas relacionados ao seu acervo normativo, como: (I) dificuldade de acesso; (II) 

fragmentações, lacunas e normas obsoletas; (III) grande sobrecarga comportamental decorrente 

das suas regulações; e (IV) dificuldades para compreender o histórico de revogações 

normativas296. O modelo de gestão concebido pela agência é algo que já foi posto em prática e 

antecede o normativo, que veio para consolidá-lo. 

O instrumento está definido no art. 2º, inciso XII da Portaria: 

 

Art. 2º.  
 
[...] 
 
XII - Gestão do Estoque Regulatório: processo dinâmico e sistemático de organização, 
acompanhamento e revisão dos atos normativos, para promover o acesso qualificado 
ao marco regulatório e avaliar sua adequação, visando a melhoria da qualidade 
regulatória e, dessa forma, contribuindo para promoção e proteção da saúde da 
população; 
 

Através da ferramenta a Anvisa possui a noção exata da quantidade de normativos por 

ela produzidos ao longo do tempo, podendo realizar o planejamento macrojurídico da sua 

atuação, promover o acesso facilitado do cidadão ao marco regulatório e diminuir o ônus do 

cumprimento das normas pelos agentes de mercado. O levantamento e a organização dos atos 

são os primeiros passos fundamentais para a melhoria da qualidade de sua atuação. É a partir 

deles é que se identifica e se executa a tarefa de revisão de parte ou de todo o acervo normativo 

da entidade. 

Segundo RCATP, o estoque regulatório da Anvisa é gerido a partir das seguintes 

etapas297:  

 

i. Organização dos atos normativos 
ii. Identificação de necessidades de melhorais 
iii. Armazenamento sistematizado das informações; 
iv. Processamento e Avaliação das informações; 
v. Conclusões, propostas de soluções e encaminhamentos; e 
vi. Alimentação da Agenda Regulatória 

 

                                                
 
296  REIS, Michelle Cecília dos; COUTINHO, Raianne Liberal; ASSIS Renata, Regina Leite de; TAVEIRA, 

Rodrigo Abrão Veloso; PEREIRA, Thaís Jussara de Araújo Ferreira. Um modelo prático e funcional da 
Gestão de Estoque Regulatório, p. 4. 

297 Ibidem, p. 5.  
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A Anvisa realiza o mapeamento dos atos normativos e os organiza para fins de 

monitoramento por meio de Bibliotecas de Temas, como temas transversais, fármacos entre 

outros. Ato contínuo, abre-se a possibilidade para a identificação de falhas ou elementos que 

devem ser aprimorados. Para tanto a agência conta com instrumentos que viabilizam um canal 

de comunicação interno e externo. São eles: ferramenta de identificação de problemas; 

formulário interno de problemas; relatórios da central de atendimento ao público e ouvidoria; 

além dos diálogos setoriais298.  

No direito brasileiro a abertura de canais de comunicação tem fundamento geral no art. 

8º da Lei de Acesso à Informação. Sua importância é primordial para o conhecimento das 

virtudes e fraquezas do marco regulatório setorial. A partir das contribuições do cidadão, ou do 

agente regulado, a Anvisa processará as informações e tomará as seguintes medidas: manter a 

norma, atualizar a Agenda Regulatória de maneira ordinária ou extraordinária – dando ensejo 

ao um PAR, ou mais, no período de sua vigência –, elaborar instrumentos não normativos 

(como guias, orientações, normas de soft law que auxiliem o agente privado no cumprimento 

das determinações contidas no corpo da regulação) ou iniciar o procedimento de guilhotina 

regulatória.299  

A partir daí a nova portaria disciplina a metodologia de revisão para cada tipo de medida 

a ser adotada. A Revisão de Estoque Regulatório, portanto, é uma atividade que encerra o ciclo 

da política regulatória e está compreendida no âmbito da Gestão de Estoque Regulatório e pode 

ser iniciada tanto pela colaboração do cidadão ou de agentes públicos da Anvisa, bem como por 

processo administrativo iniciado por algum interessado nos termos do art. 9º da Lei nº 

8.987/1999.  

Caso se constate uma norma obsoleta cuja manutenção no acervo não se justifique, o 

mecanismo a ser utilizado é o da guilhotina regulatória. A ARR destina-se ao exame da 

efetividade da regulação vigente e individualmente considerada, ao passo que a AIR verifica os 

impactos da sua manutenção ou a viabilidade de sua reforma. 

A guilhotina regulatória é o método de revisão do estoque regulatório de longo alcance 

dedicado a identificar e revogar uma ou mais normas caducas, obsoletas, previsto no art. 54 da 

Portaria nº 1.741/2018300. O ato administrativo que veicula a retirada destas normas do mundo 

                                                
 
298 Ibidem, p. 6-7 
299  Ibidem, p. 8 
300  “Art. 54. Ao se identificar atos normativos caducos, tacitamente revogados, obsoletos ou desnecessários, 

poderá ser realizada a Guilhotina Regulatória, por meio dos seguintes instrumentos: I - Despacho do Diretor-
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jurídico pode ser meramente declaratório – nos casos em que a norma esteja caduca ou tenha 

sido tacitamente revogada – ou desconstitutivo – quando se entender que a regulação está 

obsoleta ou a sua existência no mundo jurídico é desnecessária –, na medida em que a norma 

já tenha exaurido a  produção do seu efeito.  

No primeiro caso, o art. 54, inciso I estabelece que para a retirada das normas do acervo 

basta que o Diretor-Presidente da Anvisa profira despacho monocrático. Por outro lado, o art. 

54, inciso II prevê que, nas demais hipóteses será necessária uma decisão da Diretoria 

Colegiada da agência. 

A ARR é a metodologia de avaliação e revisão normativa qualitativa que analisa 

aspectos da regulação e identifica os pontos que, ou necessitam de um ajuste para o 

aprimoramento da regulação, ou que leva a conclusão pela desnecessidade de sua manutenção 

no portfólio da Anvisa. Trata-se de mecanismo dedicado a analisar normas que ainda estão em 

vigor, mas que merecem passar por algum tipo de alteração.  

O ato administrativo que veicula a decisão oriunda da ARR pode possuir natureza 

declaratória ou desconstitutiva, a depender de a decisão for por manter, aprimorar ou revogar 

a(s) norma(s) sob análise. A ARR é um instrumento jurídico de natureza procedimental. No 

entanto, existem gatilhos normativos que obrigam a sua realização. Isto porque a realização da 

ARR deve decorrer de cláusulas mandatórias que estarão contidas no bojo da regulação 

implementada.  

O andamento das fases do ciclo regulatório deve ser acompanhado pela unidade 

responsável pela melhoria da qualidade regulatória no âmbito da Anvisa. Isto se dá desde o 

momento do planejamento e acompanhamento dos temas da Agenda Regulatória (art. 8º), 

passando pelo acompanhamento da AIR no bojo do PAR (arts. 13, §1º e 17), orientação sobre 

participação social (art. 19, parágrafo único), monitoramento de resultados (art. 50) e Gestão 

do Estoque Regulatório e respectivas ações de reparação e aprimoramento normativo (arts. 51 

e 54). 

 

                                                
 

Presidente para os casos em que a obsolescência do ato normativo precise ser apenas declarada, tais como atos 
normativos caducos ou tacitamente revogados; II - Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) para os casos de 
atos normativos obsoletos ou desnecessários não abrangidos no inciso anterior. Parágrafo único. As ações de 
Guilhotina Regulatória serão objeto de deliberação em Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada da 
Anvisa.” 
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1.2.  Iniciativas de Revisão de Estoque Regulatório 

 

A Gestão de Estoque Regulatório, como visto, é algo recente na Anvisa. De acordo com 

a agência, as atividades inerentes à catalogação de atos iniciaram-se em meados de 2014. Em 

2015 realizou-se consulta interna na entidade no intuito de levantar e identificar normativos 

obsoletos, cuja retirada não atrapalharia o exercício da ordenação. Em sequência foram 

inauguradas três fases de guilhotina regulatória, cujo exame será realizado nos itens abaixo.  

No final do ano de 2018 a autoridade independente publicou a Portaria nº 1.741/2018, 

analisada acima. O instrumento, que substituiu a Portaria nº 422/2008,  consolidou não apenas 

a experiência de guilhotina, mas também dispôs de forma minudente sobre todas as etapas do 

ciclo regulatório, criando um novo modelo de regulação. Também foi importante durante a 

trajetória a Agenda Regulatória quadrienal 2017-2020. 

Além da Portaria, já mencionada, serão analisados o conteúdo e a dinâmica de manejo 

dos instrumentos procedimentais, levantados no capítulo 4, pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. O Objetivo é compreender como funciona, na prática, a Revisão de 

Estoque Regulatório atualmente no Brasil. 

 

1.2.1. A Agenda Regulatória quadrienal 2017-2020 

 

O processo de elaboração desta Agenda Regulatória iniciou-se com a publicação de um 

Documento Orientador pela Presidência da Anvisa301. Neste documento já havia sido registrada 

a preocupação dos reguladores, no item 2.2., com o tema da Revisão de Estoque Regulatório. 

Na ocasião, era uma das prioridades da agência: 

 

Avaliação e revisão do estoque regulatório da Anvisa, com vistas à identificação de 
atos normativos passíveis de revogação e atualização, de conflitos entre atos 
normativos vigentes, bem como oportunidades de simplificação administrativa e 
consolidação normativa. 

 

                                                
 
301 BRASIL. Diário Oficial da União nº 193, quinta-feira, 6 de outubro de 2016. 
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O item 3 do Documento Orientador estabeleceu os mecanismos de elaboração da 

Agenda Regulatória. Seria necessária a utilização de instrumentos de participação como 

diálogos internos e diálogos setoriais para possibilitar a formulação da lista de temas que seria 

publicada posteriormente. 

Como resultado, a Anvisa disponibilizou no Diário Oficial da União, no dia 6 de 

dezembro de 2017, a sua Agenda Regulatória Quadriênio 2017-2020302. O anexo I do 

documento trouxe uma lista e, dentre outros assuntos, foi mencionada, no item 1.1., a 

implementação de boas práticas regulatórias como tema transversal prioritário para a sua 

atuação.  

A Agenda também estabeleceu critérios de atualização extraordinária303, utilizáveis 

quando houver a identificação de matérias que devem entrar no radar de prioridades da 

entidade. O mecanismo possibilitaria que o regulador pudesse adequar o planejamento da 

agência conforme a constatação da necessidade de intervir no setor. 

A atualização da Agenda Regulatória pela Diretoria Colegiada em janeiro de 2019 

trouxe a organização do portfólio da Anvisa em Biblioteca de Temas, submetida à consulta 

permanente que possibilita aos agentes públicos, ou ao próprio regulado, a identificação normas 

ultrapassadas e a propositura da atividade revisional, mediante o preenchimento de um 

formulário de identificação de problemas no estoque regulatório304. 

Apesar do cenário recente envolver a elaboração da Agenda 2017-2020, a Portaria nº 

1.741/2018, a organização de uma Biblioteca de Temas e a melhoria do portal da agência na 

internet, a Revisão de Estoque Regulatório não é algo novo, como foi demonstrado. O momento 

anterior à consolidação do novo modelo envolve a realização de um projeto-piloto de guilhotina 

                                                
 
302  BRASIL. Diário Oficial da União nº 233, quinta-feira, 6 de dezembro de 2017. 
303  “1. Caberá à Diretoria Colegiada aprovar, em reuniões presenciais públicas, a atualização extraordinária, a que 

se refere o Documento Orientador da Agenda Regulatória 2017/2020, a ser publicado no Diário Oficial da 
União (DOU). 2. Podem motivar a atualização extraordinária, a qualquer tempo, da lista de Temas da Agenda 
Regulatória: 2.1 Publicação de lei ou decreto que vincule a atuação regulatória da Anvisa; 2.2 Publicação de 
atos normativos de outros órgãos ou entidades da esfera federal, que demandem atuação regulatória da Anvisa; 
2.3 Compromissos internacionais assumidos pela Anvisa; 2.4 Determinações judiciais ou de órgãos de controle 
governamental da Administração Pública; 2.5 Recomendações de órgãos de controle governamental da 
Administração Pública; 2.6 Necessidade de enfretamento de problemas de alto grau de urgência, gravíssimos 
e com tendência de piorar caso nenhuma ação seja tomada até a atualização ordinária da Agenda Regulatória 
2017/2020; 2.6.1. Para os casos enquadrados conforme o item 2.6, a cada tema incluído de forma extraordinária 
deverá haver a exclusão de outro tema da Agenda Regulatória 2017/2020 referente ao mesmo macrotema; 2.7 
Classificação de novos temas como de Atualização Periódica, conforme deliberação da Diretoria Colegiada.” 

304  BRASIL. Diário Oficial da União nº 16, quarta-feira, 23 de janeiro de 2019. 
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regulatória, cujos desenvolvimentos posteriores contribuíram para a institucionalização do 

procedimento revisional na regulação sanitária. 

 

1.2.2. As três fases de guilhotina regulatória 

1.2.2.1. PA nº 25351.192270/2016-30: normas caducas e revogadas 

tacitamente305 

 

A primeira fase da guilhotina regulatória foi inaugurada por meio deste processo, no 

dia 07/07/2016, mediante solicitação realizada em 05/08/2015. Por meio do Memorando 

025/2016-GGREG/DIREG/ANVISA, a Gerência-Geral de Regulamentação e Boas Práticas 

Regulatórias (GGREG) propôs um Projeto-Piloto de Guilhotina Regulatória306. O documento 

instaurador veiculava questionamentos à Advocacia-Geral da União (AGU). 

A consulta tinha como pano de fundo o caso da Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) nº 17/2014, que simplificava o procedimento de fiscalização de produtos importados 

provenientes do Peru com destino ao Estado do Acre em virtude de enchentes ocorridas naquele 

ano. O normativo tinha validade de 45 (quarenta e cinco) dias, com possibilidade de 

prorrogação, mas nunca havia sido prorrogado ou expressamente revogado. Posteriormente, a 

RDC nº 16/2015 dispôs de maneira definitiva sobre o tema da fiscalização sanitária de bens e 

produtos em situações de calamidade pública.  

A tese por trás da consulta, em verdade, girava em torno do tratamento jurídico que 

deveria ser conferido ao plano da eficácia dos atos administrativos da entidade, de modo que a 

dúvida a ser sanada pela GGREG era a de como tratar a eliminação de normativos por motivos 

de caducidade ou revogação tácita. 

Na ocasião o órgão relatou que foi feito um levantamento pela Gerência-Geral de 

Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou não do Tabaco (GGTAB), 

constatando 6 (seis) normas ou revogadas tacitamente por outros atos. Tendo em vista que a 

guilhotina regulatória ainda era um tema inexplorado, a GGREG formulou alguns 

questionamentos à consultoria jurídica da agência. Seriam eles: (I) qual ato normativo seria 

                                                
 
305  AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Processo Administrativo nº 25351.192270/2016-

30. 
306 Ibidem, p. 2-3. 
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adequado para a implementação da guilhotina; (II) se as RDC poderiam ser eliminadas em 

conjunto; e (III) se existia a necessidade de realização de consulta pública naquela ocasião. 

Por meio do PARECER CONS. Nº 63/2016/PF-ANVISA/PGF/AGU307, a AGU 

construiu argumentação em torno do artigo 2º da LINDB308, distinguindo os planos da validade 

e da eficácia dos atos jurídicos. Destacou-se que o ato teria eficácia até que outro o modificasse 

ou revogasse – regra de resolução de antinomia presente no parágrafo primeiro do dispositivo.  

A norma incidiria no caso concreto posto que alguns atos da Anvisa teriam sido 

substituídos por outros com ele inteiramente incompatíveis309, resultando em sua revogação 

tácita. Por outro lado, o dispositivo se aplicaria às normas de eficácia temporária310 da agência, 

de modo que, ao final do termo de sua vigência, o ato seria considerado caduco em virtude do 

exaurimento dos seus efeitos. 

Desse modo, ao analisar a lista de atos da GGTAB, a AGU entendeu pertinente a 

elaboração de ato administrativo de natureza declaratória que fossem excluídos, em conjunto, 

todos os normativos levantados por motivo de caducidade ou revogação tácita. De acordo com 

o Regimento Interno da Anvisa (RDC nº 61/2016, já revogada), o instrumento jurídico 

adequado para promover a remoção seria o Despacho da Diretoria Colegiada, previsto no art. 

53, inciso IX311. 

Posteriormente, a proposta de Projeto-Piloto de Guilhotina Regulatória foi incluída na 

pauta para deliberação da Diretoria Colegiada (DICOL) da Anvisa. Como resultado foi 

publicado o Despacho do Diretor-Presidente nº 124, de 1º de dezembro de 2016312, declarando 

a caducidade e a revogação tácita dos seis atos listados na instauração. 

O primeiro procedimento da Anvisa é marcado, portanto, pela predominância de 

atividades internas de levantamento de atos normativos e pela ausência instrumentos 

                                                
 
307 Ibidem, p. 5-6. 
308  “Art. 2o  Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o  A 

lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando 
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2o  A lei nova, que estabeleça disposições gerais 
ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. § 3o  Salvo disposição em contrário, 
a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” 

309  Resoluções de Diretoria Colegiada ns. 67/2002; 112/2004; 27/2006; e 17/2009. 
310  Instrução Normativa nº 06/2013 e Resoluções de Diretoria Colegiada ns. 199/2003 e 17/2014. 
311  “Art. 53. A Diretoria Colegiada exerce as competências previstas em Lei e no presente Regimento Interno, e 

manifesta–se pelos seguintes instrumentos decisórios, assim qualificados: [...] IX – Despacho: expressa 
deliberação da Agência sobre assuntos não previstos nos demais incisos enumerados neste artigo, de interesse 
individual ou coletivo, com alcance interno ou externo;” 

312 BRASIL. Diário Oficial da União nº 231, sexta-feira, de 2 de dezembro de 2016. 
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participativos, como a previsão em agenda regulatória, audiência ou consulta pública, para que 

o cidadão contribuísse assinalando qualquer outro normativo que pudesse ser incluído na lista. 

No entanto, tratava-se apenas de um piloto destinado à exclusão de atos ineficazes. Neste 

momento o parecer da AGU é de relevante importância, pois pavimentou os caminhos 

procedimentais para a Revisão de Estoque Regulatório da entidade. 

 

1.2.2.2. PA nº 25351.574732/2016-15: normas caducas e revogadas 

tacitamente313 

 

A segunda fase da guilhotina regulatória foi inaugurada por meio do Memorando nº 

39/2016-GGREG/DIREG/ANVISA, no dia 16 de dezembro de 2016. O documento tinha por 

objeto a proposta de elaboração de um Despacho da Diretoria Colegiada declarando a 

caducidade e a revogação tácita de 128 (cento e vinte e oito) atos normativos da agência314, com 

base no Parecer Cons. 63/2016/PF-ANVISA/PGF/AGU, mencionado no subitem anterior.  

O procedimento foi conduzido da mesma forma que o da primeira fase. Houve um 

inventário normativo realizado internamente. Contudo, esta etapa revisional foi mais 

abrangente, abarcando temáticas variadas, como agrotóxicos, cosméticos, alimentos, 

farmacopeia, insumos farmacêuticos, laboratórios analíticos, medicamentos, portos, 

aeroportos, fronteiras, saneantes, sangue, tecidos, células, órgãos, serviços de saúde e temas 

transversais315. 

O DESPACHO Nº 3/2018/SEI/GPROR/GGREG/DIREG/ANVISA, que encaminhou a 

proposta à Diretoria Colegiada, fez uma breve contextualização da iniciativa de guilhotina 

regulatória na história da agência, registrando que a compilação de atos é uma atividade 

realizada desde 2015, por meio de consulta interna.  

Registrou-se que após a conclusão da segunda fase de guilhotina, uma terceira fase teria 

sido inaugurada por meio do Processo Administrativo nº 25351.905448/2018-08 para tratar 

                                                
 
313  AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Processo Administrativo nº 25351.574732/2016-

15.  
314  Seriam 21 (vinte e um) normas caducas e 107 (cento e sete) normas revogadas tacitamente. Desses, 38 (trinta 

e oito) foram levantados em pesquisa pela GGREG em 2015 e outros 37 (trinta e sete) indicados por outras 
áreas da agência. 

315  AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Processo Administrativo nº 25351.574732/2016-
15, p. 55-65. 
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com mais detença de oitenta normas vigentes, que deveriam ser retiradas do acervo por meio 

de uma Resolução da Diretoria Colegiada, tendo em vista a sua obsolescência. 

Na fase decisória, o Diretor Renato Alencar Porto, relator do processo, por meio do 

VOTO Nº 19/2018/SEI/DIREG/ANVISA, mencionou que a guilhotina pode ser 

operacionalizada tanto por meio de um ato declaratório, nos casos de caducidade ou revogação 

tácita316, quanto por ato normativo que revogue simultaneamente atos obsoletos ou 

desnecessários317. Este último, portanto, teria natureza desconstitutiva, como mencionado 

anteriormente no capítulo 4. 

Posteriormente, o relator vota pela aprovação da proposta formulada pela GGREG. O 

resultado da decisão é o Despacho nº 56, de 27 de março de 2018318, publicado no Diário Oficial 

da União nº 62, de 2 de abril de 2018319, que traz a lista de atos retirados do portfólio da Anvisa 

com o motivo (caducidade ou revogação tácita) e a sua justificativa. 

Mais uma vez a autoridade sanitária não abriu a oportunidade de participação popular 

na redução do quantitativo de normas. Todavia, sedimentou a escolha do instrumento jurídico 

adequado para os casos de declaração de caducidade e revogação tácita de suas normas: o 

Despacho da Diretoria Colegiada. Este meio restou positivado na recente Portaria nº 

1.741/2018, como estudado acima. 

 

1.2.2.3. PA nº 25351.905448/2018-08: normas obsoletas320 

 

A terceira fase da guilhotina regulatória da Anvisa foi a mais robusta. Dedicou-se à 

análise retrospectiva de normas alegadamente obsoletas ou com prazo de vigência superado. O 

processo já foi fruto da discussão do tema 1.1. (boas práticas regulatórias) da Agenda 

                                                
 
316  Ibidem, p. 90. 
317  “A GGREG estima que haja, aproximadamente, mais 80 (oitenta) normas vigentes que poderiam ser revogadas, 

majoritariamente compostas de normas que prorrogaram ou suspenderam prazos já esgotados de atos 
normativos ainda vigentes. No entanto, como não são normas de vigência temporária (caducas), a Procuradoria 
entendeu que o instrumento mais adequado não seria um Despacho, mas uma RDC.” (AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Processo Administrativo nº 25351.574732/2016-15, p. 91). 

318  AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Despacho nº 56, de 27 de março de 2018. 
319  BRASIL. Diário Oficial da União nº 62, quarta-feira, 2 de abril de 2018. 
320  AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Processo Administrativo nº 2531.905448/2018-

08. 
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Regulatória quadrienal 2017-2020 da agência. Inicialmente, tratava-se de proposta de retirada 

de 83 (oitenta) atos normativos do acervo da entidade. 

A instauração do processo foi requerida pela GGREG em 06 de março de 2018 e tinha 

como motivo o risco de aplicação dos atos normativos obsoletos e desnecessários pelos 

operadores do marco regulatório sanitário. O objetivo final seria a elaboração de uma Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC revogadora), com base no parecer da AGU, mencionado acima, 

nos subitens 1.2.2.1. e 1.2.2.2, que delimitava o regime jurídico da guilhotina regulatória321. 

Durante a instrução processual, a Gerência-Geral de Regulamentação e Boas Práticas 

Regulatórias (GGREG), que é órgão central da entidade, iniciou uma rodada de consultas 

internas, requisitando aos agentes setoriais um diagnóstico das normas inerentes às suas 

respectivas atribuições. Foram enviados e-mails às demais gerências da Anvisa para apontarem 

quais ajustes deveriam ser realizados na Biblioteca de Temas elaborada recentemente, bem 

como a indicação de outras normas que poderiam ser excluídas do portfólio. Os relatórios foram 

consolidados mediante o preenchimento do formulário “Screening de Impacto”322. 

As informações compiladas foram examinadas pela Gerência de Processos Regulatórios 

(GPOR), unidade responsável por fazer análises ex ante e ex post das medidas regulatórias. 

Elaborou-se um Relatório de Mapeamento de Impactos (REMAI), com base em dezessete 

indicadores, cada um composto por descritores, como cenários de impacto esperados caso a 

proposta fosse implementada. Foram abordados os seguintes aspectos: (I) impactos para o setor 

regulado; (II) Impactos para o cidadão; (III) impactos para a Anvisa; e (IV) impactos para o 

SNVS323.  

O documento veiculou uma Análise de Impacto Regulatório324 sobre a retirada dos atos 

do estoque da agência. Avaliaram-se desde cenários em que a proposta repercutiria 

negativamente para os agentes afetados, com resistência ofertada, até a conjuntura em que a 

retirada repercutisse positivamente, com o apoio por parte dos agentes de mercado e cidadãos. 

                                                
 
321  Ibidem, p. 3. 
322  Ibidem, p. 264. 
323  Impactos para o setor regulado: prestação de informações, obrigações para exercício de atividades, 

infraestrutura e recursos humanos. Impactos para a Anvisa: custos ou despesas gerais, infraestrutura e TI, 
infraestrutura física, recursos humanos, arrecadação. Indicadores para o SNVS: custos ou despesas gerais, 
infraestrutura e recursos humanos. Impactos para o cidadão: disponibilidade, informação, impacto na rotina, 
indicador de preços, risco sanitário. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Processo 
Administrativo nº 2531.905448/2018-08, p. 264-268). 

324  O resultado da Análise de Impacto Regulatório encontra-se no Anexo B deste texto. 
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A análise definiu como problema o risco da aplicação de atos normativos obsoletos 

pelos operadores do marco regulatório. Mencionou que o objetivo da proposta de RDC 

revogadora seria sanear o acervo normativo da Anvisa. Como parâmetro de análise, a GPOR 

mencionou o cenário em que a agência não realizasse a ação de retirada. Ao fim, procedeu à 

verificação do impacto da medida. 

Os quatro aspectos analisados revelaram que a retirada de normas obsoletas resultava 

em impacto positivo para o setor, cidadão, a Anvisa e o SNVS. O relatório ainda mencionou 

ser desnecessária a elaboração de um plano de implantação da proposta. Quanto ao 

monitoramento e avaliação, o documento indicou como métrica o cálculo do percentual de 

normas obsoletas no estoque regulatório da agência sistemático.  

Após a realização do REMAI, foi elaborada uma minuta de consulta pública. No anexo 

do instrumento constava a proposta de Resolução da Diretoria Colegiada que retiraria os atos 

normativos do acervo da Anvisa. Após deliberação e aprovação da proposta325, foi publicada a 

Consulta Pública nº 572, de 26 de novembro de 2018, propondo a revogação de 169 (cento e 

sessenta e nove) normas326. Até o encerramento desta pesquisa não se obteve acesso ao 

resultado da consulta pública. O processo continua em andamento. 

 

2. Conclusões parciais 

 

Os materiais examinados nesta parte do estudo mostram que a experiência nacional da 

Revisão de Estoque Regulatório ainda é incipiente, mesmo na agência que possui as atividades 

mais desenvolvidas. Contudo, o perfil traçado mostra que existe um caminho pavimentado para 

futuros desenvolvimentos, na esteira do que vinha sendo demonstrado ao longo do estudo. 

Verifica-se que as três fases da guilhotina regulatória são importantes no âmbito da 

Anvisa para consolidar as práticas da entidade e funcionaram como ponto de partida para o 

                                                
 
325  Aprovação mediante o VOTO Nº 76/2018/SEI/DIREG/ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA. Processo Administrativo nº 2531.905448/2018-08, p. 330-333). 
326  O número é mencionado no DESPACHO Nº 20/2018/SEI/GPROR/GGREG/DIREG/ANVISA. O número de 

normas representa 15% do estoque da agência. São 75 normas que prorrogavam ou concediam prazos já 
superados; 34 que revogavam outras normas; 58 apontadas pelas áreas técnicas cujas disposições foram 
tratadas por atos posteriores ou que foram criadas para regular situações de transição que já foram superadas. 
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Processo Administrativo nº 2531.905448/2018-
08, p. 301.) 
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planejamento focado na melhoria do marco regulatório por meio da Agenda e a consequente 

implantação de um novo modelo por meio da Portaria nº 1.741. 

Ainda é cedo para atestar a efetividade da análise ex post da autoridade sanitária, 

sobretudo no aspecto da participação popular. Ademais, não há sinal algum de diálogo entre a 

agência reguladora e o Comitê Interministerial de Governança, além do relatório de iniciativas 

elaborado em maio de 2018 e estudado no capítulo 2 – o que indica tratar-se de uma inciativa 

marcada pela autonomia da autarquia especial. 

Outro aspecto que merece ser mencionado é a incipiência quanto à definição de escopo 

dos procedimentos revisionais. Até o momento houve dois processos administrativos voltados 

à produção de atos declaratórios, de caducidade e revogação tácita, e apenas uma guilhotina 

voltada para a análise mais aprofundada de normas obsoletas e a sua respectiva eliminação por 

meio de ato desconstitutivo – que ainda se encontra em andamento. 

Todavia, uma nova avenida se abre para a institucionalização da Revisão de Estoque 

Regulatório. A Portaria nº 1.741/2018 inaugura uma nova fase da regulação setorial nacional: 

a da mensuração da efetividade do Estado no cumprimento das políticas setoriais. 
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo inicial da pesquisa era compreender quais seriam os desenhos institucionais 

e os instrumentos jurídicos (procedimentais e normativos) da Revisão de Estoque Regulatório 

no Brasil. Para tanto, escolheu-se estudar o tema a partir dos principais modelos conhecidos no 

direito comparado com vistas à extrair suas tecnologias operacionais. Por fim, buscou-se 

verificar como o Brasil tem lidado com o tema por meio dos Decretos presidenciais e como tem 

funcionado a atividade de análise retrospectiva da regulação no âmbito da Anvisa. 

Em um primeiro momento, foi apresentado o conceito de ciclo regulatório, que situou 

o leitor na compreensão do estudo da ferramenta. A vida de uma regulação tem sido dividida 

nas fases de implementação, fiscalização, monitoramento, avaliação e revisão, sendo a Revisão 

de Estoque Regulatório o instrumento derradeiro que realiza o diagnóstico do conjunto variável 

de normas que compõem o portfólio da organização administrativa.  

A pesquisa foi dividida em duas partes. A primeira dedicou-se à apresentação do tema 

no cenário nacional. Situou-se o leitor acerca dos últimos acontecimentos em sede legislativa e 

acadêmica para que pudesse adentrar no estudo da Revisão de Estoque Regulatório no capítulo 

subsequente. Neste foram apresentadas as justificativas para a revisão, bem como as 

experiências dos Estados Unidos e da OCDE. 

Ao final extraiu-se duas configurações de desenho institucional: uma, na qual as 

responsabilidades são compartilhadas entre as autoridades ordenadoras em sentido amplo; 

outra, por meio da qual há um órgão centralizado na Administração Pública focado na 

orientação, coordenação e/ou supervisão das atividades das organizações setoriais. Este último 

arranjo tem como principal exemplo o Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) 

nos Estados Unidos.  

Também foi possível formular uma noção operativa de Revisão de Estoque Regulatório 

enquanto ferramenta de diagnóstico do acervo regulatório e organizar seus instrumentos 

jurídicos em duas categorias: procedimentais e normativos. Na primeira divisão pudemos 

constatar: a agenda regulatória, audiência pública, consulta pública, Tomada Pública de 

Subsídios e os canais de recebimento de sugestões. Quanto às normas, os instrumentos seriam 

os planos de revisão, as cláusulas mandatórias (mandatory clauses) e as cláusulas expiratórias 

(sunset clauses).  
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O levantamento destes mecanismos tinha por objetivo auxiliar no estudo da matéria 

incorporada ao ordenamento nacional. Desse modo, inaugurou-se a segunda parte da pesquisa 

em busca da investigação dos desenhos institucionais já proporcionados ou em vigor no Brasil. 

Constatou-se que o Decreto nº 4.176/2002 havia estabelecido um desenho de Comissões e 

Subcomissões em cada Ministério, órgão ou entidade da administração federal voltado para o 

levantamento, compilação e revisão normativa, podendo ser considerado integrante da fase 

embrionária da Revisão de Estoque Regulatório no Brasil. 

Posteriormente, passou-se à análise do Decreto nº 9.191/2017 e, em especial, do Decreto 

nº 9.203/2017, que estabeleceu princípios e diretrizes de governança pública na administração 

federal, revogando o Decreto nº 4.176/2002. Em relação à análise ex post, o normativo 

estabeleceu a necessidade de uma regulação baseada em evidências e na elaboração e revisão 

periódica de atos administrativos. Além disso instituiu o Comitê de Interministerial de 

Governança (CIG) e comitês internos a cada organização administrativa, que dialogariam entre 

si para o incremento de ações do poder público. 

Por fim, realizou-se o estudo de caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Primeiramente, foi feito um exame do marco regulatório setorial para conferir a existência de 

abertura para a realização do procedimento revisional. Posteriormente relatou-se as iniciativas 

do programa de Gestão do Estoque Regulatório da agência, bem como a análise da dinâmica 

de utilização dos instrumentos jurídicos procedimentais durante o exercício da atividade 

ordenadora, que foi dividida em três fases. 

Notou-se a existência de um projeto-piloto que conduziu o modo de atuação da Anvisa 

nas duas fases seguintes. A partir dele a agência passou a produzir atos declaratórios 

monocráticos nos casos em que estivessem sob revisão normas caducas ou revogadas 

tacitamente. Por outro lado, produziu ato desconstitutivo quando foram avaliadas normas 

obsoletas. A terceira fase refere-se a este tipo de análise e ainda encontra-se em andamento na 

data de encerramento deste estudo. 

O exposto revela que a prática de análise ex post ainda é recente no país, mas cujo 

desenvolvimento é possibilitado a partir do minimalismo existente na Lei de Processo 

Administrativo. É fenômeno verificável e em evolução na prática administrativa, e que merece 

a atenção todos aqueles que lidem com a regulação. A incorporação do assunto ao debate 

jurídico é importante para que possam ser realizadas correções de rota, sobretudo ao se conhecer 

e antecipar os reflexos de possíveis transplantes jurídicos isomórficos. 
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Como o estudo parte da constatação de uma prática nova, questionamentos mais 

aprofundados – como a forma de aprimoramento da relação entre as agências e o poder 

executivo ou a possibilidade de as autoridades reguladoras fomentarem a participação dos 

interessados na análise retrospectiva – foram levados em consideração, mas logo descartados 

para fins de elaboração dos elementos estruturantes da pesquisa (problema, pergunta e 

hipótese). Trata-se de uma agenda futura, que ainda pode e deve ser aprimorada. 
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ANEXO A – Portarias da Anvisa 

 

PORTARIA Nº 422, DE 16 DE ABRIL DE 2008 
 
 

Institui o Programa de Melhoria do Processo de 
Regulamentação no âmbito da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e dá outras providências. 

 
O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das 

atribuições que lhe confere o Decreto de nomeação de 30 de junho de 2005, do Presidente da 
República, aliado ao disposto no inciso V do art. 15, nos incisos VIII e IX do art. 16, no inciso 
I e no §1º do art. 54, no inciso IV e no §3º do art. 55 do Regimento Interno da Anvisa, aprovado 
nos termos do Anexo I da Portaria nº 354, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 
de agosto de 2006, 

considerando a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, posteriormente 
alterada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001; 

considerando o art. 59 e demais disposições do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002, 
que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e o 
encaminhamento ao Presidente da República de projetos de atos normativos de competência 
dos órgãos do Poder Executivo Federal; 

considerando as diretrizes do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional 
para Gestão em Regulação, instituído pelo Decreto nº 6.062, 16 de março de 2007; 

considerando a Portaria GM/MS nº 1.052, de 8 de maio de 2007, retificada no Diário 
Oficial da União nº 103, de 30 de maio de 2007, Seção 1, p. 92, que aprova o Plano Diretor de 
Vigilância Sanitária; 

considerando que a modernização e a qualificação da gestão administrativa da Anvisa, 
bem como o fortalecimento da capacidade institucional para a ação de regulação sanitária foram 
incluídos dentre as prioridades estabelecidas pela Diretoria Colegiada da Agência; 

considerando os resultados e as perspectivas do Seminário Internacional sobre 
Avaliação do Impacto Regulatório promovido e realizado em Brasília-DF nos dias 25 e 26 de 
outubro de 2007 pela Anvisa, em parceria com a Casa Civil da Presidência da República, o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da Fazenda; 

considerando a importância do aperfeiçoamento contínuo da gestão da produção 
normativa para o fortalecimento da capacidade institucional para ação de regulação sanitária e 
coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; e 

considerando a deliberação da Diretoria Colegiada na reunião de 15 de abril de 2008, 
resolve: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Fica instituído no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa 
o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação como instrumento de gestão da 
produção normativa da Agência, com a finalidade de fortalecer a capacidade institucional para 
a ação de regulação sanitária e coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS). 
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§ 1º O Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação compreenderá normas e 
diretrizes para capacitação, elaboração, redação, divulgação, implementação, alteração, 
compilação e consolidação de atos normativos da Anvisa. 

§ 2º Consideram-se atos normativos para efeitos desta Portaria as Resoluções da 
Diretoria Colegiada, as Instruções Normativas, as Portarias e as Orientações de Serviço editadas 
pela Anvisa. 

 
CAPÍTULO II 

DIRETRIZES DO PROGRAMA 
 

Art. 2º São diretrizes do Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação:  
I - o fortalecimento da capacidade institucional para gestão em regulação; 
II - a melhoria da coordenação, da qualidade e da efetividade da regulamentação; 
III - o fortalecimento da transparência e do controle social no processo de 

regulamentação. 
 

CAPÍTULO III 
OBJETIVOS DO PROGRAMA 

Seção I 
Objetivo Geral 

 
Art. 3º O presente Programa tem por objetivo geral modernizar e qualificar a gestão da 

produção normativa da Anvisa para fortalecer a legitimidade da ação de regulação sanitária na 
perspectiva do conhecimento, da transparência, da cooperação, da responsabilização, da 
participação, da agilização, da efetividade, da descentralização e da excelência da atuação 
institucional. 

 
Seção II 

Objetivos Específicos 
 

Art. 4º São objetivos específicos do Programa de Melhoria do Processo de 
Regulamentação: 

I    -  aprimorar  os   instrumentos   normativos   e   organizacionais   da Anvisa 
necessários à efetiva implementação das ações e atividades destinadas à melhoria contínua do 
processo de regulamentação; 

II - promover estudos avaliativos relacionados ao processo de regulamentação e 
identificar ferramentas, parcerias e inovações tecnológicas capazes de ampliar e fortalecer a 
capacidade regulatória da Anvisa; 

III - harmonizar e sistematizar o procedimento de regulamentação da Anvisa de forma 
a aprimorar a gestão da produção normativa e contribuir para a melhoria da qualidade e da 
efetividade dos atos normativos da Agência; 

IV - fortalecer a integração entre as unidades organizacionais da Agência por meio da 
cooperação e da responsabilização nas ações e atividades inerentes ao processo de 
regulamentação; 

V - sistematizar e qualificar os subsídios técnicos, administrativos e jurídicos 
destinados ao processo de tomada de decisão; 

VI - aproximar e fortalecer a participação dos atores do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária no processo de regulamentação da Anvisa; 

VII - promover maior transparência por meio do entendimento claro dos 
procedimentos inerentes ao processo de regulamentação da Anvisa para facilitar a participação 
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dos diversos atores envolvidos nesse processo; 
VIII - aprimorar os mecanismos e canais de participação da sociedade no processo de 

regulamentação, sobretudo consultas e audiências públicas; 
IX - promover a desburocratização e facilitar o acesso à regulamentação por meio da 

compilação e consolidação dos atos normativos; 
X - orientar as ações permanentes de conscientização, capacitação e educação sobre a 

melhoria da qualidade do processo de regulamentação, com o propósito de internalizar o 
compromisso com a melhoria contínua do processo de produção normativa da Anvisa. 

 
CAPÍTULO IV 

DA PRODUÇÃO NORMATIVA 
 

Art. 5º A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos 
propostos pelas unidades organizacionais da estrutura da Anvisa estarão sujeitos a 
procedimentos específicos estabelecidos em ato normativo próprio. 

§ 1º Os atos normativos a serem encaminhados à Diretoria Colegiada deverão ser 
instruídos com a exposição de motivos do titular da unidade organizacional proponente, 
previamente aprovada pelo Diretor correspondente, e parecer conclusivo da análise jurídica. 

§ 2º A exposição de motivos deverá conter, entre outros elementos, a justificativa e a 
fundamentação para edição do ato normativo; as normas que serão afetadas ou revogadas pela 
proposição; e a indicação da existência de prévia dotação orçamentária, quando a proposta 
demandar despesas. 

§ 3º O procedimento de elaboração de atos normativos a serem encaminhados à 
Diretoria Colegiada também deverá contemplar, segundo as especificidades do objeto e critérios 
de conveniência e oportunidade previamente estabelecidos pela Diretoria Colegiada, análises 
ou estudos quanto ao alinhamento estratégico e a viabilidade operacional da proposta; ao 
aspecto econômico e internacional; bem como sobre as implicações relacionadas com a 
descentralização e o risco sanitário inerentes à ação regulatória. 

§ 4º O procedimento deverá ainda contemplar espaços e mecanismos que viabilizem a 
participação e a articulação entre os representantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
quando o ato normativo gerar impacto para as ações a serem executadas no âmbito do SNVS. 

§ 5º As disposições contidas nos parágrafos anteriores aplicam- se, no que couber, à 
elaboração dos demais atos normativos de competência da Anvisa, conforme disposto em 
regulamento específico. 

Art. 6º À critério da Diretoria Colegiada, as minutas de atos normativos poderão ser 
submetidas à consulta pública, formalizada por publicação no Diário Oficial da União, devendo 
as críticas e sugestões merecer exame e permanecer à disposição do público, conforme 
procedimentos específicos a serem estabelecidos em ato normativo próprio. 

Parágrafo único. O procedimento de consulta pública deverá contemplar mecanismos 
que promovam a divulgação do ato normativo proposto e a sistematização da participação dos 
interessados. 

Art. 7º As iniciativas de projetos de lei ou de alteração de normas administrativas que 
impliquem afetação de direitos sociais do setor de saúde ou dos consumidores propostas pela 
Anvisa, poderão ser precedidas de audiência pública, observados os objetivos e disposições 
estabelecidas na Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que será realizada pela Diretoria 
Colegiada segundo o disposto no regimento interno e o procedimento estabelecido em ato 
normativo próprio. 

§ 1º No caso de anteprojeto de lei, a audiência pública ocorrerá após a prévia consulta à 
Casa Civil da Presidência da República. 
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§ 2º Os procedimentos relacionados com a convocação e realização da audiência serão 
definidos em ato normativo próprio. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 8º O Programa de que trata esta Resolução será implantado gradualmente no âmbito 
da Anvisa por meio de ações e atividades de curto, médio e longo prazo, segundo as prioridades 
estabelecidas pela Diretoria Colegiada. 

§ 1º A coordenação e o acompanhamento das ações e atividades do Programa serão 
realizados pela Assessoria Técnica e Parlamentar da Anvisa. 

§ 2º As ações e atividades do Programa serão desenvolvidas e executadas com a 
participação e a colaboração das demais unidades organizacionais e servidores no âmbito 
Anvisa, especialmente àquelas de interface com o Programa. 

Art. 9º A Assessoria Técnica e Parlamentar submeterá proposta de ato normativo baseada 

no fluxo de regulamentação, contendo procedimento para elaboração de atos normativos no 

âmbito da Anvisa. 

Parágrafo único. Também caberá à Assessoria Técnica e Parlamentar em cooperação 

com as demais áreas da Anvisa a elaboração de um Manual de Regulamentação destinado a 

orientar a elaboração de atos normativos no âmbito da Agência. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

DIRCEU RAPOSO DE MELLO
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PORTARIA Nº 1.741, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

 
Dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para 
melhoria da qualidade regulatória na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

 
O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das 

atribuições que lhe conferem o art. 47, IX, aliado ao art. 54, III, § 3º do Regimento Interno 
aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 255, de 10 de 
dezembro de 2018, conforme deliberado em Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada, 
realizada em 4 de dezembro de 2018, resolve: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Seção I 

Do objeto e da abrangência 
 
Art. 1º Ficam aprovadas as diretrizes e os procedimentos a serem observados na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para a melhoria contínua da qualidade regulatória. 
§ 1º As diretrizes e os procedimentos constantes nesta Portaria devem ser observados 

no planejamento, na elaboração, na implementação, no monitoramento, na avaliação e na 
revisão de instrumentos regulatórios normativos e não normativos. 

§ 2º As diretrizes constantes nesta Portaria poderão ser aplicadas a outros atos com 
impacto na qualidade da atuação regulatória da Anvisa, a critério da Diretoria Colegiada 
(Dicol). 

 
Seção II 

Das definições 
 

Art. 2º São adotadas as seguintes definições para os fins desta Portaria: 
I - Agenda Regulatória: instrumento de planejamento regulatório que objetiva 

promover a transparência e a previsibilidade da atuação regulatória da Anvisa sobre temas 
considerados prioritários em um determinado período; 

II - agentes afetados: indivíduos ou instituições impactados potencial ou efetivamente 
pelos efeitos de determinada atuação regulatória; 

III - Análise de Impacto Regulatório (AIR): processo sistemático de análise,  
baseado em evidências, que busca avaliar, a partir da definição de um problema 

regulatório, os possíveis impactos das opções de ação disponíveis para o alcance dos objetivos 
pretendidos, tendo como finalidade orientar e subsidiar a tomada de decisão; 

IV - Avaliação de Resultado Regulatório (ARR): avaliação do desempenho do ato 
normativo adotado ou alterado, considerando o atingimento dos objetivos e resultados 
originalmente pretendidos, bem como os demais impactos observados sobre o mercado e a 
sociedade, em decorrência de sua implementação; 

V - Audiência Pública: mecanismo de participação social, aberto ao público, que 
possibilita a manifestação oral ou escrita, em reunião presencial, sobre minuta de ato 
normativo, documento ou assunto considerado relevante, para subsidiar posterior decisão da 
Anvisa; 

VI - Consulta Pública: mecanismo de participação social, aberto ao público, realizado 
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em prazo definido, que possibilita a manifestação escrita sobre minuta de ato normativo, 
documento ou assunto relevante, para subsidiar posterior decisão da Anvisa; 

VII - Diretor Relator: Diretor responsável por promover e acompanhar o andamento e a 
instrução do Processo Administrativo de Regulação sob a sua relatoria, e por submeter a matéria 
à deliberação da Diretoria Colegiada; 

VIII - Documento Orientador: documento elaborado para orientar a construção da 
Agenda Regulatória, contendo o alinhamento estratégico, os procedimentos e as condições de 
acompanhamento e participação social, sendo aprovado pela Diretoria Colegiada; 

IX - Ficha de Planejamento e Acompanhamento Regulatório: instrumento de 
planejamento e acompanhamento das ações necessárias ao desenvolvimento dos temas 
regulatórios e dos Processos Administrativos de Regulação a eles relacionados; 

X - Guia: instrumento regulatório não normativo, de caráter recomendatório e não- 
vinculante, com o propósito de expressar o entendimento da Agência sobre as melhores 
práticas relacionadas a procedimentos, rotinas e métodos considerados adequados ao 
cumprimento de requisitos exigidos pelos marcos legislativo e regulatório, sendo permitida, 
ao agente regulado, a adoção de abordagem alternativa àquelas prescritas no Guia, desde que 
compatíveis com os requisitos relacionados ao caso concreto, não caracterizando infração 
sanitária o seu descumprimento; 

XI - Guilhotina Regulatória: mecanismo de reforma do marco regulatório, para 
identificação e revogação, ou declaração de revogação ou caducidade, conjunta de atos 
normativos obsoletos, por meio de instrumento único; 

XII - Gestão do Estoque Regulatório: processo dinâmico e sistemático de organização, 
acompanhamento e revisão dos atos normativos, para promover o acesso qualificado ao marco 
regulatório e avaliar sua adequação, visando a melhoria da qualidade regulatória e, dessa 
forma, contribuindo para promoção e proteção da saúde da população; 

XIII - instrumentos regulatórios normativos: instrumentos regulatórios de caráter 
vinculante, adotados pela Anvisa no âmbito de sua competência normativa, para disposição 
de requisitos técnicos e administrativos de cumprimento obrigatório; 

XIV - instrumentos regulatórios não normativos: instrumentos regulatórios de 
recomendação, orientação ou comunicação, para a redução da assimetria de informação ou 
esclarecimento de dúvidas e procedimentos, ou ainda que firmem acordos ou ajustes de 
conduta com os agentes regulados, não devendo, em qualquer caso, estabelecer requisitos 
técnicos não previstos em instrumentos regulatórios normativos ou em lei; 

XV - macrotema: conjunto de temas organizados em grandes áreas de atuação da 
Anvisa; 

XVI - problema regulatório: situação que se encontra sob a governabilidade da Anvisa 
para a qual se justifica a análise de uma possível atuação regulatória por envolver falhas de 
mercado, falhas regulatórias, falhas institucionais ou riscos inaceitáveis, por exemplo; 

XVII - Relatório de Análise de Impacto Regulatório: relatório específico que apresenta 
os resultados da AIR contemplando o conteúdo analítico mínimo disposto no art. 16 desta 
Portaria; 

XVIII - Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório: relatório de AIR 
elaborado para ser submetido à Tomada Pública de Subsídios (TPS); 

XIX - simplificação administrativa: ações que têm por objetivo reduzir ou eliminar 
fases, documentos, requisitos ou atividades administrativas, relacionados a obrigações de 
informações, com a finalidade de agilizar procedimentos e melhorar a prestação de serviços 
públicos, sem que ocorra redução ou perda da proteção da saúde, das garantias dos 
interessados e da segurança jurídica; 

XX - temas: assuntos sujeitos à atuação regulatória da Anvisa, relacionados a 
processos de trabalho, exigências e requisitos, e referentes a produtos, serviços, processos e 
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estabelecimentos regulados pela Anvisa; 
XXI - temas de Atualização Periódica: temas que, por sua natureza e dinamicidade, 

possuem edições temporais periódicas ou passam por frequentes inclusões e alterações em sua 
composição, seus anexos ou listas vinculadas; e 

XXII - Tomada Pública de Subsídios (TPS): mecanismo de consulta, aberto ao público, 
realizado em prazo definido, para coletar dados e informações, por escrito, sobre o Relatório 
Preliminar de AIR. 

 
Seção III 

Das diretrizes 
 
Art. 3º São diretrizes para a melhoria da qualidade regulatória:  
I - coerência e convergência regulatórias; 
II - regulação baseada em evidências;  
III - previsibilidade regulatória; 
IV - aprimoramento do ambiente regulatório; 
V - observância aos princípios da legalidade, da imparcialidade, da proporcionalidade, 

da flexibilidade, da efetividade, da eficiência e da clareza regulatórias; 
VI - desburocratização, celeridade e simplificação administrativa;  
VII - racionalização do marco regulatório; 
VIII - transparência e fortalecimento da participação social; e 
IX - aprimoramento contínuo dos resultados oriundos das ações regulatórias. 

 
CAPÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO REGULATÓRIO 
Seção I 

Da construção e da lista de temas da Agenda Regulatória 
 

Art. 4º A Agenda Regulatória é composta por temas priorizados pela Diretoria 
Colegiada, para um determinado período, a partir da identificação de problemas que indicam a 
necessidade de atuação da Anvisa, com vistas a garantir o planejamento e a previsibilidade 
regulatória. 

Parágrafo único. O desenvolvimento de cada tema da Agenda Regulatória poderá dar 
origem a mais de um Processo Administrativo de Regulação. 

Art. 5º A Agenda Regulatória deverá ser construída a partir de diretrizes estabelecidas 
em Documento Orientador, a ser proposto pela unidade organizacional responsável pela 
promoção de ações de melhoria da qualidade regulatória na Anvisa. 

§ 1º O Documento Orientador deve conter o alinhamento estratégico, os procedimentos 
e as condições de acompanhamento e participação social a serem observados na construção da 
Agenda Regulatória. 

§ 2º Os procedimentos estabelecidos por meio do Documento Orientador devem 
possibilitar a participação dos interessados em contribuir com a discussão sobre os temas para 
compor a Agenda Regulatória. 

§ 3º As deliberações relativas ao Documento Orientador devem ser realizadas em 
Reuniões Ordinárias Públicas da Diretoria Colegiada. 

§ 4º O Documento Orientador deve ser publicado no sítio eletrônico da Anvisa, no ano 
anterior a cada ciclo da Agenda Regulatória. 

Art. 6º Caberá à Diretoria Colegiada aprovar, em Reuniões Ordinárias Públicas, a lista 
de temas a que se refere o art. 4º desta Portaria, a ser publicada no Diário Oficial da União 
(DOU). 
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§ 1º A lista de que trata o caput poderá ser atualizada anual ou extraordinariamente, com 
possibilidade de inclusão, exclusão ou alteração de temas. 

§ 2º A atualização extraordinária da lista de temas da Agenda Regulatória poderá ser 
motivada a qualquer tempo, em casos de: 

I - publicação de lei ou decreto que vincule a atuação regulatória da Anvisa; 
II - publicação de atos normativos de outros órgãos ou entidades da esfera federal que 

demandem atuação regulatória da Anvisa; 
III - compromissos internacionais assumidos que demandem atuação regulatória da 

Anvisa; 
IV - determinações judiciais ou de órgãos de controle externo da Administração Pública; 
V - recomendações de órgãos de controle externo da Administração Pública; e 
VI - classificação de novos temas de Atualização Periódica, conforme prévia 

deliberação da Diretoria Colegiada. 
§ 3º As atualizações anuais ou extraordinárias da lista de temas da Agenda Regulatória 

serão publicadas no DOU. 
 

Seção II 
Do planejamento e acompanhamento de temas 

 
Art. 7º O planejamento de temas e o desenvolvimento de Processos Administrativos de 

Regulação, previstos ou não na Agenda Regulatória, é de responsabilidade da respectiva 
unidade organizacional responsável. 

Art. 8º A unidade organizacional responsável pela promoção de ações de melhoria da 
qualidade regulatória na Anvisa acompanhará o desenvolvimento de todos os temas e Processos 
Administrativos de Regulação, previstos ou não na Agenda Regulatória. 

Art. 9º Cada tema, previsto ou não na Agenda Regulatória, contará com uma Ficha de 
Planejamento e Acompanhamento Regulatório. 

§ 1º A Ficha de Planejamento e Acompanhamento Regulatório conterá a descrição do 
tema, a motivação da sua inclusão na Agenda Regulatória e o planejamento das ações 
necessárias ao desenvolvimento dos Processos Administrativos de Regulação relacionados, 
considerando as etapas do fluxo e o período em que se pretende realizá-las. 

§  2º  As  informações  constantes  da Ficha de Planejamento  e Acompanhamento 
Regulatório deverão ser atualizadas periodicamente e divulgadas no sítio eletrônico da Anvisa, 
para fins de transparência e previsibilidade da atuação regulatória da Agência. 

 
CAPÍTULO III 

DA ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO 
Seção I 

Da finalidade e aplicabilidade 
 

Art. 10. A Análise de Impacto Regulatório (AIR) tem como finalidade orientar e 
subsidiar, com base em evidências e de maneira robusta e transparente, a tomada de decisão 
regulatória da Anvisa. 

Parágrafo único. A AIR precederá as propostas de adoção e de alteração de atos 
normativos de interesse geral editados pela Agência. 

Art. 11. A realização da AIR não se aplica aos atos normativos que visem: 
I – retificar erro material de sintaxe, ortografia, pontuação, tipográficos e de numeração 

de normas previamente publicadas; 
II – atualizar dispositivos obsoletos ou revogar atos normativos, desde que não haja 

alteração de mérito; 
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III – consolidar outras normas sobre determinada matéria, desde que não haja alteração 
de mérito. 

Art. 12. A AIR poderá ser excepcionalmente dispensada, mediante justificativa, para: 
I – casos de necessidade de enfrentamento de problemas de alto grau de urgência e 

gravidade, caracterizados por situações de iminente risco à saúde ou por circunstâncias de caso fortuito ou força 
maior que possam causar prejuízo ou dano de difícil reparação, e que impliquem a necessidade de atuação imediata 
da Agência; 

II – revisões de atos normativos que visem exclusivamente à simplificação 
administrativa, desde que não haja alteração de mérito; e 

III – atos normativos que possuam notório baixo impacto. 
Parágrafo único. Nos casos em que a realização da AIR for excepcionalmente 

dispensada, deverá ser elaborado documento com pelo menos a descrição do problema 
regulatório que se pretende solucionar, dos objetivos que se pretende alcançar e da estratégia 
de implementação e monitoramento, além da devida fundamentação que motive a dispensa. 

 
Seção II 

Da realização 
 
Art. 13. O gestor da unidade organizacional é o responsável pela condução da AIR dos 

Processos Administrativos de Regulação instaurados em suas unidades organizacionais 
subordinadas. 

§ 1º A unidade organizacional responsável pela promoção de ações de melhoria da 
qualidade regulatória na Anvisa acompanhará o processo regulatório, prestando apoio e 
assessoramento às unidades organizacionais responsáveis pela condução da AIR. 

§2º Conforme necessidade, as características e a relevância da matéria, a Anvisa poderá 
efetuar contratação ad hoc para estudos que subsidiem a realização de AIR. 

Art. 14. O processo de construção da AIR contempla as seguintes fases: 
I – análise e definição do problema, que objetiva promover o entendimento acerca da 

natureza, magnitude, causas e consequências do problema e dos objetivos pretendidos; 
II – identificação de opções regulatórias, que objetiva mapear possíveis soluções para 

o problema regulatório e o atingimento dos objetivos, considerando a opção de manutenção 
da situação atual, além das soluções normativas e, sempre que possível, opções não 
normativas; e 

III – comparação de opções regulatórias, que objetiva identificar os impactos das 
opções regulatórias e compará-los entre si, visando demonstrar a opção mais adequada para 
alcançar os objetivos pretendidos. 

Art. 15. Os recursos, esforços e tempo empregados nas AIR devem ser proporcionais à 
relevância do problema regulatório investigado. 

Art. 16. Os resultados das fases para realização da AIR deverão ser apresentados em 
forma de relatório específico que deverá conter, no mínimo, o seguinte conteúdo analítico: 

I - sumário executivo objetivo, conciso, utilizando linguagem simples e acessível ao 
público em geral; 

II - identificação do problema regulatório que se pretende solucionar, apresentando suas 
causas, consequências e extensão; 

III - identificação dos agentes ou grupos afetados pelo problema regulatório;  
IV - identificação da base legal que ampara a ação no tema tratado; 

V - definição dos objetivos que se pretende alcançar; 
VI - mapeamento da experiência internacional no tratamento do problema regulatório 

sob análise; 
VII - descrição das possíveis opções para o enfrentamento do problema regulatório 

identificado; 
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VIII - exposição das possíveis vantagens, desvantagens e impactos das opções 
identificadas; 

IX - comparação das vantagens e desvantagens das opções consideradas, apontando, 
justificadamente, a alternativa ou a combinação de alternativas mais adequada para alcançar os 
objetivos pretendidos; 

X - considerações referentes às informações, contribuições e manifestações recebidas 
para a elaboração da AIR, em eventuais processos de participação ou consulta para recebimento 
de subsídios dos agentes afetados; e 

XI - plano de implementação da opção sugerida, incluindo formas de monitoramento e 
fiscalização dos resultados da proposta, bem como a necessidade de alteração ou de revogação 
de ato normativo em vigor. 

§ 1º Para as situações em que o problema regulatório objeto da análise tenha 
significativa complexidade ou caso as opções identificadas para o seu enfrentamento 
apresentem impactos substanciais, a AIR poderá ser complementada com conteúdo adicional 
referente à: 

I - mensuração dos possíveis custos, benefícios e impactos das opções de ação 
identificadas sobre os agentes ou grupos afetados; 

II - análise de risco; 
III - outros elementos considerados necessários à tomada de decisão regulatória. 
§ 2º O conteúdo analítico mínimo não deve ser entendido como uma sequência estanque 

ou exaustiva e, sempre que necessário, deverá ser detalhado e complementado com elementos 
adicionais, de acordo com o grau de complexidade, abrangência e repercussão da matéria objeto 
da AIR. 

§ 3º O relatório de AIR deverá conter a identificação dos responsáveis por sua 
elaboração e condução, além da data de conclusão do documento. 

§ 4º A metodologia a ser empregada na AIR deverá ser descrita, de forma clara e 
objetiva, e poderá ser definida, justificadamente, de modo a se adequar ao caso concreto, em 
conformidade com as características e a complexidade da matéria, objeto da análise e das 
informações e dados disponíveis. 

§ 5º De forma a possibilitar a realização de análises quantitativas, quando for o caso, 
dever-se-á implementar, de maneira ativa e sistemática, estratégias específicas de coleta e de 
tratamento de dados. 

§ 6º As fontes consultadas para levantamento de informações e dados devem ser sempre 
citadas. 

Art. 17. A unidade organizacional responsável pela promoção de ações de melhoria da 
qualidade regulatória na Anvisa deverá realizar análise de coerência e conformidade de AIR. 

 
Seção III 

Da participação dos interessados e agentes afetados 
 

Art. 18. Os mecanismos de transparência e participação dos interessados e dos agentes 
afetados devem ser garantidos durante todo o Processo Administrativo de Regulação, tendo 
início tão logo quanto possível, ainda nas fases iniciais da análise. 

§ 1º O objetivo da consulta aos interessados e agentes afetados é levantar informações 
e receber subsídios relevantes que contribuam para melhorar a qualidade da análise que 
orientará a decisão. 

§ 2º A consulta aos interessados e agentes afetados deve incluir, sempre que necessário, 
a consulta aos demais entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). 

§ 3º As unidades organizacionais da Anvisa que sejam afetadas pela regulação também 
devem ser consultadas durante a realização da AIR. 
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Art. 19. O gestor da unidade organizacional é o responsável pelo planejamento e 
condução da consulta aos interessados e agentes afetados durante a realização da AIR nos 
Processos Administrativos de Regulação instaurados em suas unidades organizacionais 
subordinadas. 

Parágrafo único. A unidade organizacional responsável pela promoção de ações de 
melhoria da qualidade regulatória na Anvisa disponibilizará orientações sobre os mecanismos 
de participação social para a realização de consulta aos interessados e agentes afetados. 

Art. 20. A depender da natureza das informações que se pretende obter, a consulta aos 
interessados e agentes afetados pode utilizar diversos mecanismos e abranger diferentes 
públicos-alvo, observando-se as seguintes diretrizes: 

I – definição clara do objetivo e do público-alvo da consulta; 
II – utilização de mecanismo que facilite a participação do público-alvo; 
III – utilização de linguagem e meio de comunicação adequados ao público-alvo; e  
IV  – definição de prazo adequado ao processo de consulta, no caso de mecanismos que 

recebam contribuições por escrito ou por prazo definido, de acordo com a complexidade do 
tema em análise e das informações solicitadas. 

Art. 21. Após sua conclusão, o Relatório Preliminar de AIR deverá ser objeto de Tomada 
Pública de Subsídios (TPS) para o recebimento de contribuições do público em geral, com a 
finalidade de ampliar a transparência do processo regulatório e as fontes de informação 
disponíveis. 

§ 1º O Relatório Preliminar de AIR deverá conter, minimamente, o conteúdo analítico 
previsto nos incisos I a VIII do art. 16 desta Portaria. 

§ 2º O gestor da unidade organizacional é o responsável pela proposição à Diretoria 
Colegiada da TPS do Relatório Preliminar de AIR. 

§ 3º A duração de realização da TPS deverá ser proporcional à relevância do problema 
regulatório investigado e compatível com a complexidade da matéria. 

§ 4º A TPS deverá ser concluída antes de ser iniciada a elaboração de possível 
instrumento regulatório para o enfrentamento do problema identificado. 

§ 5º Em casos específicos, eventual dispensa da TPS poderá ocorrer mediante 
justificativa da unidade organizacional e decisão da Diretoria Colegiada. 

 
Seção IV 

Do processo decisório 
 

Art. 22. Caberá à Diretoria Colegiada deliberar acerca: 
I – da proposta de TPS do Relatório Preliminar de AIR, manifestando-se quanto à 

duração ou justificativa de dispensa; 
II – do relatório de AIR, manifestando-se em relação à proposta de instrumento 

regulatório; 
III – da excepcionalidade de dispensa da AIR, manifestando-se em relação à motivação; 

e 
IV – da necessidade de realização de AIR complementar, nos termos do § 1º do art. 16, 

manifestando-se em relação à motivação, objetivo e escopo. 
§ 1º As deliberações relativas à AIR devem, necessariamente, ser realizadas em 

Reuniões Ordinárias Públicas da Diretoria Colegiada. 
§ 2º A realização da TPS deverá ser deliberada em Reunião Ordinária Pública da 

Diretoria Colegiada e será publicada por meio de um Edital de Chamamento ao público no sítio 
eletrônico da Anvisa. 

§ 3º Em qualquer situação prevista nos incisos I a III deste art. 22, a Diretoria Colegiada 
poderá aprovar a proposta, nos termos apresentados pela unidade organizacional responsável, 
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realizar ajustes, solicitar a realização de diligências adicionais, sobrestar a matéria ou promover 
o arquivamento do processo. 

§ 4º Quando aprovada a realização da TPS do Relatório Preliminar de AIR, ou 
autorizada a sua dispensa, para o prosseguimento da matéria deverá ser sorteado um Diretor 
Relator, que será o responsável por promover e acompanhar a instrução do Processo 
Administrativo de Regulação junto à unidade organizacional responsável. 

§ 5º A prorrogação ou a reabertura do prazo para envio de contribuições na TPS será 
deliberada pela Diretoria Colegiada e divulgada no sítio eletrônico da Anvisa. 

Art. 23. O Relatório de AIR não vincula o processo decisório da Diretoria Colegiada. 
Parágrafo único. As deliberações contrárias às recomendações da AIR deverão ser 

fundamentadas pela Diretoria Colegiada. 
Art. 24. Após a deliberação da Diretoria Colegiada, o Relatório de AIR ou o documento 

de que trata o parágrafo único do art. 12 desta Portaria deverá ser disponibilizado no sítio 
eletrônico da Anvisa, em local de fácil acesso e identificação do conteúdo ao público em geral, 
ressalvado conteúdo de caráter sigiloso. 

 
CAPÍTULO IV 

DA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO REGULATÓRIO 
Seção I 

Da elaboração 
 

Art. 25. A elaboração da minuta do instrumento regulatório deve ser iniciada pela 
unidade organizacional responsável pelo Processo Administrativo de Regulação logo após a 
conclusão do Relatório de AIR, considerando a opção que se mostrou mais adequada para 
alcançar os objetivos pretendidos. 

Parágrafo único. A unidade organizacional responsável pela promoção de ações de 
melhoria da qualidade regulatória na Anvisa deverá disponibilizar orientações acerca das 
diferentes opções de instrumentos regulatórios passíveis de utilização. 

Art. 26. Os textos dos instrumentos regulatórios deverão ser redigidos em linguagem 
simples, com orientações claras e precisas, obedecendo à ordem lógica, de forma que os agentes 
afetados e a sociedade compreendam seu conteúdo e os direitos e obrigações dele decorrentes. 

Art. 27. A minuta de ato normativo deverá, no que couber, prever prazos de adequação, 
mecanismos de coerção para os casos de descumprimento e demais dispositivos transitórios. 

 
Seção II 

Da participação social na elaboração do instrumento regulatório 
 
Art. 28. A Anvisa deve garantir a possibilidade de participação da sociedade na 

elaboração de instrumentos regulatórios. 
 

Subseção I 
Da Consulta Pública 

 
Art. 29. As minutas de instrumentos regulatórios normativos devem ser objeto de 

Consulta Pública, previamente à tomada de decisão pela Diretoria Colegiada. 
§ 1º As minutas de instrumentos regulatórios não normativos que tratam de matéria 

considerada relevante pela Diretoria Colegiada, ou que envolvam o estabelecimento de acordos 
com os agentes regulados, também podem ser objeto de Consulta Pública. 

§ 2º A Consulta Pública poderá ser dispensada, a critério da Diretoria Colegiada, nos 
casos de problemas de alto grau de urgência e gravidade, caracterizados por situações de 
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iminente risco à saúde, bem como circunstâncias de caso fortuito ou força maior que possam 
causar prejuízo ou dano irreparável ou de difícil reparação, e que impliquem a necessidade de 
atuação imediata da Agência. 

Art. 30. A realização de Consulta Pública deverá ser deliberada em Reunião Ordinária 
Pública da Diretoria Colegiada e publicada em Diário Oficial da União (DOU). 

Parágrafo único. A Consulta Pública também deverá ser publicada no sítio eletrônico 
da Anvisa. 

Art. 31. As Consultas Públicas serão realizadas por meio de formulário eletrônico para 
contribuições. 

§ 1º Com exceção dos dados pessoais informados pelos participantes, todas as 
contribuições recebidas são consideradas públicas e de livre acesso aos interessados, conforme 
previsto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

§ 2º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados ou na 
impossibilidade técnica de envio eletrônico da contribuição, será permitido o envio de 
contribuições em meio físico, observado o prazo de recebimento especificado no ato da 
Consulta Pública. 

Art. 32. O período de Consulta Pública terá duração mínima de 45 (quarenta e cinco) 
dias, contados após 7 (sete) dias da data de sua publicação, ressalvado os casos excepcionais de 
urgência e relevância devidamente motivados. 

§ 1º As Consultas Públicas relativas a assuntos que tenham impacto internacional terão 
prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para envio de contribuições, contados a partir de 7 (sete) 
dias da data de sua publicação, ressalvado os casos excepcionais de urgência e relevância 
devidamente motivados. 

§ 2º A prorrogação ou a reabertura do prazo para envio de contribuições será deliberada 
pela Diretoria Colegiada e publicada por Despacho do Diretor-Presidente no DOU. 

Art. 33. Todo o material técnico usado como fundamento para construção da minuta, 
ressalvado documento de caráter sigiloso, deverá ser disponibilizado aos interessados durante 
a realização da Consulta Pública e deverá conter, minimamente, a manifestação da Diretoria 
Colegiada e o Relatório de AIR ou documento previsto no parágrafo único do art. 12 desta 
Portaria, nos casos em que a realização da AIR foi excepcionalmente dispensada. 

Art. 34. As contribuições encaminhadas pelos interessados deverão ser 
disponibilizadas no sítio eletrônico da Anvisa em até 10 (dez) dias úteis após o término do prazo 
da Consulta Pública. 

Art. 35. A unidade organizacional responsável deverá propor ao Diretor Relator 
adequações à minuta do instrumento regulatório, após a avaliação das contribuições válidas 
recebidas. 

Parágrafo único. Serão consideradas inválidas as contribuições enviadas fora do prazo, 
aquelas não relacionadas ao objeto da Consulta Pública e as que estiverem em desacordo com 
as condições estabelecidas no ato publicado em DOU. 

Art. 36. O posicionamento da unidade organizacional responsável sobre as 
contribuições apresentadas no processo de Consulta Pública deverá ser disponibilizado no sítio 
eletrônico da Anvisa. 

 
Subseção II 

Da Audiência Pública 
 

Art. 37. A Diretoria Colegiada poderá convocar Audiência Pública para tomada de 
decisão sobre matéria considerada relevante. 

Parágrafo único. A deliberação relativa à convocação de Audiência Pública deve ser 
realizada em Reuniões Ordinárias Públicas da Diretoria Colegiada. 
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Art. 38. A abertura de Audiência Pública será precedida de aviso publicado no DOU e no 
sítio eletrônico da Anvisa, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

Art. 39. Ressalvados os documentos de caráter sigiloso, deverá ser disponibilizado no 
sítio eletrônico da Anvisa, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis ao início do período 
de Audiência Pública: 

I – para as propostas de ato normativo e de alteração de atos normativos, todo o 
material técnico usado como fundamento do processo, contendo, minimamente, a 
manifestação da Diretoria Colegiada e o Relatório de AIR ou o documento previsto no 
parágrafo único do art. 12 desta Portaria, nos casos em que a realização da AIR foi 
excepcionalmente dispensada; 

II – para outras propostas submetidas à audiência pública, o documento que as tenha 
fundamentado. 

Art. 40. Os relatórios da Audiência Pública deverão ser disponibilizados no sítio 
eletrônico da Anvisa. 

Parágrafo único. Os relatórios de Audiência Pública deverão conter, minimamente, a 
lista dos presentes, o registro sintético da reunião e o número de manifestações ocorridas durante 
a audiência. 

 
Seção III 

Do processo decisório 
 

Art. 41. O Processo Administrativo de Regulação, contendo a minuta do instrumento 
regulatório e o Relatório de AIR ou o documento previsto no parágrafo único do art. 12 desta 
Portaria, nos casos em que a realização da AIR foi excepcionalmente dispensada, deve ser 
submetido à avaliação do Diretor Relator, que determinará o seu prosseguimento, no âmbito de 
suas competências. 

§ 1º O Diretor poderá deliberar monocraticamente acerca dos guias elaborados pelas 
suas unidades organizacionais subordinadas. 

§ 2º Caberá à unidade organizacional responsável a elaboração, a aprovação, a 
publicação e a divulgação dos instrumentos regulatórios não normativos, de caráter orientativo 
ou informativo relacionados à regulação, tais como manuais, perguntas e respostas e ações de 
comunicação, observadas as suas competências regimentais. 

Art. 42. As minutas de instrumentos regulatórios submetidas à deliberação da Diretoria 
Colegiada após a Consulta Pública serão precedidas de manifestação da Procuradoria Federal 
junto à Anvisa, para fins de análise jurídica. 

§ 1º O Diretor Relator poderá demandar manifestação da Procuradoria Federal junto à 
Anvisa para a minuta de instrumento regulatório previamente à Consulta Pública, quando for 
necessário. 

§ 2º Os instrumentos regulatórios não normativos que envolvam o estabelecimento de 
acordos ou ajustes de conduta firmados com agentes regulados deverão ser submetidos à 
avaliação prévia da Procuradoria Federal junto à Anvisa antes de sua deliberação pela Diretoria 
Colegiada. 

§ 3º As minutas de instrumentos regulatórios não normativos, como guias, manuais, 
perguntas e respostas e ações de comunicação relacionadas à regulação, não demandam análise 
jurídica da Procuradoria Federal junto à Anvisa. 

Art. 43. Para os casos que envolvam o estabelecimento de acordos ou ajustes de conduta 
com agentes regulados, caberá à Diretoria Colegiada deliberar acerca da adequação da proposta 
de instrumento regulatório aos objetivos pretendidos, indicando se os impactos estimados 
recomendam a sua adoção e, quando for o caso, os complementos necessários. 
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Art. 44. As deliberações relativas à proposta de instrumento regulatório devem ser 
realizadas em Reuniões Ordinárias Públicas da Diretoria Colegiada. 

§ 1º A minuta do instrumento regulatório normativo a ser deliberada e demais 
documentos que subsidiarão a tomada de decisão deverão ser disponibilizados no sítio 
eletrônico da Anvisa em até 7 (sete) dias antes da Reunião Ordinária Pública da Diretoria 
Colegiada. 

§ 2º A Diretoria Colegiada poderá aprovar a proposta nos termos apresentados pelo 
Diretor Relator, realizar ajustes, solicitar a realização de diligências adicionais, sobrestar a 
matéria ou promover o arquivamento do processo. 

§ 3º Devem ser submetidos à deliberação da Diretoria Colegiada, além dos instrumentos 
regulatórios normativos, aqueles não normativos que envolvam o estabelecimento de acordos 
ou ajustes de conduta com agentes regulados. 

§ 4º Os relatórios, os votos escritos, o extrato de ata e outros documentos que 
fundamentaram a decisão da Diretoria Colegiada deverão ser disponibilizados no sítio 
eletrônico da Anvisa. 

 
CAPÍTULO V 

DA IMPLEMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO REGULATÓRIO 
 

Art. 45. A implementação de instrumentos regulatórios, em especial dos instrumentos 
regulatórios normativos, deverá ser monitorada a fim de garantir que todas as etapas do plano 
e do cronograma de implementação correspondente sejam cumpridas. 

Parágrafo único. A implementação de instrumentos regulatórios deverá ser monitorada 
por meio do acompanhamento de ações e de indicadores previamente estabelecidos no plano 
de implementação. 

Art. 46. O gestor da unidade organizacional é o responsável pela execução das 
atividades para implementação dos instrumentos regulatórios relacionados aos Processos 
Administrativos de Regulação instaurados em suas unidades organizacionais subordinadas. 

Art. 47. A Diretoria Colegiada deverá ser informada acerca do andamento da 
implementação do instrumento regulatório. 

 
CAPÍTULO VI 

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DO RESULTADO REGULATÓRIO 
 

Art. 48. Deverá ser estabelecida estratégia para o monitoramento dos resultados dos 
instrumentos regulatórios adotados pela Anvisa, em especial, os instrumentos regulatórios 
normativos, por meio de indicadores que permitam avaliar a efetividade desses instrumentos 
frente aos seus objetivos. 

Art. 49. Os casos de adoção de atos normativos excepcionalmente dispensados de AIR, 
em virtude de urgência deliberada pela Diretoria Colegiada, nos termos do inciso I do art. 12 
desta Portaria, deverão ser objeto de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) no prazo de 
até 2 (dois) anos, a contar da sua entrada em vigor. 

Art. 50. A unidade organizacional responsável pela promoção de ações de melhoria da 
qualidade regulatória na Anvisa, juntamente com a unidade organizacional responsável pelo 
Processo Administrativo de Regulação serão responsáveis pela condução das ações 
necessárias ao monitoramento dos resultados e a realização da ARR. 
 

CAPÍTULO VII 
DA GESTÃO DO ESTOQUE REGULATÓRIO 
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Art. 51. A unidade organizacional responsável pela promoção de ações de melhoria da 
qualidade regulatória, juntamente com as outras unidades organizacionais da Anvisa, deve: 

I - adotar medidas para o acompanhamento sistemático do Estoque Regulatório da 
Agência, com objetivo de identificar necessidades de melhorias no conjunto de atos 
normativos; 

II – propor ações voltadas à melhoria da qualidade do conjunto de atos normativos, com 
apontamento de soluções para problemas como sobreposições, lacunas, incoerências, atos 
obsoletos e outros. 

Parágrafo único. As medidas e ações previstas neste artigo devem, sempre que possível, 
incluir mecanismos que permitam a participação dos interessados e agentes afetados. 

Art. 52. A unidade organizacional responsável pela promoção de ações de melhoria da 
qualidade regulatória na Anvisa deve garantir que os atos normativos sejam disponibilizados 
de forma atualizada no sítio eletrônico da Anvisa. 

§ 1º A unidade organizacional responsável pela promoção de ações de melhoria da 
qualidade regulatória na Anvisa deverá adotar medidas que garantam o acesso aos atos 
normativos compilados. 

§ 2º As unidades organizacionais responsáveis pelos atos não normativos deverão 
garantir que eles sejam disponibilizados de forma atualizada no sítio eletrônico da Anvisa. 

Art. 53. Na elaboração de propostas de instrumentos regulatórios, devem ser observados 
o conjunto de atos a ele relacionados, com objetivo de evitar a criação de problemas citados no 
inciso II do art. 51. 

Art. 54. Ao se identificar atos normativos caducos, tacitamente revogados, obsoletos ou 
desnecessários, poderá ser realizada a Guilhotina Regulatória, por meio dos seguintes 
instrumentos: 

I - Despacho do Diretor-Presidente para os casos em que a obsolescência do ato 
normativo precise ser apenas declarada, tais como atos normativos caducos ou tacitamente 
revogados; 

II - Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) para os casos de atos normativos 
obsoletos ou desnecessários não abrangidos no inciso anterior. 

Parágrafo único. As ações de Guilhotina Regulatória serão objeto de deliberação em 
Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada da Anvisa. 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 55. As diretrizes e os procedimentos dispostos nesta Portaria serão detalhados, 
quando necessário, em guias, Orientações de Serviço, manuais ou demais instrumentos de 
comunicação. 

§ 1º A tramitação de Processos Administrativos de Regulação seguirá fluxo definido em 
Orientação de Serviço. 

§ 2º A tramitação de Processos Administrativos de Regulação de temas de Atualização 
Periódica seguirá fluxo próprio definido em Orientação de Serviço específica. 

Art. 56. As eventuais alterações ou revogação desta Portaria, bem como a publicação de 
Orientações de Serviços para definição de fluxos ou detalhamento dos procedimentos 
estabelecidos nesta Portaria, deverão ser precedidas de avaliação e deliberação da Diretoria 
Colegiada. 

Art. 57. Fica estabelecido o período de transição entre 1º de abril de 2019 a 30 de março 
de 2021 para as disposições constantes nos Capítulos III, V e VI desta Portaria. 

§ 1º No período de transição, as unidades organizacionais, por meio de adesão 
voluntária, poderão definir os Processos Administrativos de Regulação que seguirão os 
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procedimentos estabelecidos nos Capítulos III, V e VI desta Portaria, iniciados ou em 
andamento, produzindo efeitos a partir da etapa em que se encontram, resguardando-se as 
etapas já produzidas e que possam ser aproveitadas para a continuidade do novo fluxo de 
tramitação. 

§ 2º No período de transição, os Processos Administrativos de Regulação que não 
seguirem os procedimentos estabelecidos nos Capítulos III, V e VI desta Portaria deverão ser 
instruídos conforme procedimento estabelecido antes da entrada em vigor desta Portaria, de 
acordo com as orientações da unidade organizacional responsável pela promoção de ações de 
melhoria da qualidade regulatória na Anvisa. 

Art. 58. O disposto nos Capítulos III, V e VI desta Portaria se aplicará a todos os 
processos administrativos de regulação iniciados a partir de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. A partir da data estabelecida no caput, o disposto nos Capítulos III, V 
e VI desta Portaria será aplicado também aos Processos Administrativos de Regulação em 
andamento, produzindo efeitos a partir da etapa em que se encontram, resguardando-se as 
etapas já produzidas e que possam ser aproveitadas para a continuidade do novo fluxo de 
tramitação. 

Art. 59. Cabe à Diretoria Colegiada deliberar sobre os casos omissos e dirimir dúvidas 
sobre a aplicabilidade desta Portaria. 

Art. 60. Revogam-se as Portarias Anvisa nº 422, de 16 de abril de 2008, e nº 1.577, de 
23 de dezembro de 2008. 

Art. 61. Esta Portaria entra em vigor em 1º de abril de 2019. 
Parágrafo único. A partir da data estabelecida no caput, os Processos Administrativos 

de Regulação em andamento em “regime especial” ou que já passaram pela etapa de Consulta 
Pública, seguirão para deliberação final, de acordo com o fluxo de regulamentação ao qual 
tramitavam. 

Art. 62. Esta Portaria será revisada, a partir dos efeitos observados, em até 4 (quatro) 
anos a contar de sua entrada em vigor. 

 
 

WILLIAM DIB 
 

(*) Republicada por ter saído com incorreção no original publicado no DOU nº 240, de 14 de 
dezembro de 2018, Seção 1, pág. 51.
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ANEXO B – Análise de Impacto no Processo Administrativo nº 2531.905448/2018-08 

 

4. Análise de Impacto da Proposta: 
 
4.1 Impactos para o Setor Regulado: 
Entende-se por Setor Regulado: Trata-se dos setores regulados de todas as áreas da Anvisa, 
uma vez que quase todos os macrotemas estão englobados pela Guilhotina (à exceção de 
Tabaco). 
Para esta dimensão de análise, foram estabelecidos quatro indicadores para fins de avaliação 
dos impactos esperados da proposta sobre o Setor Regulado: Indicador de Prestação de 
Informações, Indicador de Obrigações para Exercício de Atividades, Indicador de Infraestrutura 
e Indicador de Recursos Humanos. 
a) Indicador de Prestação de Informações (notificação, guarda de informações, 
documentação exigida, etc.): 
 
Algumas das normas candidatas à revogação trazem obrigações de prestação de informações a 
Anvisa. Pela avaliação das áreas técnicas, essas obrigações podem ser eliminadas, uma vez que 
não agregam no processo regulatório. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: 
Simplifica os processos quanto à obrigação de produção, guarda, e envio de informações à 
autoridade sanitária, ou obrigações de prestação de informações a terceiros. 
 
b) Obrigações para o Exercício de Atividades (licenças, concessões, permissões ou 
autorizações): 
 
Não há alteração nas obrigações relacionadas ao exercício de atividades. Desta forma, o 
descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não altera obrigações 
relacionadas ao exercício de atividades tais como licenças, concessões, permissões ou 
autorizações. 
 
c) Infraestrutura: 
 
Não há alteração na necessidade de infraestrutura específica para atendimento do regulamento. 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não 
altera a necessidade de infraestrutura específica para atendimento do regulamento. 
 
d) Recursos Humanos: 
 
Não há necessidade de alocação de RH no desenvolvimento de atividades relacionadas ao 
cumprimento da regulamentação. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não 
altera a necessidade de alocação de RH no desenvolvimento de atividades relacionadas ao 
cumprimento da regulamentação. 
 
Para facilitar a visualização do Impacto Regulatório obtido pela análise dentro das faixas de 
escores da dimensão estudada, foi construído um painel o qual representa graficamente o locus 
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do impacto da proposta normativa sobre as empresas e um semáforo de visualização que 
representa os impactos por indicador. 
 
 

Tabela 2: Painel de Impactos sobre o Setor Regulado 
 

  
 

 
CONCLUSÃO: A proposta apresenta impacto positivo para o Setor Regulado. 

 
4.2 Impactos para a Anvisa: 
 
Para esta dimensão de análise, foram estabelecidos quatro indicadores para fins de avaliação 
dos impactos esperados da proposta sobre a Anvisa: Indicador de Despesas Gerais, Indicador 
de Infraestrutura, Indicador de Recursos Humanos e Indicador de Arrecadação. 
 
a) Custos ou despesas gerais (diárias, passagens e/ou despesas de custeio): 
 
Não há impactos nesse sentido. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não há 
tendência de alterar as despesas com diárias, passagens e/ou Despesas de Custeio. 
 
b) Infraestrutura de TI: 
 
Não há impactos nesse sentido. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não há 
tendência de alterar a necessidade de infraestrutura TI (software, hardware ou qualquer outra 
estrutura diretamente relacionada a TI). 
 
c) Infraestrutura física (exceto TI): 
 
Não há impactos nesse sentido. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não há 
tendência de alterar a necessidade de infraestrutura física (exceto TI). 
 
d) Recursos Humanos: 
 
Não há impactos nesse sentido. 
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Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não 
altera a necessidade de RH para as atividades relacionadas a fiscalização e monitoramento das 
ações decorrentes da regulação. 
 
e) Arrecadação: 
 
Não há impactos nesse sentido. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não há 
tendência de alterar a arrecadação de taxas. 
 
Para facilitar a visualização do Impacto Regulatório obtido pela análise dentro das faixas de 
escores da dimensão estudada, foi construído um painel o qual representa graficamente o locus 
do impacto da proposta normativa sobre a Anvisa e um semáforo de visualização que representa 
os impactos por indicador. 
 

Tabela 3: Painel de Impactos sobre a Anvisa 
 
 

 

 

 

CONCLUSÃO: A proposta não apresenta impacto para a Anvisa. 
 
4.3 Impactos para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS: 
 
Para esta dimensão de análise, foram estabelecidos quatro indicadores para fins de avaliação 
dos impactos esperados da proposta sobre os demais entes do SNVS: Indicador de Despesas 
Gerais, Indicador de Infraestrutura e Indicador de Recursos Humanos. 
 
a) Custos ou despesas gerais (despesas com diárias, passagens, material de consumo, 
serviços de terceiros e de manutenção): 
 
Não há impactos nesse sentido. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não 
altera a despesa com diárias, passagens, material de consumo, serviços de terceiros e gastos 
com obras de conservação. 
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b) Infraestrutura: 
 
Não há impactos nesse sentido. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não 
altera a necessidade de infraestrutura específica para atendimento do regulamento. 
 
c) Recursos Humanos: 
 
Não há impactos nesse sentido. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não 
altera a necessidade de RH para as atividades relacionadas a fiscalização e monitoramento das 
ações decorrentes da regulação. 
 
Para facilitar a visualização do Impacto Regulatório obtido pela análise dentro das faixas de 
escores da dimensão estudada, foi construído um painel o qual representa graficamente o locus 
do impacto da proposta normativa sobre o SNVS e um semáforo de visualização que representa 
os impactos por indicador. 
 

Tabela 4: Painel de Impactos sobre o SNVS 
 
 

 

 

 

CONCLUSÃO: A proposta não apresenta impacto para o SNVS. 

 

4.4 Impactos para o Cidadão: 
 
Para esta dimensão de análise, foram estabelecidos quatro indicadores para fins de avaliação 
dos impactos 
esperados da proposta sobre o cidadão: Indicador de Disponibilidade, Indicador de Nível de 
Informação, Indicador 
de Rotina, Indicador de Preços e Indicador de Risco Sanitário. 
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a) Disponibilidade e variedade de bens e serviços: 
 
Não há impactos nesse sentido. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não 
altera a 
disponibilidade e variedade de bens e serviços para os cidadãos. 
 
b) Nível de Informação disponível ao cidadão: 
 
A Guilhotina Regulatória, ao revogar as normas obsoletas, traz clareza quanto ao Estoque 
Regulatório da Anvisa. 
 
Assim, facilita-se o acesso qualificado às normas pela sociedade, uma vez que permanece 
vigente aquilo que está 
sendo, de fato, utilizado pela Agência. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: 
Aumenta o nível de 
informação sobre os bens e serviços para o cidadão. 
 
c) Rotina para ter acesso a bens e serviços: 
 
Não há impactos nesse sentido. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não 
altera a rotina. 
 
d) Preços de bens e serviços: 
 
Não há impactos nesse sentido. 
 
Desta forma, o descritor que melhor reflete os efeitos da proposta para este indicador é: Não 
altera os preços de 
bens e serviços para os cidadãos. 

 
e) Risco Sanitário envolvido no acesso a bens e serviços:  

 
Não há impactos nesse sentido. 
 
Dois descritores foram marcados para este indicador: Não altera o risco sanitário relacionado 
ao consumo de bens 
e serviços. 
 
Para facilitar a visualização do Impacto Regulatório obtido pela análise dentro das faixas de 
escores da dimensão 
estudada, foi construído um painel o qual representa graficamente o locus do impacto da 
proposta normativa sobre os cidadãos e um semáforo de visualização que representa os 
impactos por indicador. 
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Tabela 5: Painel de Impactos sobre os Cidadãos 
 

  

 

CONCLUSÃO: A proposta apresenta impacto positivo para os cidadãos. 
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