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RESUMO: O presente trabalho tem, como objeto de estudo, a incorporação, por 

reguladores domésticos, das normas elaboradas por redes transnacionais de reguladores. 

Analisa a questão a partir de duas vertentes: a legitimidade da incorporação normativa e 

a possibilidade de controle por parte do Poder Judiciário. Investiga a existência de um 

potencial déficit de legitimidade desta atividade, originário da supressão do direito de 

participação dos interessados, em nível doméstico, nos procedimentos de elaboração 

normativa usualmente realizados pelos reguladores. Conclui que a legitimidade deve ser 

auferida casuisticamente, não sendo possível classificar, a priori, a incorporação de uma 

determinada norma como legítima ou ilegítima. Sugere uma série de critérios que podem 

ser empregados, em situações concretas, para auferir a legitimidade da incorporação 

normativa. No que toca ao controle pelo Poder Judiciário, entende que este deve se limitar 

a verificar a existência dos pressupostos garantidores de legitimidade à incorporação 

normativa, mantendo-se uma postura deferente no que toca ao mérito das escolhas 

regulatórias. 

 

Palavras-chave: Redes Transnacionais de Reguladores – Incorporação Normativa – 

Legitimidade – Controle – Accountability  

 

  



 

ABSTRACT: The present work aims to study the crystallization of soft law through the 

incorporation, by domestic regulators, of standards created by transnational regulatory 

networks. It analyzes this issue from two different perspectives: legitimacy and judicial 

review. Regarding legitimacy, it argues that the main obstacles for the recognition of 

incorporated norms as legitimate are the accountability gaps verified on the global level, 

as the domestic constituencies, which would have the right to participate on agency rule-

making procedures, may not have access to the transnational regulatory networks rule-

making procedures. It argues, then, that legitimacy cannot be assumed and should be 

verified on case-by-case basis. Moreover, it suggests a series of standards that might be 

employed so as to assess legitimacy. It also states that, if domestic constituencies cannot 

have access to transnational regulatory networks, it is domestic regulators’ duty to act so 

as to mitigate the resulting accountability gaps. Regarding judicial review, it argues that 

judges should analyze solely the legitimacy of the incorporated rules, assuming a 

deferential position when it comes to the decisions of the domestic regulators.  

 

Keywords: Transnational Regulatory Networks – Rule Incorporation – Legitimacy – 

Judicial Review – Accountability  
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Introdução:  

 

 

Este trabalho foi escrito ao longo do ano de 2020, marcado pela pandemia da 

COVID-19. Como tudo que também ocorreu sob seu signo, também foi alvo das 

mudanças impostas pelas medidas fitossanitárias necessárias à sua contenção. O 

distanciamento social em larga escala acelerou a revolução tecnológica já em curso, como 

manifestado, por exemplo, pela onipresença do aplicativo Zoom em reuniões de trabalho, 

bancas de qualificação e dissertação e até mesmo comemorações familiares.  

Não foi somente na vida quotidiana que a pandemia acelerou processos já em 

cursos. Com efeito, restou evidenciada, para o Direito, a necessidade de se coordenar, em 

âmbito transnacional, a atuação normativa estatal para conter problemas de escala global 

– neste caso específico, a pandemia causada pela propagação de um vírus altamente 

contagioso.  

O Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo, foi eloquente ao definir, dentre 

as medidas fitossanitárias que deveriam ser observadas, aquelas prescritas por 

organizações internacionais reconhecidas por sua expertise como, por exemplo, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Corolário desta decisão da Corte é o fato de que 

passou a ser respaldada, a partir daí, a aplicação de normas elaboradas no espaço global 

sem a participação direta de cidadãos brasileiros e por órgãos que não receberam a 

chancela do sufrágio popular. 

Esta decisão foi objeto de críticas, pois autorizou essa aplicação em desrespeito 

ao procedimento constitucionalmente previsto para a incorporação de normas elaboradas 

no nível internacional, que estabelece, como requisito: (i) que as ditas normas sejam 

objeto de tratados ou convenções; e (ii) que os tratados sejam ratificados pelo Congresso 

após assinatura pelo Presidente. Assim, apenas com a dupla chancela dos Poderes 

Legislativo e Executivo é que, no ordenamento jurídico brasileiro, se poderia reconhecer 

a validade de normas elaboradas em foros internacionais.  

Este fenômeno não se limita ao STF. A COVID-19, afinal, não é a única questão 

a demandar coordenação em nível global para sua adequada resolução. Com efeito, em 

um mundo globalizado, nos mais diversos setores da economia, o controle estatal não é 

mais suficiente para o adequado endereçamento das falhas de mercado, que passaram a 

se espraiar por diversos países, na medida em que empresas e mercados ganharam uma 

escala global. 
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Assim é que, da necessidade de cooperação normativa, surge um direito informal, 

em nível global, que não responde aos dogmas e paradigmas dos direitos doméstico e 

internacional. O transbordamento das normas elaboradas no seio desta informalidade 

jurídica para os ordenamentos jurídicos nacionais de diferentes países, como não poderia 

deixar de ser, acaba por gerar uma série de fricções e tensionamentos que, por sua vez, 

ainda não foram integralmente endereçados pela doutrina. É este o campo de atuação do 

presente trabalho, cujo propósito é contextualizar estes fenômenos e fornecer substratos 

para que os problemas dele decorrentes possam ser solucionados. 

De forma específica, a presente dissertação tem como objeto de investigação 

fenômeno da incorporação, por reguladores domésticos, de normas elaboradas por redes 

transnacionais de reguladores, examinada em duas vertentes: a legitimidade desta 

incorporação e a postura que deve ser assumida, pelo Poder Judiciário, em sua atividade 

controladora, diante de atos normativos que tenham sua origem fora do ordenamento 

jurídico brasileiro.  

Neste trabalho, são considerados reguladores tanto as agências reguladoras, como 

as demais autarquias que exercem função regulatória nos setores que supervisionam, de 

que são exemplos a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central – cujo papel 

como regulador, aliás, deve ser reforçado com a aprovação, enfim, do projeto de lei lhe 

conferindo autonomia, ocorrida quando este trabalho já estava em sua etapa final. Por 

atuarem em nível nacional, neste trabalho serão referenciados como “reguladores 

domésticos”. 

Os reguladores domésticos, por sua vez, interagem com suas contrapartes em 

outras nações através da formação de redes transnacionais, as quais fogem aos padrões 

tradicionais de organização do Direito Internacional e, por isso, carecem de um 

mapeamento adequado pela doutrina. A estas redes, no presente trabalho, se fará 

referência empregando o termo “redes transnacionais de reguladores”. 

Em seu seio, são elaborados standards (padrões) de atuação regulatória, 

memorandos de entendimento, listas de melhores práticas e outras espécies normativas 

que correspondem ao que se chama, em direito internacional, de soft law. Trata-se de 

conceito cunhado em oposição ao chamado hard law, termo que caracteriza as normas 

cogentes de Direito Internacional. O soft law internacional, portanto, tem como 

característica ser de observância voluntária. 

O fenômeno da incorporação normativa, portanto, se dá quando os reguladores 

domésticos, ao elaborarem as regras que orientarão os setores em que atuam, utilizam as 
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normas elaboradas pelas redes transnacionais de reguladores. Este, por sua vez, tem o 

condão de converter uma norma não cogente em nível internacional, devido à sua 

natureza de soft law, em regra de observância obrigatória no nível doméstico. É por isso 

que, na doutrina norte-americana, este fenômeno também é referenciado como a 

“cristalização do soft law”, denotando a sua conversão em hard law, termo que também 

será empregado nesta dissertação.  

Para parte doutrina, os questionamentos acerca da legitimidade da atuação dos 

reguladores domésticos, no momento da incorporação das normas elaboradas por redes 

transnacionais de reguladores, surgem deste fator. Questiona-se, portanto, se seria 

legítima a conversão de normas não cogentes em normas de observância obrigatória. Isto 

porque, no Direito Brasileiro, a legitimidade dos atos normativos elaborados pelos 

reguladores advém da possibilidade de participação popular no curso dos procedimentos 

que resultam em sua elaboração.  

Argumenta-se que a supressão do direito de participação popular, decorrente do 

fato de que as normas que passarão a reger o setor regulado foram elaboradas em um 

nível transnacional, distante daquele em que se dará a sua aplicação e, portanto, sem 

garantias de que aos potenciais interessados foi oportunizada a possibilidade de influir 

em sua elaboração.  

É dentro deste contexto que, neste trabalho, se buscará responder, em primeiro 

lugar, à seguinte pergunta: como determinar a legitimidade da incorporação normativa 

realizada pelos reguladores domésticos?  

Endereçada esta questão, parte-se para a segunda: como deve se portar o Poder 

Judiciário diante da necessidade de controlar atos administrativos decorrentes da 

incorporação de normas elaboradas por redes transnacionais de reguladores? A pergunta 

se justifica porque, em sua atividade controladora, os juízes encontram-se diante de duas 

prescrições contrastantes: por um lado, o caráter técnico das escolhas regulatórias 

recomenda uma postura tendencialmente deferente da parte do Poder Judiciário; de outro, 

os questionamentos acerca da legitimidade da incorporação normativa indicariam a 

necessidade de um controle mais agressivo sobre os atos da Administração Pública. 

Este trabalho se estrutura em três capítulos, cada um relativo à uma etapa distinta 

da análise aqui empreendida. Assim, o primeiro capítulo corresponde à sua etapa 

propedêutica. Nela, se buscou relacionar o processo de globalização às mudanças que se 

verificam na atuação dos Estados em âmbito doméstico e global, com o desiderato de 

contextualizar os fenômenos aqui debatidos. Na segunda parte deste capítulo, foi buscada 
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a leitura deste fenômeno à luz das lentes trazidas pelo Direito Administrativo Global 

(DAG), movimento que defende a aplicação de padrões domésticos de legitimidade e 

accountability à atuação normativa verificada em nível global.  

O segundo capítulo corresponde à etapa descritiva deste trabalho. Trata-se de uma 

necessidade a ser enfrentada, tendo em vista que o DAG ainda é considerado um ramo 

emergente do Direito, de modo que aos seus estudiosos cabe, em alguma medida, buscar 

descrever os fenômenos que nele se verificam. Esta etapa é subdividida em duas: uma 

com viés mais teórico e outra com viés predominantemente empírico.  

Na primeira, foram estudadas as redes transnacionais de reguladores. Para tanto, 

este estudo conceitual foi subdividido em duas etapas: na inicial, foram estudadas as 

premissas que norteiam o comportamento de atores em redes. Na segunda, foi analisado, 

de forma específica, a atuação internacional de reguladores brasileiros, com foco 

específico no funcionamento das redes transnacionais que eles integram, a partir de 

autores que promovem o seu estudo no âmbito do Direito.  

O objetivo desta etapa foi tentar assentar as premissas que orientam o 

comportamento dos atores em rede, de modo a compreender as dinâmicas internas de seu 

funcionamento. Extraíram-se, daí, as ideias de que a conectividade é a principal vantagem 

das redes e que os nós mais influentes, em regra, são os mais conectados. Ademais, 

percebe-se que a reciprocidade é um fator crucial para a cooperação em rede.  

Assentadas estas premissas, buscou-se traçar um panorama descritivo um pouco 

mais detalhado da cooperação em rede dos reguladores brasileiros. Para tanto, foram 

selecionadas as agências reguladoras, e a CVM. O estudo das agências, a quem cabe, 

precipuamente, o exercício da função regulatória em nosso ordenamento jurídico, é 

autoexplicativo. A escolha da CVM foi motivada pelos seguintes critérios: (i) o setor em 

que atua, de valores mobiliários, é altamente globalizado, do que resulta que ela possui 

uma atuação expressiva em redes, particularmente na IOSCO; e (ii) é uma autarquia em 

regime especial, dotada de autonomia, assemelhando-se às agências reguladoras, ao 

menos neste sentido, o que permite extrapolar algumas das premissas jurídicas 

decorrentes do estudo das primeiras à esta última.  

Nesta etapa, se deu atenção, por um lado, à previsão normativa e as competências 

dos reguladores estudados tendo em vista que, por força do princípio da legalidade, sua 

atuação cinge-se ao seu mandato normativo. Por meio dos sites de cada regulador 

estudado, se buscou fazer um pequeno sumário de sua atividade internacional, apontando 

quais as redes e organizações que integram. Também se recorreu ao buscador interno dos 
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diferentes reguladores para identificar, por meio da consulta aos registros de normas 

publicadas, bem como de atas de audiências e consultas públicas, ocasiões em que normas 

elaboradas pelas redes que integram foram incorporadas.  

O estudo promovido, pela sua abrangência, não possui o condão de ser exauriente 

ou definitivo na matéria. Com efeito, dada a falta de literatura sobre o tema – ao longo 

das pesquisas realizadas para este trabalho, foram localizadas apenas trabalhos acerca da 

relação entre a CVM e a IOSCO –, optou-se por concentrar, de forma mais superficial, 

um inventário da cooperação internacional dos reguladores brasileiros, de modo que ele 

possa servir para impulsionar outros estudos mais direcionados e aprofundados. O que se 

buscou aqui, portanto, foi traçar um panorama geral do fenômeno estudado. 

Por fim, o último capítulo deste trabalho corresponde à sua etapa prescritiva. Nela, 

são respondidas as perguntas que nortearam esta pesquisa, a partir da elaboração de 

critérios cuja observância, na prática, pode auxiliar na determinação da legitimidade da 

incorporação normativa promovida pelos reguladores. No que toca ao controle, 

asseverou-se que, ao Poder Judiciário, deve caber a intervenção somente para garantir a 

legitimidade do procedimento de incorporação normativa, devendo manter uma postura 

deferente quando forem, na prática, verificados os pressupostos de legitimidade pelo 

regulador doméstico – o que, por sua vez, pode dotar de maior utilidade prática os 

critérios aqui estipulados. 
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Capítulo 1: A globalização e a emergência do Direito Administrativo Global  

 

 

1.1. Os Estados e o Direito frente à globalização 

O fenômeno da globalização impôs uma nova ordem mundial. O surgimento de 

novas figuras no cenário internacional deu novo enquadramento ao papel dos Estados, 

que se viram privados de algumas de suas prerrogativas e funções. A sua arquitetura está 

em crise, mas ainda assim permanecem como atores relevantes1. E, naturalmente, as 

mudanças que a ele se impõe afetam também a função e a compreensão do Direito nesta 

nova ordem2.  

Um mundo globalizado apresenta problemas globalizados3. Esta máxima, 

aparentemente simples, oculta em si uma grande complexidade. Quando se fala em um 

mundo globalizado, fala-se, igualmente, em um mundo organizado, e conectado, através 

de redes. Falar, portanto, que problemas se apresentam, neste cenário, de forma 

globalizada, implica reconhecer que eles se transmitem através dos nós que interligam as 

redes e seus componentes. Corolário a esta máxima é, portanto, a imperiosidade de que 

estes problemas sejam endereçados a partir da atuação conjunta e coordenada dos 

diferentes membros destas redes.  

Mercados em escala global, por exemplo, apresentam falhas da mesma 

dimensão4. Analogamente, questões atinentes ao interesse público, como a conservação 

 
1 CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte. Fórum. 
2009. 1ª ed.  
2 “De fato, em um momento histórico em que o mundo passa por agudas e profundas mudanças, em que as 
relações sociais e culturais, o exercício do poder político e o universo cultural humano se globaliza e sofre 
abalos frequentes, decorrentes das contradições impostas pelo ritmo de uma interação global crescente, de 
um desenvolvimento tecnológico que parece não ter fronteiras limitadoras e do florescimento do mundo da 
Web, que a tudo e a todos parece a cada dia mais submeter, seria patético imaginar que o mundo do Direito 
não viesse também a ser modificado em uma dimensão quase que imprevisível.” CARDOZO, José Eduardo 
Martins. A origem e o futuro do Direito Administrativo. In. O Direito Administrativo na Atualidade: 
Estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles. WALD, Arnoldo et alli (org.). Malheiros. 
São Paulo. 2017. 1ª ed. p. 608, grifou-se.  
3 Cf. SLAUGHTER, Anne Marie. A New World Order. Princeton University Press, 2004.  
4 Alude-se aqui ao conceito de falhas de mercado. Na definição de Antônio José Maristrello Porto: “O 
conceito de falha de mercado, dentro da teoria econômica, se refere a circunstâncias específicas que levam 
um sistema de livre mercado à alocação ineficiente de bens e serviços. As imperfeições são os desvios das 
condições de mercado competitivo que levam indivíduos privados e organizações, que buscam maximizar 
seus interesses próprios, a fazerem coisas que não seriam de interesse social. (...) falhas de mercado podem 
ser vistas como situações em que a atuação dos indivíduos em busca de seu puro autointeresse leva a 
resultados que não são eficientes.” PORTO, Antônio José Maristrello. Princípios de análise do direito e da 
economia. In. PINHEIRO, Armando Castellar; PORTO, Antônio José Maristrello; e SAMPAIO, Patrícia 
Regina Pinheiro (org.) Direito e Economia: Diálogos. Rio de Janeiro. FGV Direito Rio Editora. 2019, 1ª 
ed. pp. 25-50, pp. 35-36. A ideia de que as falhas de mercado geram ineficiências, por sua vez, embasa, 
para parte da doutrina, a atuação regulatória dos Estados, com o desiderato de corrigi-las, buscando, assim, 
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do meio-ambiente, também se apresentam como um desafio planetário. A ação solitária 

de um único ente estatal, diante desde quadro, torna-se menos efetiva do que outrora. 

Novas lindes são impostas à atuação dos Estados, incentivando-os a buscarem o 

alinhamento com outras nações, bem como com demais atores presentes neste cenário 

global. Muitas questões passaram a ser reguladas em um nível supranacional, de modo 

que o ordenamento jurídico brasileiro vem se abrindo, progressivamente, aos influxos 

normativos do direito comparado e também do direito internacional. 

O termo globalização, para citar Peter Thomas Muchlinski, é polissêmico5. Em 

sistematização proposta a partir do estudo de diferentes ciências, o autor propõe as 

seguintes conceituações:  

(i) da geografia, que destacaria a aproximação geográfica e 

cronológica como fatores explicativos da globalização, 

colocando-a como um processo fundado na redução dos custos e 

da velocidade dos transportes e da comunicação entre diferentes 

regiões do planeta;  

(ii) da economia, que se concentraria na análise de dados atinentes à 

evolução histórica da atividade econômica transfronteiriça dos 

Estados, demonstrando uma atividade qualitativamente diferente 

daquela verificada em períodos históricos anteriores. Para 

Muchlinski, isso daria ensejo à uma diferenciação entre processos 

de internacionalização, marcado pela expansão da atividade 

econômica dos Estados para além de suas fronteiras; e a 

globalização, em que seria marcada pela formação, em âmbito 

internacional, de sistemas econômicos integrados; 

(iii) da administração de negócios, que possui, como ponto focal, a 

atuação das empresas multinacionais e das corporações globais 

que, através de sua atuação, criariam novos veículos para o 

comércio internacional – ainda que eventualmente submetidas a 

constrições regulatórias dos Estados em que estejam sediadas;  

 
restaurar a eficiência nos mercados regulados. Corolário a esta lógica é a ideia de que falhas de mercado 
que se apresentam em nível global predicam a articulação de diversos atores, dentre eles Estados, para que 
sejam adequadamente endereçadas. Pense-se, por exemplo, na regulação do sistema financeiro, em que a 
divergência no grau de rigor dos diferentes reguladores domésticos pode limitar a capacidade dos Estados 
de conterem fraudes, com a migração de potenciais fraudadores para jurisdições com níveis menores de 
fiscalização. 
5MUCHLINSKI, Peter Thomas. Globalisation and Legal Research, 37 INT'L L 221 (2003). 
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(iv) da sociologia, focada no maior intercâmbio cultural e no 

desenvolvimento de fenômenos culturais de abrangência global, 

como a criação de padrões globais de consumo;  

(v) da ciência política que teria, como foco, as mudanças na ordem 

internacional decorrentes da emergência de estruturas 

supranacionais de governança – embora, como bem destaque 

Muchlisnki, este esteja longe de ser um ponto pacificado na 

doutrina. 

Parece, então, que um ponto central da definição que Muchlinksi dá ao termo 

“globalização” é o processo de integração econômico global. Alfred C. Aman Jr. 

argumenta em sentido similar, embora ressalte que a integração econômica global, por si 

só, não constitua um fenômeno peculiar à contemporaneidade. A grande diferença entre 

o processo de globalização atual e outras ondas de internacionalização pregressas, para o 

autor, está na emergência de novos atores que, por vezes, acabam por dividir o 

protagonismo, no cenário internacional com os Estados, como empresas transnacionais6. 

O núcleo da sua definição está, precisamente, nos aspectos transnacionais do processo 

globalizante. 

A ascensão destes novos atores fez com que Sabino Cassese7 identificasse uma 

crise no conceito de Estado. Para o autor, a desterritorialização das atividades econômicas 

gera um “desequilíbrio entre economia e Estado” que, por sua vez, faz com que os entes 

estatais, que tem sua base de atuação circunscrita a um território delimitado, fiquem 

“desorientados”.  

Esse desequilíbrio, na visão de Cassese8, poderia ser endereçado de quatro 

formas distintas: (i) a cooperação entre autoridades de diferentes nações por meio de leis 

nacionais; (ii) cooperação por meio de acordos bilaterais; (iii) a cessão de tarefas estatais 

a organismos supranacionais, constituídos por meio de acordos multilaterais; e a (iv) a 

 
6 “I use the term ‘globalization’ to refer to pluralistic, multicentered and dynamic processes involving inter-
relationships among state and non-state entities across national boundaries. Global activities differ from 
international activities, in that the latter occur only between and among states and state entities. When we 
refer to globalization, the area of interrelation might be the whole world or geographically distinct regions. 
The key element that distinguishes globalization from international affairs, then, is the dynamics of state 
and nonstate institutions within and across national borders. (…) Private decisions involving production, 
finance, and investment occur increasingly free of direct, individual state involvement”. AMAN JR. Alfred 
C. The Democracy Deficit: Taming Globalization Through Law Reform. New York University Press. 
Nova Iorque. 2004, 1ª ed. p. 1. 
7 CASSESE, Sabino. A Crise do Estado. Trad. MOREIRA, Ilse Paschoal e ORTALE, Fernanda Landucci. 
Campinas, São Paulo. Saberes Editora, 2010, 1ª ed. pp.41 e ss. 
8 Id. Ib, pp. 41 e ss. 
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criação de organismos supranacionais para absorver as funções tipicamente consideradas 

como estatais. 

Nas palavras do autor9, os “Estados, em parte, readquirem o controle que haviam 

perdido sobre a economia, ao mesmo tempo, cedem funções e poderes às autoridades 

supranacionais e se reduzem a terminais operacionais destas últimas”.  

Ainda segundo Cassese, a liberdade de movimentação de capital da qual gozam 

as empresas transnacionais faria com que o ordenamento jurídico e o aparelho burocrático 

administrativo estatais se convertessem de dados em escolhas10. Com isto, o autor quer 

dizer que, em um período histórico pré-globalização, as empresas estariam restritas ao 

ordenamento jurídico em que se encontrassem sediadas. Atualmente, entretanto, dispõem 

de recursos para, através da estruturação de elaboradas operações societárias, escolherem 

suas sedes da forma que lhes fosse mais conveniente. Desta forma, as empresas teriam 

plena liberdade para investir nos países que cujo direito ou a Administração Pública lhe 

fossem mais convenientes segundo seus próprios critérios – em geral pautados na 

lucratividade esperada para seus negócios.  

Assim, o autor assevera se estar diante de uma “erosão”11 do Estado, configurada 

por um recuo da soberania causado pela perda de domínio sobre a economia e pela captura 

dos entes estatais pela rede de poderes públicos supraestatais por estes compostas. Para o 

autor, o Estado passaria, portanto, a enfrentar constrições externas à sua atuação e, 

portanto, se veria limitado no exercício de sua soberania.  

Luiz Carlos Bresser-Pereira12 propõe uma visão distinta, e mais otimista, para a 

relação entre globalização e os Estados. Para ele, não há uma “contradição entre ambos”, 

ou seja, a primeira não implicaria, necessariamente, em uma erosão ou enfraquecimento 

dos últimos. Isto porque, para o autor, tanto a globalização quanto a formação dos Estados 

são fenômenos que integram a mesma etapa do desenvolvimento capitalista, na qual os 

últimos permanecem como a unidade político-territorial decisiva. 

 
9 Id. Ib. 
10 “Em primeiro lugar, assinala-se a passagem de uma estrutura ordenada de cima para baixo para um 
mecanismo que se auto-ordena. O ordenamento jurídico, que era um dado, torna-se uma escolha. 
De fato, ao lado da ‘demanda de direito’, o operador pode fazer uma escolha, exprimindo assim um juízo 
sobre a ‘oferta de dinheiro’ e ‘comprando’ a mais conveniente. Na ‘oferta’, pode haver um direito diferente 
ou simplesmente uma administração diferente do direito. A escolha é permitida para a busca da melhor 
tutela, do direito menos severo ou mais conveniente”. Id. Ib. p. 137. 
11 Id. Ib. p. 137. 
12 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Globalization, Nation State and Catching up. Disponível em 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572008000400002, último acesso em 
01.12.2020.  
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Para fundamentar sua assertiva, Bresser-Pereira apresenta duas definições 

diferentes para a globalização: (i) em sua definição “forte”, o autor assevera que a 

globalização corresponde ao estágio do capitalismo no qual a competição por maiores 

índices de crescimento torna-se mais generalizada entre os Estados; e (ii) em sua 

definição “fraca”, apresenta este fenômeno como uma competição, em nível global, por 

empresas patrocinadas por seus governos. Ambas as definições fornecidas pelo autor têm 

o condão de destacar a proeminência do Estado em meio ao cenário que se desvela em 

um mundo globalizado13. 

Martin Wolf14 chega mesmo a afirmar que a competição favorece, ao invés de 

prejudicar, aos Estados. Wolf observa que, ainda que grandes empresas multinacionais 

ainda sejam capazes de realizar planejamentos fiscais complexos de modo a evitar o 

pagamento de tributos em nível nacional, os Estados seriam pouco afetados. Segundo 

dados fornecidos pelo autor, as principais fontes de renda dos entes estatais são impostos 

cobrados sobre a renda e o patrimônio de pessoas físicas e sobre circulação de 

mercadorias. Como a tributação sobre a renda das corporações corresponderia a um 

percentual ínfimo da arrecadação fiscal dos Estados, eventuais concessões feitas às 

grandes corporações seriam compensadas pelo maior volume de investimentos, pela 

transferência de tecnologia, pela geração de empregos e pelo aumento no volume de 

transações realizadas no mercado interno dos Estados receptores de investimentos – que 

corresponderiam a aumentos na arrecadação maiores do que as perdas geradas pelas 

concessões de benefícios fiscais à corporações transnacionais.  

O processo de globalização, então, corresponderia a um aumento da influência 

estatal – e não em sua redução. Para Wolf15, este aumento também seria consubstanciado 

pela evolução tecnológica, que daria ensejo a sofisticadas ferramentas de vigilância sobre 

os cidadãos, possibilitando aos Estados ampliarem a sua capacidade de impor suas 

normas perante aqueles.  

Daí porque parece ser prematuro falar em uma “erosão da soberania”. Conclui-

se, com amparo nas lições de Aman Jr.16, que é necessário reconhecer que a nova 

 
13 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Globalization, Nation State and Catching up. Disponível em 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572008000400002, último acesso em 
01.12.2020. 
14 WOLF, Martin. Will the Nation-State Survive Globalization? Foreign Affairs, vol. 80, nº 1. Jan./Fev. 
2001, pp. 178-190. 
15 WOLF, Martin. Will the Nation-State Survive Globalization? Foreign Affairs, vol. 80, nº 1. Jan./Fev. 
2001, pp. 178-190. 
16 “These factors do not mean that states are no longer important as influences on these business or 
environmental aspects of global problems. It does mean that the role nation states play is substantially 
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configuração do espaço global os convida a mudarem o seu perfil de atuação. 

Externamente, deixam de ser os atores centrais (ou únicos) atuantes no espaço global ao 

passo que, internamente, vem-se diante de um processo de fracionamento de sua unidade. 

É neste sentido que Sol Piccioto17 ressalta não haver um processo de recuo estatal, mas 

sim uma série de processos de transformações do Estado.  

Trata-se de uma mudança que alcança o Direito que, para José Eduardo Faria18, 

passa por uma exaustão paradigmática19, tendo em vista que conceitos jurídicos 

importantes20 não são capazes de captar todo o dinamismo e a interdependência 

verificados em um mundo (e uma economia) globalizados – o que, por sua vez, obriga os 

juristas a os repensarem ou formularem novos conceitos, compatíveis com a dinâmica do 

mundo globalizado. 

Manuel Balbé21 propõe duas chaves de leitura, a partir dos processos de 

formação estatais, que auxiliam a compreender as mudanças enfrentadas pelos Estados e 

os seus impactos nos respectivos ordenamentos jurídicos. São eles: a globalização 

americanização, vertente compreendida através do processo de formação dos Estados 

 
different from that of the past”. AMAN JR. Alfred C. The Democracy Deficit: Taming Globalization 
Through Law Reform. New York University Press. Nova Iorque. 2004, 1ª ed. p. 2.  
17 PICCIOTTO, Sol. Regulating Global Corporate Capitalism. Cambridge University Press. 2011, 1ª ed. 
pp. 4 e 5. 
18 “Se bem entendida essa tensão entre democracia e capitalismo e se bem compreendida essa perda de 
centralidade do Estado-nação como unidade privilegiada e exclusiva da gestão econômica, direção política, 
controle social e iniciativa legislativa, no sentido de que o direito e o pensamento jurídico, a exemplo da 
economia e do pensamento econômico no final dos anos 20, encontram-se próximos de uma exaustão 
paradigmática. Dada a impressionante rapidez com que muitos dos conceitos e categorias fundamentais 
até agora prevalecentes na teoria jurídica vão sendo esvaziados e problematizados pelo fenômeno da 
globalização, seus códigos interpretativos e modelos analíticos e seus esquemas cognitivos revelam-se 
cada vez mais carentes de operacionalidade e funcionalidade”. FARIA, José Eduardo. O Direito na 
Economia Globalizada. São Paulo. Editora Malheiros. 1ª ed., 2ª tiragem, 2000. p. 39. Grifou-se. 
19 Faria baseia-se, ao afirmar que o Direito passa por uma revolução na obra de Thomas S. Kuhn, A 
Estrutura das Revoluções Científicas, para quem a ciência se desenvolve através de saltos qualitativos, 
fundados em razões sociológicas e critérios internos de validação do conhecimento científico, que ocorrem 
quando os paradigmas de uma determinada ciência – seus enfoques, métodos, axiomas, hipóteses, 
princípios, categorias e conceitos básicos – são postos em debate e, eventualmente, superados. A superação 
de um paradigma permite que, em uma determinada ciência, novos enfoques, métodos, hipóteses etc. sejam 
empregados na pesquisa científica. A influência dos novos paradigmas é que permitiria, então, novos 
avanços científicos. Para Kuhn, as revoluções científicas constituiriam quebras de paradigmas e o progresso 
do conhecimento científico se daria a partir de um movimento de quebra de sucessivos paradigmas. KUHN, 
Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, Chicago University Press, 1970. Apud 
FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Editora Malheiros. 1ª ed., 2ª 
tiragem, 2000. p. 47. 
20 O autor referencia, explicitamente: monismo jurídico, norma fundamental, poder constituinte originário, 
hierarquia das leis, direito subjetivo e segurança do direito. FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia 
Globalizada. São Paulo. Editora Malheiros. 1ª ed., 2ª tiragem, 2000. p. 39. 
21 BALBÉ, Manuel. El futuro del derecho administrativo en la globalización: entre la americanización e la 
europeización. Revista de Administración Pública. 2006, n 174. 
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Unidos da América, e globalização europeização, que tem como ponto focal a União 

Europeia.  

Pela vertente americanização, sustenta que a disseminação do modelo do Estado 

Regulador22, implementado em diversos países em graus distintos, fez com que se 

consolidasse um modelo de Estado “desagregado”23, no qual diferentes órgãos estatais 

atuam, com autonomia e independência, muitas vezes de forma contraditória. O conceito 

de Estado desagregado, por sua vez, é fundamental para se compreender a eficácia das 

redes de reguladores, motivo pelo qual seu estudo se faz importante neste trabalho. 

O processo de globalização europeização, por sua vez, tem influenciado no 

surgimento e disseminação de organismos não-estatais e supraestatais, os quais vem 

reduzindo o escopo de atuação dos Estados no espaço global – a doutrina 

internacionalista, ao referir-se a este fenômeno, alude ao conceito de fragmentação, que 

será melhor desenvolvido adiante. 

 

 

1.1.2. Estado Regulador e a Fragmentação do Estado 

 

 

O chamado Estado Regulador, segundo Majone24, possui três premissas básicas: 

a privatização, a liberalização e a desregularização. Por meio deste rótulo, faz-se alusão 

à adoção de uma plêiade de novas estratégias regulatórias que independem de uma 

atuação centralizada do Estado25. 

 
22 No que tange à implementação de um Estado Regulador no Brasil, a doutrina também caminha no sentido 
de que ela se deu por influência externa, relacionada com a busca por uma maior eficiência na elaboração 
normativa o que, por sua vez, esperava que se traduzisse em maior atratividade do país para a captação de 
investimentos estrangeiros. Por todos, cf. GUERRA, Sérgio. Aperfeiçoando a regulação brasileira por 
agências: quais lições podem ser extraídas do sesquicentenário modelo norte-americano? Teoria do Estado 
Regulador. GUERRA, Sérgio (org.). Curitiba. Juruá. 2015. 1ª ed. Em sentido similar, Sol Picciotto já 
asseverou que o espraiamento de órgãos reguladores em diversos ordenamentos jurídicos é um reflexo da 
globalização. Cf. PICCIOTTO, Sol. Regulating Global Corporate Capitalism. Cambridge University 
Press. 2011, 1ª ed, p. 4.  
23 SLAUGHTER, Anne-Marie. A New World Order. Princeton University Press. 2004 
24 MAJONE, Giandomenico. Do estado positivo ao estado regulador. In. Regulação Econômica e 
Democracia: o debate europeu. MATTOS, Paulo Todescan Lessa (org.). São Paulo. Revista dos Tribunais. 
2017. 2ª ed 
25 “A verdade é que, neste período, métodos tradicionais de regulação e controle estavam ruindo sob a 
pressão de potentes forças tecnológicas, econômicas e ideológicas, e foram desmantelados ou radicalmente 
transformados. Isto é frequentemente chamado de ‘desregulação’, mas o termo é enganador. O que se 
observa na prática não é um desmantelamento de toda a regulação governamental – um retorno ao laissez-
faire que na realidade nunca existiu na Europa – mas, em vez disso, uma combinação de desregulação e 
nova regulação, possivelmente em um nível diferente de governança”. MAJONE, Giandomenico. Do 
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Este modelo tem como uma de suas características marcantes a delegação de 

poderes para agências reguladoras e estruturas similares, que operam de forma 

independente. Assim, pequenas frações dos poderes estatais26 – legislativo, 

consubstanciado na elaboração de normas específicas para o setor regulado; executivo, 

consistente na fiscalização e aplicação destas normas; e judiciário, uma vez que as 

agências julgam as infrações verificadas – passam a ser exercidos de forma autônoma e 

independente em diferentes níveis da esfera estatal.  

A partir daí, se pode afirmar que o Estado assume, dentre as suas funções 

administrativas, a chamada função regulatória. A ideia de uma função administrativa do 

Estado surge no contexto da tripartição dos Poderes estatais, acompanhada da criação de 

um Poder Legislativo, originalmente encarregado da elaboração normativa primária; um 

Poder Judiciário, encarregado de sua aplicação; e um Poder Executivo, a quem cabe zelar 

pela eficiência normativa e garantir a concretização do planejamento elaborado pelo 

legislador27.  

Nesse quadrante, como bem observa Paulo Otero28, no núcleo do conceito de 

Administração encontra-se a ideia de submissão, no sentido de que ao administrador cabe 

zelar pela boa gestão de um bem titularizado por um terceiro, ficando, no exercício de sua 

atuação, sujeito ao seu controle e à responsabilização pelos atos. 

A função administrativa do Estado, portanto, pode ser definida a partir de sua 

finalidade, como a atuação estatal que tem em vistas a gestão do bem público para a 

consecução dos objetivos traçados pelo legislador29. Dentro desta definição encontram-

se as ferramentas30 de que a Administração emprega para realizar as suas funções, que 

incluem, dentre outras, a regulação.  

 
estado positivo ao estado regulador. In. Regulação Econômica e Democracia: o debate europeu. 
MATTOS, Paulo Todescan Lessa (org.). São Paulo. Revista dos Tribunais. 2017. 2ª ed 
26 Dadas as limitações evidentes ao exercício destes poderes, em função do enquadramento institucional 
das agências, é comum que a doutrina se refira a poderes quase-executivos, quase-legislativos e quase-
judiciais.  
27 GUIMARÃES, Bernardo Strobel. O Exercício da Função Administrativa e o Direito Privado. Tese 
apresentada para a obtenção do grau de Doutor no Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo em 2011. p. 68. 
28 OTERO, Paulo. Manual de Direito Administrativo, Vol. I. Coimbra. Almedina. 2013. 1ª ed., p. 21. 
29 “A função administrativa é a tarefa do Estado orientada a dar concretude aos objetivos e metas traçados 
no plano normativo (i.e. pela ordem jurídica). Para tanto, a Administração goza das técnicas e dos meios 
necessários a atingir tais objetivos dentro do quadro da legalidade. A força da Administração, sua pujança, 
está exatamente aí e se traduz na capacidade geral de ela atuar em vista a concreção do bem comum.” 
GUIMARÃES, Bernardo Strobel. O Exercício da Função Administrativa e o Direito Privado. Tese 
apresentada para a obtenção do grau de Doutor no Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo em 2011. p. 76.  
30 O conceito de Direito Administrativo como caixa de ferramentas foi desenvolvido, no Brasil, por 
Leonardo Coelho Ribeiro a partir de uma visão pragmática do Direito Administrativo. Para o autor, o Estado 
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Marcos Juruena Villela Souto31 foi pioneiro, no Brasil, ao classificar a regulação 

como uma função do Direito Administrativo. Para o autor, ela deriva da incapacidade de 

o Estado satisfazer todas as necessidades públicas, o que faz com que ele assuma para si 

a tarefa de orientá-las. Assim, tem-se um mecanismo que funcionaria de forma 

escalonada32: (i) uma autoridade eleita concede, a um determinado agente, poder político 

para implementar determinadas medidas, acompanhadas de instruções explícitas para o 

atendimento do interesse público33; (ii) o agente formula a política pública com vistas a 

atender ao interesse público; e (iii) por meio da atividade regulatória, são expedidas 

diretrizes para garantir a eficiência na sua implementação. Para Juruena34, a função 

regulatória tem como finalidade traduzir “em comandos técnicos a orientação normativa, 

executiva ou judicante, para a implementação de uma política pública”.  

Dada a notória dificuldade em se definir um conceito de regulação35, tomamos 

como referência, para definir e operacionalizar o conceito, a proposição de Julia Black36, 

 
pós-moderno deve preocupar-se, acima de tudo, em ser eficiente, sem ater-se a paradigmas específicos de 
atuação. Assim, pontua que “ferramentas são instrumentos vocacionados a certas finalidades. E apreender 
o direito administrativo como uma caixa delas é jogar luzes sobre a importância de se desenhar, escolher, 
combinar, empregar e testar essas ferramentas na persecução dessas finalidades, aprimorando a Gestão 
Pública e seu controle, a partir de juízos de adequação, experiência e do acompanhamento e avaliação de 
resultados”. RIBEIRO, Leonardo Coelho. O Direito Administrativo como “Caixa de Ferramentas”: 
Uma Nova Abordagem da Ação Pública. São Paulo. Malheiros Editores. 2016, 1ª ed. p. 186. 
31 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro. Editora Lumen 
Juris, 2002, 1ª ed. pp. 31 e ss. 
32 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro. Editora Lumen 
Juris, 2002, 1ª ed. p. 37. 
33 Observa-se, aqui, que a compreensão do interesse público tem passado por algumas mudanças. Como 
bem assevera José Guilherme Giacomuzzi, existem dois conceitos distintos por trás do interesse público: o 
interesse geral, de matriz rousseauniana, dedutível a partir de um ideal de justiça universal, cuja aferição é 
deixada nas mãos do Estado e que pauta a doutrina mais clássica do Direito Administrativo brasileiro, como 
a de Hely Lopes Meirelles, por exemplo; e (ii) e uma segunda de matriz utilitária, que predica a apuração 
do interesse público nos casos concretos, que tem se mostrado predominante na doutrina mais 
contemporânea. Gustavo Binenbojm, por exemplo, embora rejeite as noções de interesse público de matriz 
rousseauniana e utilitarista, aproxima-se da segunda por propor, como elemento capaz de apurar o interesse 
público nos casos concretos, a metodologia da proporcionalidade. Embora Marcos Juruena Vilella Souto, 
em seu trabalho, tenha parecido balizar-se pelo primeiro entendimento, entendemos que o segundo, que 
predica a apuração, no caso concreto, do conceito de interesse público, seja o mais adequado. Cf. 
GIACOMUZZI, José Guilherme. Uma Breve Genealogia do Interesse Público. In. O Direito 
Administrativo na Atualidade: Estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917- 
2017). Org. WALD, Arnoldo et alli. São Paulo. Malheiros. 2017. 1a edição. BINENBOJM, Gustavo. Uma 
Teoria do Direito Administrativo: Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. Rio 
de Janeiro. Renovar. 2014. 3a ed. pp. 83-130. 
34 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro. Editora Lumen 
Juris, 2002, 1ª ed. p. 37. 
35 Black chegou até mesmo a afirmar: “The reaction of most regulationists at this point likely to be: ‘oh no, 
not this again’. But this is not because they would all come out with the same answer – far from it. Indeed, 
definitional chaos is almost seen as an occupational hazard by those who write about regulation”. BLACK, 
Julia. Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a “Post-
Regulatory” World”. Current Legal Problems. 2001. 
36 BLACK, Julia. Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a 
“Post-Regulatory” World”. Current Legal Problems. 2001. 
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para quem uma definição de regulação deve passar por estes cinco elementos: (i) o que é 

a regulação; (ii) quem ou o que exerce função regulatória; (iii) qual a forma utilizada para 

o seu exercício; (iv) para quem é direcionada a regulação; e (v) qual o meio empregado 

para regular. 

 É de se destacar que uma parcela considerável da doutrina37 brasileira, ao definir 

o conceito preenche estes cinco tópicos como sendo: (i) intervenção no domínio 

econômico visando corrigir falhas de mercado; (ii) pelo Estado; (iii) através da atuação 

no domínio econômico; (iv) em face aos integrantes de um sub-sistema regulado; e (v) 

através de estratégias do tipo comando e controle38. Bernardo Strobel Guimarães observa 

que a regulação, para o Direito Brasileiro, pode ser considerada como uma função 

administrativa, de cunho eminentemente estatal39.  

Recentemente, se tem verificado um deslocamento do exercício da função 

regulatória para agentes privados e para além das fronteiras estatais – fala-se em 

regulação descentralizada ou policêntrica40. A desestatização consubstancia-se na 

assunção do papel de regulador por entidades privadas, através de estratégias de 

autorregulação e de corregulação. A desterritorialização, por sua vez, se verifica na 

consolidação de entidades privadas, públicas ou híbridas que exercem função regulatória 

em âmbito transfronteiriço e que acabam por vincular os órgãos estatais41.  

 
37 Por todos, Carlos Ari Sundfeld assevera que: “A carga significativa do termo regulação tem vindo menos 
dele mesmo e mais de sua associação ao adjetivo econômica. A regulação de que a Constituição e as leis 
recentes aludem é, para nós, uma regulação da economia (ou regulação econômica). Isso imediatamente 
vincula a regulação aos debates fundamentais da teoria econômica, especialmente os relativos à liberdade 
econômica, ao poder econômico e à eficiência econômica.” SUNDFELD, Carlos Ari. Direito público e 
regulação no Brasil. In GUERRA, Sérgio (org.) Regulação no Brasil. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2014. 
1ª ed. p. 114. 
38 Comando e controle é o nome dado, pela teoria da regulação, à estratégia regulatória consistente na 
formulação de regras (comando) e na imposição de sanções pelo seu descumprimento (controle). Com 
frequência, o emprego de estratégias regulatórias deste tipo é associado à presença de uma autoridade 
hierarquicamente superior, via de regra estatal, a quem compete formular as normas, fiscalizar seu 
cumprimento e impor as respectivas sanções – embora não depende necessariamente da presença desta para 
ser empregada. Pertencem a um gênero de estratégias baseadas em dissuasão (deterrence), que são 
contrapostas à estratégias baseadas na cooperação com os regulados (compliance). AYRES, Ian e 
BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate. Oxford 
University Press. New York. Conferir, também: BALDWIN, Robert et alli. Understanding Regulation. 
Oxford University Press. 2010. 
39 GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Da Regulação Como Função de Direito Administrativo. 
Dissertação apresentada para a obtenção do título de Mestre em Direito, do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 2007, pp. 102 e ss.  
40 “Essentially, decentred regulation involves a shift (and recognition of such a shift) in the locus of the 
activity of ‘regulating’ from the state to other, multiple, locations, and the adoption on the part of the state 
of particular strategies of regulation.” BLACK, Julia. Decentring Regulation: Understanding the Role of 
Regulation and Self-Regulation in a “Post-Regulatory” World”. Current Legal Problems. 2001. 
41 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, 
econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte. Fórum. 2016, pp. 
243/244. 
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Por tratar-se do ramo do Direito que tem a pretensão de controlar o exercício do 

poder pelo Estado, garantindo os direitos e garantias individuais dos jurisdicionados e 

evitando o arbítrio estatal42, o Direito Administrativo é especialmente afetado por estes 

fenômenos. Já foi dito que o Direito Administrativo constitui um verdadeiro “ponto de 

embraiagem” entre a liberdade e a autoridade43. A entrada de novos agentes, que não o 

Estado, dentro desta equação fatalmente forçará a adoção de nova configuração, 

precisamente para impedir que estes fenômenos se deem ao largo da regulamentação 

jurídica e, por isso mesmo, fora de qualquer possibilidade de controle.  

Neste trabalho, o foco será direcionado para a desterritorialização da função 

regulatória. Para contextualizar este fenômeno, bem como mostrar os novos atores que 

passam a dividir o exercício da função regulatória com o Estado é que se passa, na 

próxima seção, a analisar o que a doutrina chama de “fragmentação do Direito 

Internacional”.  

 

1.1.3 A fragmentação do Direito Internacional 

 

 

A fragmentação do Direito Internacional busca explicar a expansão e crescente 

especialização deste ramo jurídico. Para entendê-la, e os seus impactos, é necessário dar 

um passo atrás, na direção das compreensões tradicionais do Direito Internacional e do 

que significa o conceito de unidade significa dentro deste ramo44. 

O Direito Internacional surge, como ramo do Direito, com a assinatura do tratado 

de Westfalia em 1648, tendo como princípio orientador a soberania dos Estados – ou, ao 

menos naquele primeiro momento, dos Estados europeus – e da igualdade entre eles, 

resultante da ideia de que nenhuma soberania poderia sobrepor-se à outra45. 

 
42 “O Direito Administrativo (...) tem uma evolução histórica que pode se resumir numa luta entre a ‘razão 
de Estado’, habilitando poderes extraordinários de supremacia da Administração Pública, e a ‘razão do 
Estado’, justificando agora mecanismos de tutela de garantia dos cidadãos perante o poder e limitativo de 
sua ação: nos últimos dois séculos, o moderno Direito Administrativo tornou-se um campo de batalha na 
luta contra os privilégios e as imunidades do Poder”. OTERO, Paulo. Manual de Direito Administrativo, 
Vol. I. Coimbra. Almedina. 2013. 1ª ed., p. 29. 
43 OTERO, Paulo. Manual de Direito Administrativo, Vol. I. Coimbra. Almedina. 2013. 1ª ed., p. 128. 
44 PROST, Mario. The Concept of Unity in International Public Law. Oxford and Portland, Oregon. 
Hart Publishing. 2012. 1ª ed. p. 5. 
45 MIRANDA, Jorge. Curso de Direito Internacional Público. Cascais. Editora Principia. 2009, 4ª ed. 
pp. 9 e ss.  
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Seu surgimento, portanto, está intrinsecamente ligado à figura do Estado. As 

fontes do Direito Internacional46, como são tradicionalmente compreendidas, decorrem 

da atividade estatal – seja através da celebração de tratados, da formação de costume ou 

do reconhecimento do ius gentium. Além disso, divide-se dois ramos: público, que estuda 

as relações entre Estados; e privado, que estuda a aplicação de normas quando há conflito 

de competências entre Estados. Uma visão tradicional do Direito Internacional, portanto, 

coloca os Estados na condição de protagonistas e soberanos de toda atuação 

transfronteiriça.  

Ao longo de seu desenvolvimento histórico, o Direito Internacional foi marcado 

por uma busca por unidade, nos três sentidos delineados por Prost47: (i) unidade 

substantiva, subdividida em unidade material e unidade formal; (ii) unidade cultural 

subdividida em unidade corporativa e unidade gramatical; e (iii) unidade lógica, 

subdividida em unidade ontológica e unidade axiológica.  

Existe unidade substantiva quando não há conflitos de regras. Assim, quebra-se 

esta unidade quando diferentes normas são aplicáveis ao mesmo caso ou quando 

diferentes interpretações incidem sobre a mesma norma. 

A unidade cultural está relacionada à ideologia profissional dos internacionalistas 

e ao fechamento recorrente do Direito Internacional, relacionando-se às suas 

características específicas enquanto disciplina. A fragmentação, neste contexto, se 

relaciona com o surgimento de novas ideologias ou fundamentações jurídicas que 

dissolvem os projetos macro do Direito Internacional enquanto disciplina. 

A unidade também pode ser lógica. Em um sentido ontológico, remete à perda da 

ideia do Direito enquanto ciência da unidade do Direito, típica do pensamento jurídico 

alemão. Em um sentido axiológico, refere-se aos princípios fundantes da disciplina, que 

 
46 As fontes do Direito Internacional constam do rol do art. 38 do estatuto da Corte Internacional de Justiça 
(CIJ), ora transcrito:  
“Artigo 38 
A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem 
submetidas, aplicará: 
a. as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente 
reconhecidas pelos Estados litigantes; 
b. o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito; 
c. os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; 
d. sob ressalva da disposição do Artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados 
das diferentes nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. 
A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as 
partes com isto concordarem.”  
47 PROST, Mario. The Concept of Unity in International Public Law. Oxford and Portland, Oregon. 
Hart Publishing. 2012. 1ª ed. p. 5. 
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serviriam como elementos unificadores das suas normas, possibilitando a sua integração. 

No Direito Internacional, corresponderiam ao que, no Direito doméstico, se costuma 

chamar de ordem pública. 

O fenômeno da fragmentação passa a ganhar destaque, na doutrina 

internacionalista, a partir da década de 1990. Anteriormente, o direito internacional era 

compreendido dentro das características mantidas desde o pós-primeira Guerra Mundial, 

em que se buscava a estruturação de um direito internacional equivalente ao doméstico, 

que teria como foco a proteção dos direitos dos indivíduos a partir da coordenação do 

comportamento dos Estados e da centralização da elaboração normativa em organizações 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas48. A década de 1990, entretanto, 

marcou o esvaziamento de vários destes órgãos, gerando uma onda de pessimismo quanto 

às possibilidades de unificação e centralização do Direito Internacional.  

Mario Prost49 destaca cinco fatores que, em sua concepção, levaram os 

internacionalistas à percepção de que o Direito Internacional passa por um processo de 

fragmentação: (i) a expansão material do direito internacional; (ii) o crescimento da 

comunidade jurídica internacional; (iii) a proliferação dos sujeitos participantes; (iv) a 

diversificação das fontes; e (v) o surgimento de “monstros jurídicos”. 

Com relação ao primeiro fator, é de se destacar que até o final do Século XIX, o 

Direito Internacional tinha como objetivo somente regular os limites da jurisdição dos 

Estados e a condução de relações diplomáticas. Nas últimas décadas, entretanto, o número 

de matérias que são objeto de regulação pelo Direito Internacional vem aumentando 

exponencialmente, abrangendo questões como o investimento estrangeiro e novas 

tecnologias.  

Também aumentou o número de Estados que são considerados sujeitos 

participantes do Direito Internacional. Em primeiro lugar, este aumento se deu em função 

das descolonizações do pós-Segunda Guerra Mundial, bem como da fragmentação dos 

Estados comunistas ao final da Guerra Fria50. Além disso, houve uma mudança no 

 
48 BRITO, Adriane Sanctis de. O regime internacional da internet: Construções argumentativas sobre 
sua especialidade. Dissertação apresentada para a obtenção do grau de Mestre em Direito no Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 2018, p. 18. 
49 PROST, Mario. The Concept of Unity in International Public Law. Oxford and Portland, Oregon. 
Hart Publishing. 2012. 1ª ed. p. 5. 
50 “At the end of World War II, the world was dominated by the United States and three empires — the 
Soviet Union, Britain, and France. China was a huge country but was wracked by civil war. Japan and 
Germany, of course, had collapsed and were occupied. The numerous small independent states in Latin 
America and Europe had marginal influence on world affairs. There were, in all, fewer than seventy states, 
of which fifty-five were members of the United Nations. And putting aside the lingering elements of 
wartime cooperation, crossborder flows tended to be limited, and regional or internal to empire. Today the 
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paradigma reinante do Direito Internacional, incialmente concebido para regular as 

relações entre os países europeus (“civilizados”) e cuja aplicação não chegava aos demais 

(“bárbaros”). A queda deste paradigma fez com que, de forma muito natural, novos 

sujeitos se juntassem aos que anteriormente compunham o rol de atores do Direito 

Internacional. 

A assunção de novos atores ao papel de protagonistas no nível transnacional fez 

com que novos sujeitos integrassem o rol de sujeitos do Direito Internacional. Além disso, 

muitos destes atores exercem função normativa em âmbito transnacional, como a 

International Organization for Standardization (ISO) e o Forest Stewardship Council 

(FSC), o que diversificou o rol de fontes do Direito Internacional.  

Prost51 refere-se ao advento de “monstros jurídicos”, terminologia por ele cunhada 

para referir-se a fenômenos estranhos ao enquadramento tradicional da disciplina do 

Direito Internacional. Fazem parte deste rol de monstruosidades, por exemplo, o unoficial 

law e, mais importante para este trabalho, o soft law, que pode ser classificado como uma 

espécie normativa que não possui efeitos vinculantes, muito empregada por atores 

transnacionais privados como ferramenta regulatória52, e o surgimento de novas 

instituições com caráter não estatal. 

O resultado desta fragmentação é a formação de uma série de regimes, cuja 

fronteira não se dá mais por uma delimitação territorial física, mas sim com base em 

divisões temáticas, determinadas por critérios técnicos53. Assim, se pode falar na lex 

construtionis como um regime internacional de infraestrutura, na lex mercatoria como 

regime do comércio internacional e na lex sportiva como o regime internacional dos 

desportos, dentre outros.  

 
picture is entirely different. One hundred ninety-two states exist – more, if we included states and quasi-
states that do not belong to the United Nations.” POSNER, Eric. The Perils of Global Legalism. The 
University of Chicago Press. 2009. 1ª ed, p. 80. 
51 PROST, Mario. The Concept of Unity in International Public Law. Oxford and Portland, Oregon. 
Hart Publishing. 2012. 1ª ed. p. 6. 
52 Por este motivo, a natureza jurídica do soft law é muito controvertida na doutrina. Há quem sustente, por 
exemplo, não se tratar de direito. Andrew Guzmán sustenta que a diferença entre o hard law e o soft law, 
no Direito Internacional, não é de aplicabilidade ou grau de cogência, tendo em vista a inexistência de 
mecanismos que garantam a sua aplicação em caso de recalcitrância de um determinado sujeito. A grande 
diferença, para Guzmán, seria no nível de comprometimento assumido pelas partes: ao assinar um tratado, 
que pode ser considerado hard law, por exemplo, um Estado assumiria um grau de compromisso maior do 
que ao concordar em vincular-se a um instrumento de soft law. Cf. Guzmán, Andrew T. How International 
Law Works? A Rational Choice Theory. Oxford University Press. 2008. 1ª ed. p. 59. 
53 FISCHER-LESCANO, Andreas e TEUBNER, Gunther. Regime-Collisions: The Vain Search for Legal 
Unity in the Fragmentation of Global Law. Michigan Journal of International Law. 2004. Vol. 25, n. 4. 
pp. 99-1046. 
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Por regimes, entendemos uma união de regras estabelecendo direitos, deveres e 

poderes aos seus integrantes, e regras secundárias que administram a aplicação destas 

regras, inclusive as regras aplicadas para lidar com as infrações – em outras palavras, os 

mecanismos de enforcement.54 

As normas emanadas no seio destes regimes têm, com uma frequência cada vez 

maior, se mostrado capazes de penetrar os ordenamentos jurídicos nacionais o que, por 

vezes, suscita questionamentos acerca da legitimidade democrática e constitucional desta 

forma de atuação normativa. 

Como muitas outras vicissitudes da pós-modernidade55, esta ficou evidenciada 

pelos impactos da pandemia da COVID-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

buscou assumir um papel de liderança, emitindo orientações para autoridades de saúdes 

domésticas. A coordenação internacional mostrou-se importantíssima nas tentativas de 

evitar, ainda nos estágios iniciais da pandemia, que a doença se alastrasse sem controle 

pelo mundo. Este processo não se deu sempre de forma harmônica, como demonstrado 

pelas manobras dos Estados Unidos da América para esvaziar o orçamento da OMS, mas 

denota a importância que essas organizações vêm assumindo no cenário global.  

Também o Direito brasileiro se mostrou aberto a influxos estrangeiros. O 

Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo, ao julgar a constitucionalidade da Medida 

Provisória 966 de 13 de maio de 2020 (MP 966/2020), elaborada com o objetivo de 

disciplinar a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos 

relacionados à pandemia, tomou como baliza interpretativa as orientações e normas 

técnicas exaradas por autoridades internacionais. Antes, entretanto, de explica-lo, é 

necessário discorrer acerca dos dispositivos da referida medida provisória. 

Destaca-se que, embora já tenha tido sua vigência encerrada, por decurso de prazo, 

a MP 966/2020 permanece produzindo efeitos quanto ao período em que esteve em vigor, 

 
54 Trata-se de definição formulada por Martti Koskeniemmi na elaboração de relatório da ONU sobre a 
fragmentação do direito internacional, a qual transcrevemos aqui na íntegra: “A regime is a union of rules 
laying down particular rights, duties and powers and rules having to do with administration of such rules, 
including in particular rules for reacting to breaches. When such a regime seeks precedence in regard to 
general law, we have a ‘self-contained regime’, a special case of lex specialis”. KOSKENIEMMI, Martti. 
Study on the Function and Scope of the lex specialis Rule and the Question of “Self-Contained 
Regimes, Preliminary Report by Martti Koskenniemi, Chairman of the Study Group of the ILC. 
Maio de 2004, p. 9.  
55 A ideia de um “Estado Pós-Moderno” está presente na obra de Jacques Chevallier para quem, embora 
não se possa falar em uma perda de relevância do Estado, há de se considerar que a arquitetura estatal vem 
sofrendo, defrontada com a globalização, profundas mudanças. Cf. CHEVALLIER, Jacques. O Estado 
Pós-Moderno. Trad. JUSTEN FILHO, Marçal. Belo Horizonte. Editora Fórum. 1ª ed. pp. 24 e ss.  
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por força do disposto no artigo 62, §§ 3º e 1156 da Constituição Federal. Nos termos dos 

dispositivos referenciados, o Congresso Nacional é obrigado a redigir decreto para 

disciplinar as relações jurídicas havidas no período de vigência da medida provisória 

revogada e, na sua omissão, determina-se que tais relações serão vigidas pelo texto da 

própria medida provisória. 

Segundo a exposição de motivos da MP 966/202057, sua emissão se deu com o 

intuito “salvaguardar os atos praticados de boa fé e garantir que as sanções civis e 

administrativas recaiam somente sobre aqueles praticados com dolo ou erro grosseiro”. 

Tratava-se de uma medida com o objetivo de resguardar os gestores públicos da atuação 

mais incisiva dos controladores, de modo a evitar uma indesejável paralisia regulatória58. 

Assim é que, em seu artigo 1º59, previa que os agentes públicos, na prática de 

medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela covid-19 

apenas poderiam ser responsabilizados por erro ou dolo grosseiro o que, nos termos do 

 
56 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual 
período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas 
decorrentes. 
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de 
eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante 
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.  
57 BRASIL. Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 966 de 13 de maio de 2020. Disponível em 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=8110754&ts=1607691244307&disposition=inline, último acesso em 12.10.2020. 
58Como asseveram Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas, trata-se de situação 
causada pelos excessos dos órgãos controladores no atributo de suas funções, em que: “Não há incentivo 
para se decidir. A lógica da autodefesa é a seguinte: se a inércia, quando muito, pode lhe importar uma 
sanção funcional, enquanto a ação pode lhe importar na sua responsabilização patrimonial, o melhor é nada 
fazer. O problema é que a legítima defesa do gestor público leva, no final do processo, à inação do Estado, 
com violação reflexa aos demais fundamentos.” Ainda segundo os autores, decorrem, da paralisia 
regulatória, dois efeitos adversos: a interdição de práticas experimentalistas na administração pública e a 
existência de seleções adversas para o provimento de cargos públicos, que passaram a atrair gestores que 
assumam os riscos da desonestidade. In. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo e FREITAS, Rafael 
Véras de. Comentários à lei nº 13.655/2018 (Lei da Segurança para a Inovação Pública). Belo 
Horizonte. Editora Fórum. 2019, 1ª reimpressão, pp. 130 e 131. 
59 Art. 1º Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se 
agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, 
com as medidas de:  
I - enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19; e  
II - combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da covid-19. 
§ 1º A responsabilização pela opinião técnica não se estenderá de forma automática ao decisor que a houver 
adotado como fundamento de decidir e somente se configurará:  
I - se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião 
técnica; ou  
II - se houver conluio entre os agentes.  
§ 2º O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização do 
agente público. 
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seu artigo 2º, seria “o erro manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, 

caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou 

imperícia”.  

Ademais, a MP 966/2020 também fixava balizas para a tomada de decisão pelo 

controlador, determinando, por meio de seu artigo 3º, que fossem levadas em 

consideração, quando da avaliação da ocorrência de erro grosseiro, os seguintes 

requisitos: (i) os obstáculos e as dificuldades reais do agente público; (ii) a complexidade 

da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público; (iii) a circunstância de 

incompletude de informações na situação de urgência ou emergência; (iv) as 

circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação ou 

omissão do agente público; e (v) o contexto de incerteza acerca das medidas mais 

adequadas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 e das suas consequências, 

inclusive as econômicas.  

Não se tratam, ressalte-se, de provimentos novidadeiros no direito brasileiro. A 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), após as alterações sofridas 

por força da Lei nº 13.655/2018 (Lei de Segurança para a Inovação Pública) passou a 

prever, a necessidade de ponderação acerca das reais constrições enfrentadas pelos 

agentes públicos pelo controlador, por meio do seu artigo 22, §1º60, e, em seu artigo 2861, 

a responsabilização do agente público somente por erro ou dolo grosseiro. 

No mais, o Decreto nº 9.830/2019, que regulamentou as disposições acrescidas à 

LINDB pela Lei de Segurança para a Inovação Pública, andou pelo mesmo caminho, ao 

regulamentar as disposições do art. 22, §1º da LINDB no seu artigo 8º, §1º e caput62, e o 

 
60 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.  
61 Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de 
dolo ou erro grosseiro.    
62 Art. 8º Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos, as 
dificuldades reais do agente público e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos 
direitos dos administrados. 
§ 1º Na decisão sobre a regularidade de conduta ou a validade de atos, contratos, ajustes, processos ou 
normas administrativos, serão consideradas as circunstâncias práticas que impuseram, limitaram ou 
condicionaram a ação do agente público. 
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artigo 28 da mesma lei, por meio de seus artigos 12, §1º63 e caput e 1464, que limita as 

hipóteses de exercício de direito de regresso, pela Administração Pública, contra o gestor 

público. 

Diante deste quadro, a Rede Sustentabilidade ingressou, no STF, com a ADI 

6.421, alegando a inconstitucionalidade da MP 966/2020, bem como do bloco de 

legalidade composto por normas que, segundo o partido autor, teriam igual teor: o artigo 

28 da LINDB e os artigos 12 e 14 do Decreto nº 9.830/2019, por violação ao artigo 37, 

§6º65, da Constituição Federal. Isto porque, a partir deste dispositivo, teria sido 

implementado um sistema de responsabilização da Administração Pública em duas 

etapas: (i) na primeira, o Estado responderia, de forma objetiva, pelos danos causados aos 

particulares; e (ii) na segunda, o agente causador do dano responderia, de forma subjetiva, 

por meio de ação de regresso. A fixação de parâmetros objetivos ao julgador violaria o 

texto constitucional por limitar as hipóteses de responsabilização dos agentes públicos. 

Haveria, ainda segundo a inicial, um perigo adicional nas medidas tomadas pela MP 

966/2020, tendo em vista que, em função da pandemia, foram flexibilizadas normas para 

licitações e contratações públicas. A combinação destas flexibilizações com as restrições 

ao controle poderia, assim, gerar incentivos perversos para gestores públicos mal-

intencionados66. 

 
63 Art. 12.  O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas 
se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro, no desempenho de suas 
funções. 
§ 1º Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, 
caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. 
64 Art. 14.  No âmbito do Poder Executivo federal, o direito de regresso previsto no § 6º do art. 37 da 
Constituição somente será exercido na hipótese de o agente público ter agido com dolo ou erro grosseiro 
em suas decisões ou opiniões técnicas, nos termos do disposto no art. 28 do Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, 
e com observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 
65 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:  
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
66 A alegação de violação ao art. 37, §6º, CF, foi a principal alegação da ADI 6.421, por isso optou-se por 
discorrer de forma um pouco mais aprofundada acerca deste fundamento neste trabalho. Alegou-se, ainda, 
violação aos §§ 4º e 5º do mesmo dispositivo, bem como aos princípios republicano, da probidade 
administrativa e da eficiência. Também foi alegada inconstitucionalidade formal da MP nº 996/2020, por 
ausência dos requisitos de relevância e urgência. A petição inicial, bem como os demais documentos que 
instruíram a ADI e todas as decisões tomadas no curso do procedimento, encontram-se disponíveis para 
consulta no site do Supremo Tribunal Federal.  
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O STF apreciou, em sede cautelar, apenas a MP 966/202067, dado que somente 

em relação à esta configurava-se, à época do julgamento, o requisito do periculum in 

mora, uma vez ter sido promulgada no contexto da pandemia do COVID-19. Na ocasião, 

foi declarada, por maioria absoluta, nos termos do voto do Ministro Luis Roberto Barroso, 

relator do caso, a constitucionalidade dos dispositivos questionados. De maior relevo para 

o presente trabalho, entretanto, são as condições em que esta decisão foi tomada.  

Decidiu-se por dar interpretação conforme à constituição aos artigos 1º e 2º da MP 

966/2020, determinando que: (i) em relação ao artigo 1º, que as autoridades competentes 

deveriam exigir que a opinião técnica utilizada para fundamentar suas decisões abordasse, 

explicitamente, normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como 

estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas, 

bem como para os princípios constitucionais da precaução e prevenção; e (ii) em relação 

ao artigo 2º, determinou que os mesmos requisitos devem ser levados em consideração 

pelo julgador (ou controlador) ao definir se foi cometido, pelo gestor, erro grosseiro que 

enseje a sua responsabilização direta. Foram fixadas, neste mesmo julgamento, duas teses 

pelo STF com o desiderato de orientar, nesta direção, a interpretação destes dispositivos 

pelos tribunais pátrios68. 

Na prática, o STF terminou por impor, aos gestores públicos, observância de 

diretrizes traçadas em órgãos internacionais. Isto porque, ao fixar a tese, o Supremo 

orienta a forma de decidir dos tribunais que, por sua vez, conforma a atuação dos gestores. 

Como bem destacaram Egon Bockmann Moreira e Heloísa Fernandes Câmara69, o STF 

 
67 Na ocasião, a ADI 6421 foi julgada em conjunto com as seguintes ações diretas de inconstitucionalidade: 
6422, proposta pelo Partido Cidadania; 6424, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL); 6425, 
proposta pelo Partido Comunista do Brasil (PCB); 6427, proposta pela Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI); 6428, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT); e 6431, proposta pelo Partido Verde 
(PV). Destas, apenas as ações propostas pela Rede e pelo PDT tinham como objeto a MP nº 966/2020 e a 
LINDB, com as demais tendo como objeto, exclusivamente, as disposições da medida provisória.  
68 Nos termos do acórdão publicado pelo STF, as teses fixadas na ocasião tiveram a seguinte redação: “1. 
Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio 
ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios 
científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a 
quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem 
expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos 
por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos 
princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por 
eventuais violações a direitos”.  
69 MOREIRA, Egon Bockman e CÂMARA, Heloísa Fernandes. Constitucionalidade da MP 966: 
expressão de um Direito Constitucional Globalizado? Reflitamos sobre as fontes da interpretação 
conforme. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/constitucionalidade-da-mp-966-
expressao-do-direito-constitucional-globalizado-28052020, último acesso em 05.12.2020. 
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acabou por “acolher a globalização e o papel de um Direito Internacional sem nação nem 

convenção”. 

Ao fixar as diretrizes de organismos internacionais como parâmetro decisório, o 

STF terminou por promover um fenômeno atípico, do ponto de vista constitucional. Isto 

porque a Carta Magna é clara, em seu 5º, §§ 2º e 3º70, ao estabelecer o mecanismo de 

internalização de normas decorrentes de tratados, que são recepcionados, em nosso 

ordenamento jurídico, com efeito de lei. Os tratados internacionais deverão ser objeto de 

ratificação uma vez aprovados por quórum de maioria absoluta, hipótese em que serão 

internalizados com força de lei, ou, no caso dos tratados de direitos humanos, por maioria 

absoluta, hipótese em que serão recepcionados com força de norma constitucional. 

Destaque-se que há uma razão de ser para a observância deste procedimento por 

parte do constituinte. Ele emula o processo de sanção pelo qual devem passar os projetos 

de lei antes de entrarem em vigor. Com efeito, após a aprovação pelo Congresso Nacional, 

faz-se necessária aprovação pelo Poder Executivo. Desta forma, como preleciona José 

Afonso da Silva71, ter-se-á garantida, em toda a sua amplitude, a necessária legitimidade 

democrática à lei recém-elaborada, dado que será fruto da conjunção de vontade entre os 

poderes eleitos pela vontade popular – o Legislativo e o Executivo. De forma similar, a 

Constituição Federal exigiu que os tratados, antes de vigorarem no direito brasileiro, 

sejam expressamente aceitos por ambos os poderes. 

Do texto constitucional, depreende-se que, para o ordenamento jurídico brasileiro 

a incorporação de normas do Direito Internacional é possível se: (i) decorrentes de tratado 

internacional ou convenção internacional; (ii) desde que mediante assinatura pelo poder 

executivo e ratificação pelo Congresso Nacional, nos termos previstos pela Constituição 

Federal. Assim, tem-se que, fora destas hipóteses, normas exaradas por organizações 

 
70  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: 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais.  
71 “A sanção constitui, assim, não mera ratificação ou confirmação de uma lei já nascida, mas a adesão, 
dada pelo chefe do Poder Executivo ao projeto aprovado pelo Congresso, de tal sorte que enquanto ela não 
se manifesta, a obra legislativa não se encontra definitivamente formada. Em realidade, no caso, existem 
duas realidades vontades legislativas paralelas, a do Governo e a das Câmaras, cujo concurso é 
constitucionalmente necessário para o nascimento mesmo da lei. A sanção, pois, visto que associa o chefe 
de Estado à adoção da lei, é ato eminentemente legislativo.” SILVA, José Afonso da. Processo 
Constitucional de Formação das Leis. São Paulo. Editora Malheiros. 2017, 3ª ed. p.  
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internacionais não poderiam integrar o ordenamento jurídico brasileiro. Desta forma, a 

interpretação firmada quando do julgamento da ADI 6421 terminou por extrapolar os 

limites da norma fundamental. Isto porque, na prática, promoveu a internalização de 

normas internacionais fora do procedimento ali previstos.  

É certeira, portanto, a crítica formulada por Moreira e Câmara no que tange ao 

procedimento adotado pelo Supremo, que burlou as exigências de legitimação popular e 

democráticas determinadas pela Constituição. É situação cada vez mais corriqueira, na 

medida em que a globalização conforma os limites do ordenamento jurídico nacional e 

organismos supranacionais, por vezes privados, imiscuem-se na atividade normativa do 

Estado em seus diversos níveis – não somente legislativo como, também, no nível 

infralegal, que é o objeto precípuo deste trabalho. 

Recorde-se que o STF, por sua vez, nos autos da ADI 6.341, já havia sinalizado 

que as diretrizes da OMS deveriam ser observadas quando do planejamento de políticas 

públicas de saúde voltadas para o combate dos efeitos da pandemia da Covid-19. Na 

ocasião, julgou-se a competência para a elaboração de políticas públicas para o combate 

à doença, tendo se decidido que seria concorrente, comum a todos os entes federativos. 

Na ocasião, destacou o redator do acórdão, o Min. Edson Fachin, que “como a finalidade 

da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da 

competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em 

evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial de Saúde”. 

O STF vem desempenhando um papel fundamental para a internalização, no 

Direito brasileiro, de padrões normativos estrangeiros. Esta orientação foi reforçada no 

recente julgado da ADI 6.58672, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Nela, 

julgou-se a constitucionalidade do artigo 3º, III, alínea d73, da Lei nº 13.979 de 6 de 

fevereiro de 2020, elaborada com o desiderato de orientar as medidas profiláticas que 

poderiam ser tomadas no combate à pandemia da Covid-19. O artigo impugnado, 

especificamente, autorizava os diferentes entes federativos a procederem com a vacinação 

compulsória de sua população, para evitar a disseminação em massa da doença.  

Na ocasião, foi decido que a vacinação compulsória é constitucional, sendo 

vedada, entretanto, a vacinação forçada, ou seja: as constrições impostas aos particulares 

 
72 Julgada em conjunto com a ADI 6.587, completar dados 
73 Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 
III - determinação de realização compulsória de: 
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 
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para constrange-los a se vacinarem devem ser indiretas, de modo que não se pode, por 

exemplo, invadir a residência de uma pessoa ou leva-la, contra a sua vontade, a um posto 

de saúde para ser imunizada. Por outro lado, foi considerado constitucional o emprego de 

medidas indiretas de coerção como, por exemplo, exigir comprovante de vacinação para 

matrícula em escolas públicas ou privadas e para o alistamento militar obrigatório.  

Para tanto, o Ministro Lewandowski considerou que as vacinas deveriam cumprir 

cinco exigências: (i) ter como base evidências científicas e análises estratégicas 

pertinentes; (ii) virem acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, bem como 

eventuais contraindicações para seu uso; (iii) respeitar a dignidade humana e os direitos 

fundamentais das pessoas; (iv) atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade; 

e (v) serem, as vacinas, distribuídas gratuita e universalmente. No mais, considerou-se 

possível que tanto a União quanto Estados, Municípios e o Distrito Federal pudessem dar 

início, dentro de suas respectivas esferas de competência, à campanhas de vacinação 

próprias.  

No que toca ao tema do presente trabalho, cumpre ressaltar que o Ministro 

Lewandowski, em seu voto, ao analisar o requerimento de evidência científica e análise 

estratégica, fez menção à ADI 6.421, já analisada neste trabalho, especificamente no que 

tange à possibilidade do emprego de standards, normas e critérios científicos e técnicos 

estabelecidos por organizações e entidades que gozem de reconhecimento nacional e 

internacional.  

O STF acabou por introduzir, no ordenamento jurídico brasileiro, normas 

informais elaboradas por organismos internacionais, à revelia do procedimento 

constitucionalmente previsto. Trata-se de questão controversa, tendo em vista que as 

normas elaboradas neste espaço acabam por interagir com o Direito Administrativo 

doméstico, sem que sejam claras as soluções para os impasses daí decorrentes. De pouco 

auxílio serve o Direito Internacional, visto que tampouco as suas categorias tradicionais 

são capazes de oferecer respostas claras para este fenômeno74. 

 

 

 

 
74 Fato que levou Paul Stephan a decretar a “morte” da antiga compreensão do Direito Internacional, 
baseada na soberania, diante do que chama de sua “privatização”, ou seja, da crescente participação de 
atores não estatais em suas atividades e do grande fluxo normativo daí decorrente. STEPHAN, Paul B. 
Privatizing International Law. Virginia Law Review. Vol. 97, 2011, p. 1574. 
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1.2. A emergência do Direito Administrativo Global 

 

 

O Direito Administrativo Global (DAG), como campo de estudo, teve a sua 

origem no seio do Institute for International Law and Justice (IILJ), vinculado à New 

York University (NYU) e tem, como seu marco teórico inicial o framework paper 

publicado, em 2005, por Benedict Kingsbury, Nico Krisch e Richard Stewart.  

Ele surge a partir da constatação da existência de um espaço administrativo global, 

em que predominam atores supra-estatais, como organizações internacionais, ou mesmo 

completamente desvinculados dos Estados, como organizações sociais e até mesmo 

agentes privados, que acabam por se encarregar de funções tipicamente administrativas, 

como a governança – falando-se assim em “governança global” – e a regulação. Os 

autores afirmam que esse fenômeno gerou um déficit de accountability que motivou, no 

cenário internacional, duas respostas75: a extensão de princípios do direito administrativo 

para decisões regulatórias intergovernamentais que afetam uma nação; e o 

desenvolvimento de mecanismos de direito administrativo em nível global para endereçar 

as decisões tomadas nestes regimes.  

A proposta por trás do DAG é a de que o Direito Administrativo é o molde ideal 

para esse direito que se propõe a coordenar e controlar a governança global, já que este é 

o ramo da ciência jurídica que se ocupa, primordialmente, do controle do poder exercido 

pelos governos, em âmbito nacional, e da salvaguarda dos direitos dos cidadãos – ou, 

como Javier Barnes76 coloca, o Direito Administrativo investiga o governo. Ele surge, 

então, com a proposta de ser o ramo jurídico que ordena as funções administrativas 

exercidas dentro deste espaço administrativo global.  

O conceito de espaço administrativo global foi pouco desenvolvido pela doutrina, 

apesar de sua importância. Nos amparamos, para defini-lo, nas formulações de Sabino 

 
75 KINGSBURY, Benedict; KRISH, Nico; STEWART, Richard B. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and contemporary problems, v. 68, n. 3/4, 2005. Como bem observa Santiago 
López Escarcena, embora este tenha sido, de certa forma, o trabalho que deu início ao estudo do DAG e 
em que foi cunhado este conceito, Sabino Cassese, alguns anos antes, já alertava para a existência de um 
espaço jurídico global e para a formação de um ordenamento jurídico descolado dos Estados. 
ESCARCENA, Sebastián López. Contextualizando el Derecho Administrativo Global. ACDI – Anuário 
Colombiano de Derecho Internacional, 2018, 11, pp. 259-305. 
76 BARNES, Javier. Introdução. Hacia el Derecho Administrativo Global: Fundamentos, princípios y 
ámbito de aplicácion. KINGSBURY, Benedict e STEWART, Richard (org.). Sevilla. Global Law Press – 
Editora Derecho Global. Sevilla. 2016. 1ª ed. 
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Cassese77, para quem a sua existência impõe duas perguntas: é possível que mudanças 

tão importantes ocorram exclusivamente em função de avanços tecnológicos e 

econômicos, enquanto as instituições jurídicas que os regulam permanecem operantes em 

âmbito estritamente estatal?; e assumindo que se formaram ao largo do Direito, quanto 

tempo poderão sobreviver sem amparo jurídico ou estatal? 

A resposta para a primeira pergunta é negativa, tendo em vista que não existe 

registro de um desenvolvimento tecnológico, econômico e financeiro desacompanhado 

de um ordenamento jurídico que lhe garantisse segurança78. A pergunta passa a ser, então, 

se existe algum tipo de base política ou modo de regulação capaz de manter o mundo 

globalizado unido.  

Apesar da inexistência de um Estado ou de uma autoridade centralizada superior 

capaz de manter a coerência e a coesão em nível global, apresentam-se aí todas as 

características de um ordenamento jurídico: (i) plurisubjetividade; (ii) organização; e (iii) 

normatividade. Este ordenamento, entretanto, não é regido por uma autoridade superior, 

mas tem como base a cooperação e integração entre os sujeitos que dele participam79. 

Este ordenamento não tem um centro de referência, mas se organiza a partir do 

agrupamento80 de organizações gerais e setoriais. 

 
77 Cf. CASSESE, Sabino. C’é un ordine nello spazio giuridico globale? Disponível em 
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/la-macchina-globale-Lumsa-25-maggio.pdf, último 
acesso em 05.05.2020 e CASSESE, Sabino. El espacio jurídico global. Revista de Administración 
Pública. Número 157. Janeiro-Abril de 2002.  
78 “Pero la primera opinión queda desmentida por la observación de que las tecnologías, la economía y las 
finanzas nunca se han desarrollado al margen de un orden jurídico del mercado, establecido por los poderes 
públicos, que haya hecho posible o haya favorecido la creación de empresas, los intercambios, las 
transacciones, etc. La segunda queda desmentida por la presencia, en el mercado global, de empresas 
industriales y de bancos de otros muchos países, además de los EE.UU.” CASSESE, Sabino. El espacio 
jurídico global. Revista de Administración Pública. Número 157. Janeiro-Abril de 2002.p. 14. 
79 “A diferencia de los ordenamientos jurídicos regidos por una autoridad superior, como son todos aquellos 
que se fundan en la cooperación, el sistema mundial no es uniforme, sino diferenciado: presenta algunas 
áreas —sectoriales o geográficas— con un alto grado de institucionalización y otras donde ésta es muy 
limitada.” CASSESE, Sabino. El espacio jurídico global. Revista de Administración Pública. Número 
157. Janeiro-Abril de 2002. p.16. 
80 “Tal agrupación presenta las siguientes características: en primer lugar, está muy fragmentada, y no puede 
decirse que esté ordenada en modo policéntrico o reticular, porque tales formas presuponen un diseño. En 
segundo lugar, es incompleta y asimétrica: existen regiones y materias donde se condensan varias 
instituciones, y regiones donde no hay ninguna. En tercer lugar, no tiene un ámbito (auto)definido de tareas, 
ni una distribución clara de funciones con los Estados, por lo cual opera con poderes compartidos. Por 
último, está compuesta tanto de organismos supranacionales (como la Unión Europea) como de organismos 
transnacionales (como los instituidos por otras organizaciones internacionales).” CASSESE, Sabino. El 
espacio jurídico global. Revista de Administración Pública. Número 157. Janeiro-Abril de 2002. p.16. 
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Cassese81 aponta que o espaço global parece construído sobre conveniência e não 

sobre a ordem. Para o autor, ele lembra mais uma forma organizacional de mercado do 

que um Estado ou de um ordenamento jurídico propriamente dito. Ao tentar compreender 

a forma de organização dos atores dentro deste espaço global, o autor destaca que existem 

duas formas de dominantes de organização para o “caos” identificado no espaço jurídico 

global: a política e o mercado. Ele se propõe a explicar ambas para, depois, verificar o 

pertencimento das normas que regem o espaço jurídico global em uma destas duas 

categorias. 

A organização política é um ciclo constituído por dois inputs e um output: o 

primeiro vem com base em uma demanda social por um serviço – termo que Cassese 

emprega com um sentido abrangente – o qual gera um output do Estado para a sociedade, 

na forma do serviço prestado para a sociedade que, por sua vez, ao recebe-lo, avalia sua 

qualidade e que pode gerar um segundo input, na forma de legitimação – como, por 

exemplo, quando opta por reeleger um governo. 

Ao olhar para a estrutura estatal, Cassese aponta que, em função dessa 

estruturação em dois ciclos, as normas e decisões provenientes do Estado e de seus órgãos 

tenderão a ser obedecidas pelos seus constituintes – e, nos casos em que isso não ocorre, 

o Estado detém os meios de constrange-los para que o façam. Como observa, entretanto, 

o autor, esta estrutura não está presente no espaço jurídico global. As demandas globais 

por serviço, em sua maioria, são filtradas pelos governos nacionais. Existe, ademais, uma 

dificuldade em se canalizar os inputs decorrentes da tomada de decisões de caráter global 

para além das fronteiras estatais.  

O mercado, para Cassese, constitui um sistema de tomada de decisões 

descentralizadas fundada em negociações, compostas por dois polos: a oferta e a 

demanda. A decisão é tomada, de forma individual, por cada agente decisor com base nos 

seus interesses pessoais – o que, embora egoísta em um nível individual, produziria os 

melhores resultados em um nível coletivo. Assim, por trás da aparência caótica do 

mercado, esconder-se-ia uma racionalidade que lhe seria intrínseca e guiaria os agentes 

que nele atuam a tomarem as melhores decisões possíveis, garantindo uma alocação ótima 

dos recursos disponíveis.  

 
81 CASSESE, Sabino. C’é un ordine nello spazio giuridico globale? Disponível em 
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/la-macchina-globale-Lumsa-25-maggio.pdf, último 
acesso em 05.05.2020 
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O espaço jurídico global também não apresenta as características típicas do 

mercado. Embora atores privados desempenhem um papel importante e, sem dúvida, haja 

espaço para transações em nível individual em seu seio, Cassese pontua que ele se 

fundamenta também na atuação de poderes públicos, cujos interesses individuais, em 

tese, apresentam-se de forma limitada.  

Desta forma, o autor buscará propor uma nova forma de compreender a 

organização, que seja compatível com o que se verifica no espaço global. Assim, 

identifica três elementos comuns aos diversos sistemas regulatórios globais82. O primeiro 

é a ausência de um ordenamento jurídico geral superior comum, que percorra 

simultaneamente todas os distintos fragmentos deste direito. Em sua visão, embora torne 

mais difícil a organização deste espaço, este fator também representa um ativo 

importante, garantindo a elasticidade necessária para conjugar e acomodar os diferentes 

regimes, bem como a adaptação ao surgimento de novos. 

A segunda é a possibilidade de utilização direta do que Cassese chama de 

“mecanismos de baixo”83. Com isto, quer dizer que os integrantes de um determinado 

regime possuem a possibilidade de cooperar, de forma direta, com entidades infraestatais 

e com governos nacionais84. Ele cita, como exemplo, mecanismos internos do Banco 

Mundial que permitem a participação dos atores com interesses afetados antes da 

construção de uma obra por ele financiada.  

O terceiro é que, no espaço jurídico global, ausentes os mecanismos necessários 

para a coação dos agentes que hesitem em cumprir com as normas ali vigentes sem que 

se recorra ao auxílio dos Estados– ou seja, na impossibilidade da adoção eficiente de 

 
82 CASSESE, Sabino. C’é un ordine nello spazio giuridico globale? Disponível em 
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/la-macchina-globale-Lumsa-25-maggio.pdf, último 
acesso em 05.05.2020 
83 No original, meccanismi dal basso. “L’apertura all’iniziativa dal basso presenta tutti i vantaggi del 
sistema definito “fire alarm”: ognuno che vi è interessato, vi coopera; quindi, è poco costoso e consente 
agli organismi globali di massimizzare il proprio potere attraverso l’informazione così assicurata e 
l’appoggio che in tal modo è garantito da una base molto vasta; non richiede quella dose di “Hoheitlichkeit” 
che è propria dei poteri pubblici nazionali, e che li rende temibili. Esso presenta anche i costi di tale sistema: 
imprevedibilità, casualità, dipendenza dall’iniziativa di altri soggetti.” CASSESE, Sabino. C’é un ordine 
nello spazio giuridico globale? Disponível em https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/la-
macchina-globale-Lumsa-25-maggio.pdf, último acesso em 05.05.2020 pp. 7-8. 
84 Para Cassese, essa cooperação é essencial para a consolidação do poder dos reguladores que atuam no 
espaço global, sobretudo nos que possuem natureza privada. Isto porque, a cada vez que suas normas são 
aplicadas ou incorporadas, tem reconhecida e consolidada a sua esfera de atuação. Cf.: “Il privato che 
richiede l’intervento di un organismo globale perché un governo nazionale non ne rispetta le regole, agisce 
per la propria convenienza, ma massimizza anche l’influenza dell’organismo globale, e ne legittima il 
potere.” CASSESE, Sabino. C’é un ordine nello spazio giuridico globale? Disponível em 
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/la-macchina-globale-Lumsa-25-maggio.pdf, último 
acesso em 05.05.2020 p. 8.  
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regulação baseada em comando e controle e outras estratégias associadas ao modelo de 

deterrence – haverá uma tendência maior na adoção de estratégias de enforcement 

visando o cumprimento voluntário destas normas, como a regulação por incentivos, 

típicos das estratégias de enforcement baseadas em compliance. 

Cassese também aponta um quarto fator: a multiplicidade dos regimes que o 

compõe ou, de forma mais precisa, a operacionalização desta multiplicidade como 

dispositivo garante do funcionamento desta “máquina”. Para o autor, a possibilidade de 

se invocar a aplicação de normas do espaço jurídico global em outros contextos, como o 

nacional, serve para dar novas ferramentas aos cidadãos nacionais para controlar os seus 

governos, bem como para ampliar o alcance do poder dos reguladores que nele atuam – 

consoante o racional anteriormente explicitado.  

O quinto fator apontado por Cassese como típico do espaço jurídico global é a de 

que os mecanismos que o compõem são autossustentáveis e se retroalimentam. Assim, 

são capazes de crescerem e se desenvolverem de forma espontânea, através da interação 

recíproca entre si85.  

Cassese destaca também o desenvolvimento de uma série de táticas86 capazes de 

catalisar a tomada de decisões que seriam, de outra forma, impossíveis, como o 

fracionamento de decisões.  

Por fim, observa que, no espaço jurídico global, existe uma interação entre os 

incentivos de natureza econômica, as escolhas políticas e as instituições. Ele cita o 

exemplo da admissão da China na OMC, pontuando que o país, para garantir um nível 

maior de desenvolvimento econômico, foi constrangido a aceitar medidas liberalizantes.  

O resultado é uma ordem dinâmica, que se movimenta segundo conveniências e 

interesses, tornando-se o motor de um processo de expansão e densificação uma vez que, 

na medida em que busca atender aos interesses dos seus stakeholders, vai consolidando 

 
85 “La apertura verso il basso e la molteplicità degli agenti principali ne fanno un dispositivo capace di 
correggersi e di svilupparsi. I governi nazionali sono stretti tra la società civile e le procedure globali, che 
assicurano vantaggi alla prima, e sono costretti ad accettare limitazioni continue della loro sovranità.” 
CASSESE, Sabino. C’é un ordine nello spazio giuridico globale? Disponível em 
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/la-macchina-globale-Lumsa-25-maggio.pdf, último 
acesso em 05.05.2020 
86 No original, em italiano, optou-se pelo emprego da palavra sotterfugi, que em português significa 
subterfúgio e carrega uma conotação negativa que o original em italiano não trás, motivo pelo qual optou-
se por traduzi-la, de forma mais neutra, como “táticas”. CASSESE, Sabino. CASSESE, Sabino. C’é un 
ordine nello spazio giuridico globale? Disponível em https://images.irpa.eu/wp-
content/uploads/2011/05/la-macchina-globale-Lumsa-25-maggio.pdf, último acesso em 05.05.2020 
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o seu poder. Diante da inexistência de um governo central capaz de orientar este processo, 

ele se dará, na prática, de forma espontânea – ainda que nem sempre harmônica87.   

O espaço global, portanto, terá como características principais o dinamismo e a 

flexibilidade. Longe de ser uma fraqueza, constituem um aspecto chave, que permitem a 

sua constante adaptação face ao dinamismo imposto pelo mundo globalizado. Assim é 

que Javier Barnes destaca tratar-se de um espaço fluído, multidimensional e 

interconectado, comparado a uma rede88.  

De forma sintética, Edoardo Chiti89 destaca que o conceito de espaço global é 

utilizado para referir-se a uma realidade legal em que são quebradas as dicotomias entre 

o espaço internacional e as políticas nacionais, marcado pela invasão do primeiro ao 

domínio anteriormente exclusivo das últimas.  

Nem todas as entidades que atuam no espaço global são públicas. Poder-se-ia, 

assim, duvidar de que estariam abarcadas pelos princípios que compõem o DAG. Para 

afastar esta hipótese é que Benedict Kingsbury90 cunhou o conceito de publicness, que 

funcionaria como uma regra de reconhecimento para determinar a incidência dos 

princípios do DAG a um determinado conjunto normativo.  

Este critério está ligado à natureza pública de uma determinada norma, motivo 

pelo qual deve ser promovida uma análise substantiva, considerando-se como integrante 

do DAG, e sujeita ao plexo de direitos e deveres que dele emanam, aquelas que abrangem 

interesses coletivos e que, portanto, demandam um grau maior de participação social. 

Ao propô-lo, Kingsbury buscou ilidir o soerguimento de barreiras burocráticas à 

expansão do DAG, que terminariam por minar o seu propósito inicial. Com efeito, se sua 

incidência fosse limitada somente à normas de origem estatal ou elaboradas por órgãos 

 
87 “L’obbedienza al nuovo ordine non è imposta con la forza, ma assicurata da meccanismi che operano 
attraverso gli interessi dei privati, dei governi nazionali, degli organismi globali. Tuttavia, queste regole 
sono, a loro volta, ben poco regolate. Innanzitutto, i cinque tratti elencati non si ritrovano in ognuno dei 
sistemi regolatori settoriali, né presentano tutti lo stesso grado di effettività, né riescono a diffondersi e a 
‘mettersi in rete’”. CASSESE, Sabino. C’é un ordine nello spazio giuridico globale? Disponível em 
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/la-macchina-globale-Lumsa-25-maggio.pdf, último 
acesso em 05.05.2020 
88 BARNES, Javier. Introdução. In. Hacia el Derecho Administrativo Global: Fundamentos, princípios y 
ámbito de aplicácion. KINGSBURY, Benedict e STEWART, Richard (org.). Sevilla. Global Law Press – 
Editora Derecho Global. Sevilla. 2016. 1ª ed.  
89 CHITI, Edoardo. Where does GAL find its legal grounding? I*CON (2015). Vol 13, n. 2. pp. 486-491.  
90 KINGSBURY, Benedict. The concept of ‘law’in global administrative law. European Journal of 
International Law, v. 20, n. 1, p. 23-57, 2009. Em sentido similar, Paulo Otero assevera que o interesse 
público internacional captura a atuação administrativa em âmbito supraestatal, atraindo a incidência dos 
princípios típicos do Direito Administrativo. OTERO, Paulo. Manual de Direito Administrativo, Vol. I. 
Coimbra. Almedina. 2013. 1ª ed. 
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públicos, não só a sua aplicação como até mesmo a sua relevância enquanto campo de 

estudo jurídico ver-se-iam severamente limitadas.  

Venturini propõe, à luz das chaves de interpretação da globalização 

americanização e da globalização europeização de Balbé, a divisão do DAG em três 

vertentes, que divide em “escolas91” que vem se formando em torno de seu estudo: (i) a 

primeira, que corresponde à globalização americanização, é formada pela escola da NYU, 

integrada pelos fundadores do movimento; (ii) a segunda, que corresponde à globalização 

europeização, e é composta por diferentes escolas europeias – de Viterbo e do Max 

Planck; e (iii) um movimento desassociado dessas duas chaves e que é composto por 

pesquisadores de países em desenvolvimento92 que, por se enxergarem nas margens deste 

movimento, são críticos aos eixos correspondentes à americanização e a globalização – 

Venturini destaca a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-

SP). 

A vertente americanização surge, conforme asseverou-se, com um olhar crítico 

acerca da governança global, pugnando pela aplicação dos princípios do Direito 

Administrativo doméstico ao espaço administrativo global93. Dentro desta perspectiva, se 

verificam cinco tipos de atuação administrativa no espaço administrativo global:  

(i) administração por organizações internacionais formais; (ii) administração baseada em 

ação coletiva por redes transnacionais de arranjos cooperativos entre reguladores 

nacionais; (iii) administração distribuída, conduzida por reguladores nacionais sob 

tratado, redes e demais regimes cooperativos; (iv) administração por arranjos híbridos 

entre entidades intergovernamentais e privadas; e (v) administração por instituições 

privadas exercendo funções reguladoras94. 

 
91 “Por escola, entende-se o esforço executivo para executar projetos de pesquisas, respaldado por uma 
instituição com capacidade de agregar pesquisadores de sólida formação acadêmica e aprofundado 
conhecimento sobre o tema, bem como para obter financiamento para publicações e realização de 
seminários nacionais e internacionais.” SOUSA, Otávio Augusto Venturini de. Teorias do Direito 
Administrativo Global e Standards: Desafios à estatalidade do Direito. Dissertação apresentada para a 
obtenção do grau de mestre em Direito e Desenvolvimento na Escola de Direito da Funcação Getúlio 
Vargas de São Paulo em 2019, p. 51. 
92 Para Venturini, são os países do chamado “sul global” e representariam críticas da “sul globalização”. 
SOUSA, Otávio Augusto Venturini de. Teorias do Direito Administrativo Global e Standards: Desafios 
à estatalidade do Direito. Dissertação apresentada para a obtenção do grau de mestre em Direito e 
Desenvolvimento na Escola de Direito da Funcação Getúlio Vargas de São Paulo em 2019, p. 51. 
93 KRISCH, Nico. KINGSBURY, Benedict. Introdução: governança global e direito administrativo global 
na ordem legal internacional. RDA – Revista de Direito Administrativo. Belo Horizonte, v. 261, pp. 12-
31, set./dez. 2012. 
94 KINGSBURY, Benedict; KRISH, Nico; STEWART, Richard B. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and contemporary problems, v. 68, n. 3/4, 2005. p. 20. Em um trabalho 
posterior, Kingsbury e Stewart revisaram algumas de suas considerações inicialmente tecidas acerca da 
atuação global de reguladores domésticos, sem prévia articulação através de redes. Como não está dentro 
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Os formuladores iniciais do Direito Administrativo Global buscavam trazer os 

parâmetros de transparência e legitimidade do Direito Administrativo doméstico às 

instituições que atuam no exercício da função regulatória no espaço global, com o 

desiderato de lhes trazer mais transparência e legitimidade.  

Nota-se também uma ênfase nos atores supraestatais e privados dentro desta 

formulação – que foram alçados à condição de seus protagonistas95 - este último, um 

ponto que evidencia o viés individuocêntrico, em detrimento das prerrogativas estatais, 

típico da globalização como americanização.  

Isto porque, ainda segundo o framework paper, as normas do Direito 

Administrativo Global aplicar-se-iam à uma miríade de sujeitos, como Estados, 

indivíduos, organizações internacionais, empresas e outros. A dinâmica oferecida por 

estes sistemas dispensa a necessidade de intervenção ou reconhecimento, por parte dos 

Estados, das regras formuladas pelos atores que compõem o espaço administrativo global. 

Desta forma, os autores definiram o Direito Administrativo Global de modo muito 

abrangente, como cobrindo regras e procedimentos que ampliem o accountability da 

administração global.96. Esta definição evidencia, mais uma vez, a forte presença da 

matriz jurídica norteamericana na concepção do Direito Administrativo Global formulado 

pelos autores.  

Essa perspectiva sobre o Direito Administrativo Global será objeto de críticas por 

parte das escolas europeias. Sabino Casesse97, integrante da “Escola de Viterbo”, destaca 

que esta literatura subestima o papel desempenhado pelos Estados no espaço global, 

rebaixando-os ao nível de deuterogonista, uma espécie de “gestor de autoridades não 

estatais”. 

Quanto às linhas de pesquisa, as escolas europeias concentram-se, sobretudo, em 

“superar os ‘dogmas’ do estadocentrimo sem deixar de lado os Estados. Assim, buscam 

 
do escopo do trabalho, que se propõe a tratar, de forma mais específica, das redes transnacionais de 
reguladores, remetemos o leitor à: KINGSBURY, Bendict e STEWART, Richard. Introducción Hacia el 
Derecho Administrativo Global? Trayectorias y Desafíos KINGSBURY, Benedict e STEWART, 
Richard. Trad. BARNES, Javier. In Hacia el Derecho Administrativo Global: Fundamentos, princípios y 
ámbito de aplicácion. KINGSBURY, Benedict e STEWART, Richard (org.). Sevilla. Global Law Press – 
Editora Derecho Global. Sevilla. 2016. 1ª ed. 
95 DE SOUSA, Otávio Augusto Venturini. Teorias do Direito Administrativo Global e Standards: 
Desafios à estatalidade do Direito. Dissertação apresentada para a obtenção do grau de mestre em Direito 
e Desenvolvimento na Escola de Direito da Funcação Getúlio Vargas de São Paulo em 2019, p. 58. 
96 KINGSBURY, Benedict; KRISH, Nico; STEWART, Richard B. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and contemporary problems, v. 68, n. 3/4, 2005. p. 28 
97 CASESSE, Sabino. Global administrative law: The state of the art. Disponível em: 
https://tinyurl.com/y22mft5e, último acesso em 03.08.2019.  
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alcançar a convergência entre os Estados soberanos que integram a União Europeia, 

motivo pelo qual suas contribuições focam-se, majoritariamente, “no desenvolvimento 

de técnicas de: i) transposição de diretivas; ii) reconhecimento de ato administrativo 

estrangeiro; e iii) cooperação entre administrações e convergência regulatória98”.  

 No tocante à chamada sul-globalização, as críticas são capitaneadas por B.S. 

Chimni, autor indiano que vê, no Direito Administrativo Global, uma imposição dos 

países desenvolvidos ao terceiro mundo visando criar, dentro do espaço administrativo 

global, normas buscando privilegiar os seus interesses99. Isto porque, na concepção do 

autor, os jogos de poder entre os Estados desempenham uma função determinante na 

fixação dos papéis que serão observados em cenários internacionais.  

 Repercutindo as críticas de Chimni, Michelle Raton Sanchez Badin assevera que 

as funções regulatórias exercidas no âmbito do Direito Administrativo Global, em sua 

maioria,  

 
“são os tipos de regulação aos quais os países em desenvolvimento em geral e suas 

respectivas sociedades têm um acesso mais limitado. A falta de experiência pode prejudicar 

a habilidade de tais países para lidar com essas questões, e as técnicas envolvidas nesses 

níveis destacados são menos conhecidas e estudadas.100” 

 

 Analisando as diferentes posições doutrinárias acerca do Direito Administrativo 

Global, temos que: (i) pela vertente da americanização, trata-se de campo de estudo 

surgido com a preocupação de trazer uma maior transparência e accountability às 

instituições que exercem função regulatória no espaço global; (ii) pela vertente da 

europeização, trata-se de ramo preocupado com a coordenação de diferentes entes 

soberanos e, igualmente, com a manutenção da autoridade estatal em um patamar mínimo 

e; (iii) pela vertente do sul global, começa a surgir uma preocupação com ferramentas de 

democratização que proporcionem uma instrumentalização de seus mecanismos de forma 

mais equânime em face dos países subdesenvolvidos e suas populações. 

 
98 DE SOUSA, Otávio Augusto Venturini. Teorias do Direito Administrativo Global e Standards: 
Desafios à estatalidade do Direito. Dissertação apresentada para a obtenção do grau de mestre em Direito 
e Desenvolvimento na Escola de Direito da Funcação Getúlio Vargas de São Paulo em 2019, p. 61. 
99 CHIMNI, B.S. Co-option and Resistance: two faces of Global Administrative Law. Disponível em: 
http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Chimni-Co-Option-and-Resistance-2005.pdf, último acesso em 
03.08.2019. 
100 BADIN, Michelle Raton Sanchez. O projeto de um Direito Administrativo Global: uma leitura a partir 
do Brasil. In. Ensaios sobre o Direito Administrativo Global e sua aplicação no Brasil. BADIN, 
Michelle Raton Sanchez (org.). São Paulo, FGV Direito SP. 2016. 1ª ed. p. 101 
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No que tange a estas assimetrias, destaca-se que, no espaço global, os interesses e 

preocupações de grupos específicos101, dentro dos diferentes regimes que nele operam, 

são sopesados de forma diferenciada102 – o que contraria os princípios que norteiam o 

DAG desde a sua fundação. É o que Richard Stewart chama de problema da 

“desconsideração” que, em última análise, pode levar a cristalização de uma injustiça 

incoerente com os princípios que o regem. O regime ideal, como bem destaca o autor, 

sopesa os interesses dos diferentes atores envolvidos de forma equitativa.  

Chimni103, cuja obra já foi acima referenciada, endereça o problema da 

desconsideração como uma questão estrutural do DAG. Para ele, o Direito Internacional 

se constitui a partir de uma premissa imperialista, com o objetivo de prolongar a 

dominação dos países desenvolvidos sobre aqueles em desenvolvimento. Em sintonia 

com este projeto, o autor ressalta que diversas organizações internacionais já viriam sendo 

intencionalmente manejadas com este propósito. 

Em sua concepção, assim como o Direito Administrativo, em um âmbito 

doméstico, acompanha a estrutura do Estado – de modo que um Estado autoritário 

tenderia a ter um ordenamento jurídico que reflita estas características, ao contrário de 

 
101 Adotamos aqui a terminologia proposta por Richard Stewart: “This article understands interests 
[interesses] as grounded in the material conditions of human welfare, such as, sustenance, health, security, 
housing education, and so on, that can be more or less objectively determined. Concerns [preocupações] 
have a more subjective character, reflecting values like individual dignity, justice and equity, integrity of 
institutions, community, and cultural, religious, social, and ecological values.” STEWART, Richard B. 
Addressing Problems of Disregard in Global Regulatory Governance: Accountability, Participation 
and Responsiveness, disponível em https://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Stewart-Addressing-
Problems-of-Disregard-in-Global-Regulatory-Governance-IILJ-WP-2014_2-GAL.pdf, ultimo acesso em 
10.06.2020. 
102 “Global regulatory administrative authorities systematically give greater regard to the interests and 
concerns of some actors and lesser regard to those of others in making their decisions. Because of deep-
seated structural factors, they tend overall to give greater consideration in weight to the interests of powerful 
states and well-organized economic actors, and disregard the interests and concerns of more weakly 
organized and less politically powerful groups and vulnerable individuals”. STEWART, Richard B. 
Addressing Problems of Disregard in Global Regulatory Governance: Accountability, Participation 
and Responsiveness, disponível em https://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Stewart-Addressing-
Problems-of-Disregard-in-Global-Regulatory-Governance-IILJ-WP-2014_2-GAL.pdf, ultimo acesso em 
10.06.2020. 
103 “At the national level, the nature and content of the rule of law, and thereby administrative law, is shaped 
by the nature and character of the state, among other things. For instance, administrative law has a different 
content in liberal democratic states than in states that are not democracies; in the latter, administrative law 
is somewhat underdeveloped. Non-democracies usually do not take seriously the administrative law 
principles of transparency, accountability, and responsiveness. In short, an understanding of the working 
of administrative law anticipates a particular theory of the state and law. This is equally true at the global 
level. GAL can assume different shapes depending on the nature and character of international law and 
institutions.” CHIMNI, B.S. Co-option and Resistance: two faces of Global Administrative Law. 
Disponível em: http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Chimni-Co-Option-and-Resistance-2005.pdf, 
último acesso em 03.08.2019. 
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outro com caráter mais liberal – o DAG acompanharia a estrutura da ordem internacional 

e, portanto, refletiria os paradigmas vigentes no Direito Internacional.  

O crescente, e cada vez mais intrusivo, papel desempenhado pelas organizações 

internacionais seria o reflexo, em sua opinião, da formação de um Estado Global que 

teria, como marca, a imposição dos interesses dos países mais ricos e influentes sobre os 

países menos desenvolvidos e que, por este motivo, teriam menores condições de 

participarem de forma ativa e efetiva dos órgãos que o compõem. 

Diante deste estado de coisas, Chimni prega que ocorreria um esvaziamento dos 

princípios estruturantes do DAG, que poderiam tornar-se meros adornos retóricos 

voltados para legitimar um sistema opressivo. Desta forma, dois pontos tornam-se fulcrais 

em sua análise: a necessidade de se identificar o caráter deste estado global emergente, 

que para ele seria imperialista, bem como dos atores em melhor posição para empregar 

suas ferramentas em proveito próprio, que para ele seriam as grandes corporações 

transnacionais e os países desenvolvidos104.  

Nesse quadrante o DAG poderia ser transformado em uma ferramenta de 

promoção de justiça e equidade, passaria por uma maior abertura às manifestações dos 

países de terceiro mundo. Assevera ser necessário que a criação de mecanismos 

adequados de participação popular no espaço administrativo global, de modo que as suas 

demandas possam ser ouvidas105. 

O problema da desconsideração é grave porque desafia uma das próprias 

premissas sobre as quais se fundamenta o DAG: a da busca pela legitimidade das 

entidades que exercem funções administrativas no espaço global. É necessário, portanto, 

pensar em soluções para que se resolva este problema. Propõe-se, neste trabalho, que uma 

chave essencial passa tanto pelo relacionamento entre as diferentes esferas jurídicas e que 

os Estados – e o ordenamento jurídico estatal – teriam um importante papel a 

desempenhar ao longo deste processo.  

 
104 “Characterizing the global state and identifying the actors who exercise influence over it is important in 
the context of GAL for at least two reasons: first, it points to the fact that the dominant global classes will 
exercise the maximum influence on the evolution of GAL, and second, it helps stress the reality that some 
actors are in a better position to use GAL in defense of their interests. Thus, for example, the transnational 
corporation—a key agent of the TCC—is better situated to use GAL to its advantage because of its huge 
resources. CHIMNI, B.S. Co-option and Resistance: two faces of Global Administrative Law. 
Disponível em: http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Chimni-Co-Option-and-Resistance-2005.pdf, 
último acesso em 10.06.2020. 
105 Cf. CHIMNI, B.S. Co-option and Resistance: two faces of Global Administrative Law. Disponível 
em: http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Chimni-Co-Option-and-Resistance-2005.pdf, último 
acesso em 03.08.2019. 
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A existência de um DAG não suprime ou anula os ordenamentos jurídicos 

domésticos106. Pelo contrário, como destaca Javier Barnes107 existem três diferentes 

camadas do Direito Administrativo que devem estar em permanente interação. Uma 

camada estatal, que governa e regem as atividades administrativas do Estado; a nacional, 

que se preocupa com os resultados da atividade administrativa estatal face ao exterior; e 

a global, que pretende controlar as práticas de estruturas de governança global, 

assimiladas em sua natureza às administrações. 

É nesse sentido que Paulo Otero aponta para o surgimento de uma série de 

“espaços administrativos comuns108”, que entende como a expressão inicial de uma 

vontade autovinculativa dos Estados, mas que continua sujeita a uma posterior mudança. 

Assim, existiria, para o Direito Administrativo doméstico, uma espécie de “enclave”, em 

que a sua atuação se daria de forma autônoma, ainda que observando as normas vigentes 

nas demais esferas109.  

Como já destacado, esta relação não deve ser entendida como uma de 

subserviência do nível doméstico perante o global. Cassese, como observou-se ao se 

analisar o conceito de espaço administrativo global neste trabalho, assevera que os 

Estados são parceiros necessários dos reguladores em nível global, dado que, via de regra, 

não possuem os meios de imporem suas regras por conta própria. 

É justamente no momento em que emprestam, para estas organizações, a sua força 

coercitiva que os Estados possuem maior capacidade de endereçar, ao menos no que tange 

às suas respectivas populações, o problema da desconsideração. Através do emprego de 

mecanismos de participação e transparência mais robustos, é possível que aumentem o 

 
106 “Al suo centro non ci sono gli Stati, che tuttavia continuano a giocare un ruolo importante. Le relazioni 
costituiscono un tessuto fittissimo e gli scambi di ogni genere sono frequentissimi, ma non seguono un 
ordine comune, né principi prestabiliti. C’è una “global governance”, non un “global government”. Le 
regolazioni sono molte, ma non c’è una autorità che possa imporne l’obbedienza dall’alto, sanzionando 
l’inottemperanza. L’assenza di un ordine giuridico generale e comune favorisce la combinazione tra ordini 
giuridici settoriali (ad esempio, è stato proposto di utilizzare le regole globali del commercio per costringere 
i governi nazionali a rispettare gli “standards” globali sull’ambiente).” C’é un ordine nello spazio 
giuridico globale? Disponível em https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/la-macchina-
globale-Lumsa-25-maggio.pdf, último acesso em 05.05.2020 
107 BARNES, Javier. Introdução. In. Hacia el Derecho Administrativo Global: Fundamentos, princípios 
y ámbito de aplicácion. KINGSBURY, Benedict e STEWART, Richard (org.). Sevilla. Global Law Press 
– Editora Derecho Global. Sevilla. 2016. 1ª ed.  
108 “Os espaços administrativos comuns, envolvendo administrações públicas de vários Estados, 
consubstanciam zonas de convergência ou sintonia de exercício partilhado de função administrativa, numa 
comunhão de interesses transnacionais por uma pluralidade de Estados, revelando uma espécie de 
condomínio da Administração Pública”. OTERO, Paulo. Manual de Direito Administrativo, Vol. I. 
Coimbra. Almedina. 2013, 1ª ed. p. 508. 
109 OTERO, Paulo. Manual de Direito Administrativo, Vol. I. Coimbra. Almedina. 2013, 1ª ed. 
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accountability em um nível doméstico e compensem pela sua ausência no espaço 

global110.  

Nos próximos capítulos, será analisada esta possibilidade a partir da atuação dos 

reguladores brasileiros na incorporação das normas elaboradas pelas redes trasnacionais 

de reguladores das quais participam. No próximo capítulo, de forma mais direcionada, 

nos dedicaremos ao estudo das redes e da atividade de incorporação pelos reguladores 

brasileiros para, em seguida, propormos formas de atuação que busquem endereçar o 

problema da desconsideração.  

 

 

  

 
110 “Así, um Banco Central, bein cuando se reúne, em el caso europeo, em Frankfurt o, a nível global, em 
Basilea, no puede trabajar con una doble vara de medir: em el interior sujeto a toda una suerte de 
exigencias procedimentales básicas y a tantos otros requerimentos substantivos y, en el exterior, sin su 
respecto u observanza (...) En suma, desde la perspectiva de la legitimidad democrática, la autoridad 
nacional que participa em uma red intergubernamental habrá de servirse de mecanismos e instrumentos 
que hagan que sus decisiones tomadas fuera puedan controlarse mejor dentro y responder, em última 
instancia, ante los representantes del Pueblo. Y eso es lo Derecho Administrativo Global”. BARNES, 
Javier. Introdução. In. Hacia el Derecho Administrativo Global: Fundamentos, princípios y ámbito de 
aplicácion. KINGSBURY, Benedict e STEWART, Richard (org.). Sevilla. Global Law Press – Editora 
Derecho Global. Sevilla. 2016. 1ª ed. p. 35.  
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Capítulo 2: Redes de reguladores 

 

 

2.1. Formas de organização em rede 

 

 

Redes, como forma de organização social, não são um fenômeno exclusivo da 

“era da informação”111. Como bem pontua Manuel Castells, a organização das sociedades 

em rede é um fenômeno que, historicamente, precede o século XXI. Com efeito, 

mercadores, agricultores e pequenas comunidades já se organizavam em redes há muito 

tempo. O que, para Castells, diferencia o momento atual de outros períodos históricos é 

a consolidação das redes como forma básica de organização das relações sociais, tornada 

possível pelos avanços tecnológicos, sobretudo na área de comunicação, de modo que, 

para o autor, se estaria diante de uma sociedade inteiramente constituída por redes112. A 

internet, ao possibilitar comunicação instantânea entre diferentes pontos do globo, 

também fez com que as redes fossem capazes de mudar de escala, unindo o local ao global 

e se convertendo na estrutura básica de organização das sociedades contemporâneas. 

Para Castells113, a consolidação das redes enquanto forma base de organização 

social está associada ao surgimento de um novo modo de desenvolvimento, o 

informacionismo, associado à reestruturação do modo de produção capitalista no final do 

século XX.  

 
111 Termo cunhado por Manuel Castells para definir uma era definida pelo informacionismo como principal 
forma de produção econômica. Seus marcos principais são o rápido desenvolvimento tecnológico e a 
aplicação dos conhecimentos e da informação dai derivados para a geração de processos e dispositivos de 
informação. Cf. CASTELLS, Manuel (MAJER, Roneide Venancio, trad.). A Era da Informação: 
Economia, Sociedade e Cultura. Vol. I: A Sociedade em Rede. São Paulo. Paz e Terra. 2017. 18ª ed. 
112 “O resultado foi a descoberta de uma nova estrutura social que estava se formando, que conceituei como 
a sociedade em rede por ser constituída por redes em todas as dimensões fundamentais da organização e da 
prática social. Além disso, embora as redes sejam uma antiga forma de organização na experiência humana, 
as tecnologias digitais de formação de redes, características da Era da Informação, alimentaram as redes 
sociais e organizacionais, possibilitando sua infinita expansão e reconfiguração, superando as limitações 
tradicionais dos modelos organizacionais de formação de redes quanto à gestão da complexidade de redes 
acima de uma certa dimensão. Como as redes não param nas fronteiras do Estado-nação, a sociedade em 
rede se constituiu como um sistema global, prenunciando uma nova forma de globalização característica 
do nosso tempo.” CASTELLS, Manuel (MAJER, Roneide Venancio, trad.). A Era da Informação: 
Economia, Sociedade e Cultura. Vol. I: A Sociedade em Rede. São Paulo. Paz e Terra. 2017. 18ª ed. p. 
12. 
113 CASTELLS, Manuel (MAJER, Roneide Venancio, trad.). A Era da Informação: Economia, 
Sociedade e Cultura. Vol. I: A Sociedade em Rede. São Paulo. Paz e Terra. 2017. 18ª ed. p. 72. 
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Isto porque, em sua concepção114, as sociedades se organizam em processos 

estruturados por relações historicamente determinadas de produção, experiência e 

poder115. Relações de produção, nesta concepção, são dotadas de penetração em todas as 

esferas da sociedade, alterando a experiência dos seres humanos, enquanto indivíduos, e 

as relações de poder que eles experimentam. Como a organização social teria, como um 

dos seus objetivos, a manutenção das relações de poder, o surgimento de novas técnicas 

de produção seria o fio condutor para mudanças na estrutura organizacional de uma 

determinada sociedade116. Assim, para Castells, como as redes são a principal forma de 

organização empresarial do modo de produção informacionista, elas tenderão a assumir 

um papel central na organização social. 

Espera-se, de acordo com o prognóstico formulado pelo autor, que a forma de 

organização das redes se torne, a partir de sua incorporação pelos atores dominantes nos 

setores produtivos, a forma de organização primordial da sociedade na Era da Informação. 

Redes podem ser definidas como sendo são conjuntos de nós interconectados117. 

Um nó é um ponto de encontro dentro de uma determinada rede e o que pode ser 

considerado como nó, por sua vez, dependerá do tipo de rede observada118. Ao tratar-se 

 
114 CASTELLS, Manuel (MAJER, Roneide Venancio, trad.). A Era da Informação: Economia, 
Sociedade e Cultura. Vol. I: A Sociedade em Rede. São Paulo. Paz e Terra. 2017. 18ª ed. p. 72. 
115 “Produção é a ação da humanidade sobre a matéria (natureza) para apropriar-se dela e transformá-la em 
seu benefício, obtendo um produto, consumindo (de forma irregular) parte dele e acumulando o excedente 
para investimento conforme os vários objetivos socialmente determinados Experiência é a ação dos sujeitos 
humanos sobre si mesmos, determinada pela interação entre as identidades biológicas e culturais desses 
sujeitos em relação a seus ambientes sociais e naturais. É construída pela eterna busca de satisfação das 
necessidades e desejos humanos. Poder é aquela relação entre os sujeitos humanos que, com base na 
produção e na experiência, impõe a vontade de alguns sobre os outros pelo emprego potencial ou real de 
violência física ou simbólica.” CASTELLS, Manuel (MAJER, Roneide Venancio, trad.). A Era da 
Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Vol. I: A Sociedade em Rede. São Paulo. Paz e Terra. 
2017. 18ª ed. p. 72. (grifo no original).  
116 “Apesar de serem organizadas em paradigmas oriundos das esferas dominantes da sociedade (por 
exemplo, o processo produtivo, o complexo-industrial militar), a tecnologia e as relações técnicas de 
produção difundem-se por todo o conjunto de relações e estruturas sociais, penetrando no poder e na 
experiência e modificando-os. Dessa forma, os modos de desenvolvimento modelam toda a esfera de 
comportamento social, inclusive a simbólica. Como o informacionismo baseia-se na tecnologia de 
conhecimentos e informação, há uma íntima ligação entre cultura e forças produtivas e entre espírito e 
matéria, no modo de desenvolvimento informacional”. CASTELLS, Manuel (MAJER, Roneide Venancio, 
trad.). A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Vol. I: A Sociedade em Rede. São Paulo. 
Paz e Terra. 2017. 18ª ed. p. 74. 
117 RAMO, Joshua Cooper. The Seventh Sense: Power, Fortune, and Survival in the Age of Networks. 
Little, Brown and Company. Nova Iorque, 2016, 1ª ed. p. 31. 
118 Castells aponta, exemplificativamente, como nós dentro de suas respectivas redes: “mercados de bolsas 
de valores e suas centrais de serviços auxiliares avançados na rede dos fluxos financeiros globais. São 
conselhos nacionais de ministros e comissários europeus da rede política que governa a União Europeia. 
São campos de coca e papoula, laboratórios clandestinos, pistas de aterrisagem secretas, gangues de rua e 
instituições financeiras para a lavagem de dinheiro na rede de tráfico de drogas que invade as economias, 
sociedades e Estados no mundo inteiro. São sistemas de televisão, estúdios de equipamentos, meios de 
computação gráfica, equipes para cobertura jornalística e equipamentos móveis gerando, transmitindo e 
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de redes transnacionais de reguladores, poder-se-á considerar cada regulador doméstico 

integrante de uma rede como um de seus nós.  

As redes, de um ponto de vista topológico, promovem a aproximação entre seus 

nós e, ao mesmo tempo, tendem a afastar de suas interações aqueles que não as 

compõem119. A distância entre os nós de uma rede é medida em graus. Um grau, por sua 

vez, pode ser definido como o número de conexões diretas entre um nó particular e os 

outros nós de uma determinada rede120. Então, por exemplo, se o Nó 1 de uma 

determinada rede fictícia está ligado ao seu Nó 2, eles estão, dentro da rede, a uma 

distância de apenas um grau.  

Os nós de uma determinada rede tendem a possuir conexão com mais de um nó. 

Assim, por exemplo, pensando-se na mesma rede fictícia, se o seu Nó 1 for conectado ao 

Nó 2 e este, por sua vez for conectado ao Nó 3, haverá uma conexão entre o Nó 1 e o Nó 

3 através do Nó 2, que lhes servirá de elo – contanto, é claro, que não haja conexão direta 

entre os Nós 1 e 3. Assim, se poderá afirmar que a distância entre ambos é de dois graus.  

Se, por sua vez, o Nó 3 estabelecer uma conexão com outro nó que não esteja 

conectado ao Nó 1 – como, por exemplo, o Nó 4, haverá entre estes uma distância de três 

graus, tendo como elos os Nós 2 e 3. E assim sucessivamente, para todos os nós da rede. 

Observa-se, assim, que todos os componentes de uma determinada rede estão 

permanentemente conectados, embora nem todos o sejam em primeiro grau.  

Tão curioso quanto didático é o exemplo escolhido por Anne Marie Slaughter121 

para ilustrar a dinâmica das interações em rede e as formas de mensurar a distância entre 

seus nós. A autora faz referência ao jogo chamado “Seis graus de Kevin Bacon”, criado 

por um grupo de universitários norte-americanos. Partindo das premissas de que a 

indústria cinematográfica de Hollywood organiza-se como uma rede, cujos nós são seus 

atores, e de que o ator Kevin Bacon, por sua extensa carreira cinematográfica, ocupa uma 

posição de centralidade nesta rede, o jogo tem como objetivo calcular a distância entre 

um determinado ator e Bacon. A distância é calculada através dos nós da rede existentes 

 
recebendo sinais na rede global da nova mídia no âmago da expressão cultural e da opinião pública na era 
da informação.” CASTELLS, Manuel (MAJER, Roneide Venancio, trad.). A Era da Informação: 
Economia, Sociedade e Cultura. Vol. I: A Sociedade em Rede. São Paulo. Paz e Terra. 2017. 18ª ed. p. 
354. 
119 CASTELLS, Manuel (MAJER, Roneide Venancio, trad.). A Era da Informação: Economia, 
Sociedade e Cultura. Vol. I: A Sociedade em Rede. São Paulo. Paz e Terra. 2017. 18ª ed. p. 354. 
120 SLAUGHTER, Anne-Marie. The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked 
World. Yale University Press. New Haven e Londres. 2017. 1ª ed. p 39. 
121 SLAUGHTER, Anne-Marie. The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked 
World. Yale University Press. New Haven e Londres. 2017. 1ª ed. p 39. 
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entre Bacon e o ator escolhido. Assim, se eles tiverem atuados em conjunto em um filme, 

a distância será de apenas um nó. Se não tiverem, buscam-se outros atores 

“intermediários”, até se chegar ao número de graus que separa o ator escolhido de Bacon 

– apropriadamente denominada de “graus de Bacon”. 

Outro exemplo, mais alinhado com os objetivos desta pesquisa, é o da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), entidade responsável pela regulação do mercado de 

capitais no Brasil. A CVM, como será objeto de análise mais detida a frente, integra a 

International Organization of Securities Comissions (Organização Internacional de 

Comissões de Valores Mobiliários – IOSCO), uma rede transnacional composta por 

reguladores de mercados de capitais do mundo todo.  

A IOSCO tem, como objetivo, promover a harmonização regulatória entre os 

diferentes reguladores de mercados de capitais de seus países membros. Para atingir sua 

finalidade, lança mão de diversas formas de atuação, como a elaboração de standards 

normativos e de guias de melhores práticas. O seu principal modelo de atuação, 

entretanto, consiste no incentivo à celebração, entre seus membros, de memorandos de 

entendimento (Memoranda of Understanding – MOU), compromissos de cooperação 

regulatória e investigativa celebrados entre dois de seus membros.  

Nesse quadrante, a CVM já celebrou MOUs com 41 autoridades regulatórias de 

diferentes países122 – todas, evidentemente, integrantes da IOSCO. Assim, poder-se-ia 

dizer que a CVM está ligada, por um grau, a estes 41 reguladores com os quais celebrou 

MOUs. Além disso, ela também possui ligações, em segundo grau, com os reguladores 

que, embora não tenham celebrado nenhum acordo diretamente com ela, o tenham feito 

com os nós da rede aos quais está ligada em primeiro grau. 

A força entre as ligações dos nós de uma determinada rede é chamada de 

“densidade123”, que é definida através da proporção de ligações potenciais entre nós de 

uma rede e as que estejam efetivamente presentes – ou seja, sobre a extensão das ligações 

 
122 Informação disponível no portal eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários, no seguinte endereço: 
http://conteudo.cvm.gov.br/menu/internacional/acordos/bilaterais.html. Acessado pela última vez em 
10.12.2020.  
123 SLAUGHTER, Anne-Marie. The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked 
World. Yale University Press. New Haven e Londres. 2017. 1ª ed. p 39. 
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individuais de seus nós124. Christina Prell125, para fins didáticos, usa como exemplo uma 

sala de aula de graduação, com oito estudantes, dos quais cinco já se conheciam 

anteriormente. Assim, como os oito estudantes poderiam, potencialmente, ter tido algum 

contato social antes das aulas, mas apenas cinco efetivamente se conheciam, a densidade 

desta rede será de aproximadamente 60%. A densidade de uma rede, por sua vez, é 

diretamente proporcional à sua coesão126.  

A importância de um nó pode ser mensurada através da sua centralidade, medida 

através dos números de ligações que ele possui com os demais componentes da rede. 

Segundo Slaughter127, ela pode ser medida por quatro diferentes formas. A primeira delas 

é a centralidade com relação aos graus, medida pelo número de ligações que um 

determinado nó possui. Slaughter, também fala em centralidade em relação à 

proximidade, medida através da distância média, em graus, entre um determinado nó de 

uma rede e todos os demais. 

A centralidade de interseção128, de maior complexidade, define-se pelo número 

de interseções ocupadas por um determinado nó dentro de uma rede. Este conceito, por 

sua vez, pode ser definido como a posição de ligação entre um determinado nó em relação 

a outros nós da rede. Ou seja, voltando à rede fictícia utilizada como exemplo adrede, 

 
124 “Density refers to the proportion of ties in a network that are actually present. In essence, it looks at the 
extent to which all the individual actors in a network are linked together (…) in general, density counts 
how many actual ties exist in a network, and expresses this number as a proportion of the potential ties that 
could exist in the network. The higher the density score, the denser your network, and thus, one might say, 
the more cohesive is your network”. PRELL, Christina. Social Network Analysis: History, theory and 
methodology. Los Angeles. Sage. 2011. 1ª ed. pp. 166 e 167.  
125 PRELL, Christina. Social Network Analysis: History, theory and methodology. Los Angeles. Sage. 
2011. 1ª ed. p. 166. 
126 Dentro de uma determinada rede também poderá ser possível observar a formação de sub-redes dotadas 
de maior coesão do que aquela da rede que integram, os chamados clusters. SLAUGHTER, Anne-Marie. 
The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked World. Yale University Press. 
New Haven e Londres. 2017. 1ª ed. p 39. 
127 SLAUGHTER, Anne-Marie. The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked 
World. Yale University Press. New Haven e Londres. 2017. 1ª ed. p 40. 
128 No original, em inglês, a autora emprega o termo “betweeness”, sem equivalente na língua portuguesa. 
A preposição “between”, por sua vez, equivale, na língua portuguesa, à palavra “entre”. Na impossibilidade 
de tradução de betweenness, bem como de derivar, da palavra “entre”, um termo equivalente, optou-se, 
neste trabalho, por se levar em consideração o sentido original atribuído ao conceito por Slaughter, 
conforme delineado na obra citada. Assim, se escolheu o emprego da locução “centralidade de intersecção”, 
buscando denotar, precisamente, a variável medida, qual seja, a quantidade de intersecções que um 
determinado nó ocupa na relação entre os outros nós de uma determinada rede. Na obra original o conceito 
foi definido, por Slaughter, da seguinte forma: “Betweenness centrality measures a node’s position between 
other nodes; a node with high betweenness sits at the intersection of the shortest paths between other nodes, 
like a trading post at the confluence of two rivers or two highways that everyone has to travel through to 
get somewhere else. Functionally, betweenness centrality ‘reflects the amount of control that a node exerts 
over the interactions and flow of information among other nodes in the network”. SLAUGHTER, Anne-
Marie. The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked World. Yale University 
Press. New Haven e Londres. 2017. 1ª ed. pp 40 e 41. 
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poderia afirmar-se que o Nó 2 ocupa uma interseção entre os Nós 1 e 3, dado que, embora 

não possuam ligam-se direta, conectam-se através do Nó 2. 

Funcionalmente, ela reflete a importância que um determinado nó possui no 

fluxo de interações através da rede. Nós com uma elevada centralidade de interseção serão 

acionados com maior frequência o que, por sua vez, fará com que se tornem mais 

importantes para o funcionamento da rede que integram129.  

Por fim, Slaughter também fala na centralidade de Eigenvector, que mede o 

número de graus médios entre os nós conectados, em primeiro grau, a um determinado 

nó de uma rede. Ou seja: trata-se de critério através do qual se busca definir a centralidade 

de um nó através das conexões realizadas entre seu vizinho.  

Dentro da organização estrutural de uma rede, o poder decorre da capacidade de 

influenciar os demais membros que a compõem130. Desta forma, a centralidade, nas redes, 

é importante enquanto medidor do poder de um determinado nó dentro de sua estrutura, 

de modo que se pode afirmar que, quanto mais central um nó, por qualquer das variáveis 

apontadas, maior será sua influência dentro da rede131. Estes nós dotados de maior 

centralidade, por sua vez, constituem polos em suas redes  

Redes podem se enquadrar na categoria de “grupos bem costurados132”, 

conforme definido por Robert Ellickson. Estes grupos são caracterizados por uma 

 
129 “Betweenness centrality measures the extent to which a particular node lies on the shortest paths between 
other nodes in the network. A node with high betweenness centrality is usually influential, as it sits at the 
crossroads of flows of information, money, or goods, and is thus able to exert control over the interactions 
of other nodes in the network. This is what enables a tiny city-state like Singapore to be a global trade 
powerhouse, some 40 percent of the world’s trade flows through the Strait of Malacca, the choke-point 
between East Asia and the Middle East and Europe. Singapore has capitalized on its strategic location 
astride this chokepoint to build itself into the second-busiest port in the world.” SLAUGHTER, Anne-
Marie. The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked World. Yale University 
Press. New Haven e Londres. 2017. 1ª ed. p. 136. 
130 “Power, in networks, flows from connectedness: the number, type and location of connections a node 
has. In a star or hub network, the most central nodes have the most connections and the highest likelihood 
of gaining more. This is why network theorists describe power in networks in terms of centrality.” 
SLAUGHTER, Anne-Marie. The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked 
World. Yale University Press. New Haven e Londres. 2017. 1ª ed. p. 130. 
131 “Degree centrality is a measure of social power, highly relevant for information flows, as the most 
connected have the widest range of information sources and are thus the first to hear any news. Some 
international relation scholars argue that smaller states can maximize their position relative to larger states 
by accumulating social power”. SLAUGHTER, Anne-Marie. The Chessboard and the Web: Strategies 
of Connection in a Networked World. Yale University Press. New Haven e Londres. 2017. 1ª ed. p. 135. 
132 No original, em inglês, “close-knit groups”. A palavra knit pode ser traduzida como “malha” ou “tricô”, 
bem como pode ser empregada, como verbo, no sentido equivalente ao de “tricotar” em português. Na 
ausência de uma tradução literal para o vernáculo, optou-se pelo emprego, neste trabalho, da locução 
“grupos bem costurados”, por ser a que a melhor conserva, em nosso juízo, o sentido original em que o 
conceito foi empregado, bem como mantém a força da analogia buscada pelo autor. Confira-se a sua 
formulação na obra original, em inglês: “A group is close-knit when informal power is broadly distributed 
among group members and the information control circulates easily among them”. ELLICKSON, Robert. 
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distribuição ampla de poder entre seus membros e pela alta difusão de informação entre 

eles. Como visto, embora possa ser desigual, uma vez que dependente do número de 

conexões, o poder é amplamente distribuído nas redes – dado que, por definição, todos 

os seus membros estão conectados entre si.  

O estudo elaborado por Ellickson teve como objetivo estudar as condições em 

que determinados grupamentos sociais serão capazes de, autonomamente, elaborar e 

garantir o cumprimento de normas sociais capazes propiciar um maior grau de cooperação 

entre seus membros. Em sua visão, os grupos bem costurados, em função de suas 

características acima apontadas, são os que melhor estruturam-se para esta finalidade. 

Isto porque a interação entre eles é contínua e repetitiva133, de forma que, a 

cooperação entre dois membros do grupo, muito provavelmente, se repetirá em um 

momento futuro. Assim, as informações134 decorrentes de uma interação passada poderão 

ser usadas, pelos componentes destes grupos, para programar as interações futuras. 

Existe, assim, um ciclo permanente de avaliação e projeção permeando todas as 

interações entre os componentes de grupos com estas características.  

A recalcitrância em cooperar será entendida negativamente e poderá levar o 

membro prejudicado a recusar a cooperação com aquele que deu causa ao dano sofrido. 

Por outro lado, uma interação bem-sucedida poderá garantir, futuramente, a cooperação 

em outras situações.  

 
Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes. Cambridge, Massachussets. Harvard University 
Press. 1991. 1ª ed.  p. 178. Grifo no original.  
133 Para Ellickson, esta possibilidade decorre da dinâmica das interações entre os membros do grupo em 
diferentes momentos, bem como do fato de que, a cada interação, um membro terá a possibilidade de 
melhorar ou piorar a situação se sua contraparte. “The iterated Prisioner’s Dilemma confers on each player 
an unmistakable power to levy self-help sanctions. This power arises from the conjunction of two features. 
First, the configuration of the payoff schedule in each period of play enables each payer to make the other 
better (or worse) off. Second, the fact that the game is iterated means the prospect of future retribution 
looms in all but the last period. Because neither player can unilaterally change the payoff schedules or 
terminate the game before its scheduled end, this universal allocation of power is inherent in the game. (…) 
To control others in a social setting, a group member must not only possess power but also have ready 
opportunities to exercise it. In social life, as in game theory, the prospect of unavoidable future encounters 
can provide these opportunities.” ELLICKSON, Robert. Order Without Law: How Neighbors Settle 
Disputes. Cambridge, Massachussets. Harvard University Press. 1991. 1ª ed.  pp. 178 e 179. 
134 “The prospect of repeat play by itself is not sufficient to induce cooperation. Players need information 
as well as effective power. (…) The information requirements for cooperation are several. First, to follow 
norms in current encounters, a person needs accurate objective information about contemporary 
circumstances. In a two-person non- zero-sum game, for example, the players cannot cooperate unless they 
can forecast the aggregate payoffs that would result from the various combinations of their available 
choices. Similarly, to employ a Tit-for-Tat or similar strategy in an iterated Prisoner's Dilemma game, a 
player must have information about both the payoff structure in each prior period and what opposing players 
chose to do during those periods. Without this historical knowledge, an actor could not identify, or appraise 
the seriousness of, prior acts of deviancy and heroism, in order to calibrate his own future responses 
correctly.” ELLICKSON, Robert. Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes. Cambridge, 
Massachussets. Harvard University Press. 1991. 1ª ed.  p. 180. 
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Uma das características dos grupos bem costurados é a facilidade com a qual a 

informação é difundida entre seus membros. Assim, uma interação negativa entre dois 

membros pode gerar uma cessação da cooperação não somente entre o membro causador 

do dano e o prejudicado, como também entre o primeiro e outros componentes do grupo. 

Isto porque, a partir do momento em que é disseminada a informação acerca da recusa da 

cooperação ou do descumprimento de uma norma adotada pelo grupo, os seus demais 

integrantes poderão utilizá-la, futuramente, para fundamentar decisões em suas interações 

próprias. 

Como o poder é difundido de forma ampla através do grupo, e dado que seus 

membros terão oportunidades de utilizá-lo – pois a repetição das interações gera uma 

certeza de que futuros encontros entre membros se repetirão – os integrantes de grupos 

bem costurados terão incentivos para agirem de forma cooperativa, visando evitar 

sanções – em geral, impostas na forma da cessação de cooperação em interações futuras. 

Quanto ao enquadramento das redes neste conceito, retomamos os dois pontos 

chave de Ellickson: (i) a difusão do poder entre seus membros; e (ii) o fluxo de 

informações entre eles. Com relação ao primeiro ponto, destaca-se que a distribuição de 

poder em uma rede está ligada às conexões estabelecidas por cada nó. De onde se pode 

inferir que, inobstante a desigualdade existente entre nós centrais e periféricos, todos os 

membros de uma rede gozam, em alguma medida, de poder, uma vez que estão todos 

conectados, o qual se consubstancia na possibilidade de negarem a cooperação necessária 

a um dos membros da rede que descumpra com as suas regras. No que toca ao segundo 

ponto, destaca-se que as redes, pelas suas próprias características, são propícias para a 

circulação de informações e recursos entre seus membros. 

Exemplificativamente, retomemos ao caso da CVM e da IOSCO. O mercado de 

capitais, como se sabe, é um setor econômico acentuadamente globalizado, com 

transações ocorrendo em grande volume e de forma simultânea em diversos locais do 

planeta. Há um grande fluxo transnacional de capital por força destas transações o que, 

por sua vez, torna a cooperação uma necessidade para as entidades nacionais 

encarregadas da regulação setorial.  

Imagine-se que a CVM, hipoteticamente, recusa um pedido de cooperação 

formulado por uma de suas contrapartes estrangeiras com a qual tenha formulado um 

memorando de entendimentos, como a Securities Exchange Comission (SEC), que regula 

o setor nos Estados Unidos da América (EUA). Desta recusa, duas consequências poderão 

emergir: (i) a entidade que teve seu pedido negado provavelmente recusará pedidos de 
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cooperação futuramente elaborados pela CVM; e (ii) outras entidades às quais a SEC 

esteja ligada na rede, em função da disseminação da informação concernente à recusa da 

CVM, igualmente poderão se recusar a cooperar com a CVM. Isto porque a autarquia 

brasileira poderia ser vista como uma parceira pouco confiável. A crença na ausência de 

reciprocidade na cooperação, portanto, poderia fazer com que os benefícios decorrentes 

da participação na rede não fossem mais auferidos.  

Conforme se verá no tópico seguinte, a premissa de que as redes de reguladores 

constituem grupos bem costurados, embora não seja expressamente declarada pela 

doutrina, parece estar implícita nas análises elaboradas acerca deste fenômeno. Acredita-

se que, para seguirem usufruindo dos benefícios gerados pelas redes, os reguladores 

tenderão a atuarem segundo as normas ali estabelecidas.  

A possibilidade de ser excluído da rede, por sua vez, pode vir a gerar prejuízos 

para os participantes que, eventualmente, venham a ser dela retirados. As vantagens de 

participar de redes são bem documentadas. Walter W. Powell135, em trabalho seminal, 

destacou as vantagens da organização a partir das redes, no contexto empresarial, face a 

outras estruturas136, nomeadamente mercados e hierarquias (firmas). 

Para Powell, a dicotomia traçada entre estas duas formas de estruturação 

organizacional não capturaria outros padrões distintos, verificados na prática negocial, 

como investimentos conjuntos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, realizados 

por empresas dos setores automobilístico e farmacêutico, que escapariam à lógica dos 

mercados e das hierarquias. 

A estes fenômenos, como bem pontua Powell, correspondem às estruturas 

organizadas em redes. Como os mercados, as redes integram diversas relações 

comerciais, entretanto, diferentemente do que ocorre nos primeiros, as relações 

 
135 POWELL, Walter W. Neither Markets nor Hierarchy. Network forms of organization. Disponível 
em: 
https://www.researchgate.net/publication/301840604_Neither_Market_Nor_Hierarchy_Network_Forms_
of_Organization, último acesso em 12.11.2020.  
136 Powell emprega os conceitos de mercado e firma conforme propostos por Ronald Coase no seu artigo 
“The Nature of the Firm”. Para Coase, mercados e firmas seriam duas formas distintas de organização da 
atividade econômica. Os mercados seriam o ponto básico de todas as relações de trocas de mercadorias, 
surgindo como um local físico para organizar o fluxo de compra e venda de diferentes mercadorias. Seriam 
adequados para trocas diretas, não específicas e que não exigissem conhecimentos específicos. As firmas, 
por sua vez, surgiriam conforme as trocas se tornassem mais complexas, internalizando algumas das trocas 
que antes ocorreriam em mercados e as estruturando a partir de uma forma de organização hierárquica, de 
modo a geri-las de forma mais eficiente, do ponto de vista dos custos envolvidos nas transações. POWELL, 
Walter W. Neither Markets nor Hierarchy. Network forms of organization. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/301840604_Neither_Market_Nor_Hierarchy_Network_Forms_
of_Organization, último acesso em 12.11.2020, p. 297. 
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comerciais havidas dentro das redes repetem-se frequentemente, o que muda a dinâmica 

de interações – que tenderão a ser mais cooperativas do que competitivas137. 

Hierarquias, por sua vez, embora congreguem diversos atores que interajam 

repetidamente, divergem das redes na medida em que possuem regras claras e bem 

definidas para orientar as relações entre seus componentes, com mecanismos que 

garantem a sua imposição de forma vertical, ou seja: imposta pelos que habitam seu topo 

aos que figuram em sua base138. 

As redes, ao contrário, são mais flexíveis em sua estruturação. As relações entre 

seus componentes não se baseiam em regras de conduta internas impostas 

hierarquicamente, mas sim na confiança entre seus membros e na ameaça da 

reciprocidade nas condutas que divirjam do padrão de comportamento cooperativo 

esperado139. 

Assim, as redes, para Powell, apresentam como grandes vantagens a sua 

maleabilidade; a capacidade de expansão permanente – dados os baixos custos marginais 

de adesão de novos membros; a possibilidade de mobilizar e manejar recursos em uma 

escala maior do que seria possível caso seus integrantes atuassem por conta própria; a 

capacidade de reagir à mudanças de forma mais ágil, sobretudo quando comparadas com 

estruturas organizacionais hierarquicamente estruturadas; e a possibilidade de estas 

reações se darem através da atuação coordenada de seus membros. 

Como bem destaca Joshua Cooper Ramo140, as redes são capazes de causar 

mudanças que vão muito além da escala de atuação de seus integrantes, chegando mesmo 

 
137 POWELL, Walter W. Neither Markets nor Hierarchy. Network forms of organization. Disponível 
em: 
https://www.researchgate.net/publication/301840604_Neither_Market_Nor_Hierarchy_Network_Forms_
of_Organization, último acesso em 12.11.2020, p. 304. 
138 POWELL, Walter W. Neither Markets nor Hierarchy. Network forms of organization. Disponível 
em: 
https://www.researchgate.net/publication/301840604_Neither_Market_Nor_Hierarchy_Network_Forms_
of_Organization, último acesso em 12.11.2020, p. 305. 
139 POWELL, Walter W. Neither Markets nor Hierarchy. Network forms of organization. Disponível 
em: 
https://www.researchgate.net/publication/301840604_Neither_Market_Nor_Hierarchy_Network_Forms_
of_Organization, último acesso em 12.11.2020, p. 305. Trata-se de comportamento, aliás, que converge 
com a classificação das redes como grupos bem costurados. Ainda assim, não se pretende afirmar, no 
presente trabalho, que as redes não apresentam conflitos – o que, no mais, seria impossível. Nesse sentido: 
“Conflict remains a central element in human interaction. Networks – social, economic and infrastructure 
– are a defining feature of society. So it is natural that the two should intersect in a wide range of empirical 
contexts”. DZIUBIŃSKI, Marcin, GOYAL, Sanjeev e VIGIER, Adrien. Conflict and Network. The 
Oxford Handbook of Network Economics. Oxford University Press. 2016, 1ª ed. pp. 215-243, p. 215. 
140 “Networks don’t merely accelerate our markets, our news, and our innovation. They revolutionize the 
nature of their power. Broad-based interconnection can cause and even determine events. (…) This melding 
of many nodes into a single fabric – think of the way phones tie together to make a telephone system – is 
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a alterar a natureza dos seus nós a medida em que estabelecem um número cada vez maior 

de conexões entre eles e promovem a inclusão de novos entrantes. É o que ocorre no 

momento em que, ultrapassando um determinado limiar de conectividade, as redes 

multiplicam exponencialmente seu processo de crescimento, acelerando a velocidade 

com que crescem as conexões entre seus nós141. 

Assim, conforme as redes se tornam uma forma cada vez mais consolidada de 

estruturação organizacional, espera-se que, ao menos nos setores mais conectados, como 

o mercado financeiro, apresentem transformações significativas em sua escala e natureza 

que, por sua vez, forçam reguladores a se adaptarem, de modo a permanecerem capazes 

de realizar as suas atividades142.  

Como será estudado a partir da próxima sessão, a resposta para este fenômeno 

veio a partir da articulação dos reguladores através de redes, conectando diversas 

entidades regulatórias setoriais nacionais ou locais. Estas estruturas possuem o objetivo 

de, através da coordenação dos esforços de seus diferentes integrantes, promover a 

harmonização normativa e a cooperação na implementação de normas formuladas em seu 

seio.  

 

2.2. Redes de Reguladores 

 

 

Na sessão anterior, foram tecidas algumas considerações introdutórias acerca das 

redes enquanto estruturas organizacionais, com base em teóricos que estudam a teoria das 

redes. Com estas premissas em mente, a partir de agora será desenvolvida a análise da 

governança em rede, especificamente aquelas formadas por reguladores.  

De acordo com Stavros Gadinis143, o ponto inicial de uma abordagem das redes é 

o seu poder de elaborar leis – ou melhor, a ausência deles. Ao contrário dos tratados, 

 
not unlike the linking of water molecules, one to another, as the temperature drops. One moment you have 
something you can drink, the next you hold ice. So, one day you have a few connected users; the next, a 
billion people are on Facebook or YouTube. A new entity has formed.” RAMO, Joshua Cooper. The 
Seventh Sense: Power, Fortune, and Survival in the Age of Networks. Little, Brown and Company. Nova 
Iorque, 2016, 1ª ed. p. 31. 
141CHEN, Wei. Explosive Percolation in Random Networks. Springer Theses. Tese de Doutorado 
apresentada perante a Universidade de Pequim em 2014.  
142 TSHUMA, Lawrence. Hierarchies and Government versus Networks: Competing Regulatory 
Paradigms in Global Economic Regulation. Disponível em , 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096466390000900106,  último acesso em 06.06.2020. 
143 GADINIS, Stavros. "Three Pathways to Global Standards: Private, Regulatory, and Ministry Networks." 
American Journal of International Law, vol. 109, no. 1, Janeiro de 2015, p. 1-57.  
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celebrados pelo Poder Executivo e chancelados pelo Legislativo, as redes muitas vezes 

não envolvem atores dotados de competência legislativa144. Podem ser formadas por 

atores privados, que precisam convencer os Estados a adotarem suas normas; por 

reguladores, cujas competências normativas são constrangidas pela legislação doméstica 

dos países em que estão situados; ou por políticos diretamente subordinados ao 

Executivo, que podem usar a sua posição como forma de pressionar pela adoção destas 

normas.  

As redes formadas por reguladores domésticos, aproveitando-se do poder 

normativo de seus componentes, buscam levantar o “véu da soberania”145, tornando 

possível que normas de soft law, ou seja, não cogentes, cristalizem-se no ordenamento 

jurídico de diferentes países, assumindo assim um caráter jurídico distinto daquele que 

possuíam na origem – à revelia de maiores considerações  

O conceito de redes de reguladores parte da premissa da existência de um Estado 

desagregado146. Como visto no primeiro capítulo deste trabalho, a desagregação estatal 

 
144 Esta crítica, direcionada de forma mais ampla para outros atores que exercem função regulatória no 
espaço global, foi formulada no primeiro capítulo deste trabalho, ao se comentar acerca da atuação do 
Supremo Tribunal Federal na incorporação de normas elaboradas por organizações internacionais para o 
combate à pandemia de Covid-19.  
145 Slaughter emprega expressões como sovereignty veil (véu de soberania) e sovereignty shell (casca de 
soberania) para fazer alusão à soberania estatal como uma “barreira” à incorporação de normas oriundas de 
Estados distintos ou de organismos internacionais. Nesse sentido, exemplificativamente, confira-se a 
citação a seguir: “The direct interaction of a supranational institution and a national government institution 
pierces the shell of sovereignty that formally defines the state as a unitary actor in the international system. 
It penetrates the domestic political system, working to command or persuade not the government as a whole, 
but rather one government institution that has power with regard to other government institutions according 
to the rules of the domestic political game”. SLAUGHTER, Anne-Marie. A New World Order. Princeton 
University Press. 2004, p. 146. 
146 “Building on liberal theories of international relations, that focus on the domestic politics and institutions 
of states, transgovernmentalists contend that, despite many claims to the contrary, the state is not 
disappearing as the major force in the international system. The state is, instead, disagreggating for 
purposes of cooperation: domestic officials are reaching out to their foreign counterparts regularly and 
directly through networks, rather than through state-to-state negotiation of the kind that dominated 20th 
century cooperation. The notion of ‘disagreggated sovereignty’ is at the center of transgovernmental theory.  
Unbundling the state – and reconnecting constituent parts across national borders – creates a conceptual 
reconfiguration of state power that, while markedly new, retains the state as the pivotal actor of the 
international system. There are two key points in this line of argument: first, the state remains the primary 
space of power and law, though it exercises this power in a disaggregated manner. Second, networks, not 
treaties and international organizations, will be the primary vehicle for cooperation in the future.” 
RAUSTIALA, Kal. The Architecture of International Cooperation: Transgovernmental Networks and 
the Future of International Law. Disponível em 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=333381, último acesso em 03.01.2020. No mesmo 
sentido, Slaughter já asseverou: “Stop imagining the international system as a system of states—unitary 
entities like billiard balls or black boxes—subject to rules created by international institutions that are apart 
from, “above” these states. Start thinking about a world of governments, with all the different institutions 
that perform the basic functions of governments—legislation, adjudication, implementation—interacting 
both with each other domestically and also with their foreign and supranational counterparts. States still 
exist in this world; indeed, they are crucial actors. But they are “disaggregated.” They relate to each other 
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caracteriza pela criação de diversas entidades que, em nível nacional, exercem funções 

tipicamente associadas ao Estado, porém de forma descentralizada e, portanto, além da 

atuação de órgãos legislativos e executivos. 

Para Anne-Marie Slaughter, uma das formuladoras iniciais do conceito de 

governança em rede e autora daquela que é, possivelmente, a obra mais influente a este 

respeito147, as redes de reguladores são aquelas formadas por padrões regulares e 

propositais de relações entre unidades similares de governo, atuando além das fronteiras 

que demarcam países diferentes e que, portanto, separam as esferas internacional e 

doméstica148. 

Trata-se de conceito bastante amplo, cuja abrangência abarca não somente as 

redes formadas por reguladores domésticos, pelo que se entende serem as entidades 

encarregadas da regulação de um determinado setor em um país específico, como também 

aquelas formadas por legisladores e juízes. 

Como neste trabalho, entretanto, serão analisadas somente as redes formadas por 

reguladores, adotar-se-á uma definição mais restrita, proposta por Pierre-Hugues 

Verdier149, para quem elas são fóruns multinacionais que reúnem representantes de 

agências ou departamentos similares, em nível nacional, para facilitar a cooperação em 

questões de interesse mútuo, dentro dos limites de autoridade de cada participante. 

Embora ele não exclua redes em que atores não governamentais participem, é importante 

destacar que assume que o poder decisório, em última análise, estará concentrado nas 

mãos dos reguladores estatais. 

Para David Zaring150, em estudo sobre as organizações financeiras internacionais, 

no qual analisou, além da IOSCO, o Comitê de Basileia, que congrega os presidentes de 

 
not only through the Foreign Office, but also through regulatory, judicial, and legislative channels.” 
SLAUGHTER, Anne-Marie. A New World Order. Princeton University Press. 2004, p. 14.  
147 O livro “A New World Order”, frequentemente referenciado neste trabalho. Recentemente, Slaughter 
publicou nova obra sobre redes, “The Chessboard and the Web”, em que revisitou o tema agregando, aos 
seus conhecimentos acadêmicos, a visão prática do tempo em que trabalhou na Secretária de Estado dos 
Estados Unidos da América, sob a orientação da então Secretária Hillary Clinton. Esta obra também é 
frequentemente citada nesta dissertação.  
148 Slaughter define redes transnacionais de reguladores como “a pattern of regular and purposive relations 
among like government units working across the borders that divide countries from one another and that 
demarcate the ‘domestic’ from the ‘international’ sphere.” SLAUGHTER, Anne-Marie. A New World 
Order. Princeton University Press. 2004, p. 14.  
149 “TRNs [Transnational Regulatory Networks] are informal multilateral forums that bring together 
representatives from national regulatory agencies or departments to facilitate multilateral cooperation on 
issues of mutual interest within the authority of the participants.” VERDIER, Pierre-Hugues. 
"Transnational Regulatory Networks and Their Limits." Yale Journal of International Law, vol. 34, no. 
1, Winter 2009, p. 113-172.  
150 ZARING, David. International Law by Other Means: The Twilight Existence of International 
Financial Regulatory Organizations. Disponível em 
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bancos centrais de diferentes países do mundo, e a International Association of Insurance 

Supervisors (Associação Internacional de Reguladores do Mercado de Seguros – IAIS), 

destacou que as redes transnacionais de reguladores, em regra, apresentam as seguintes 

características em comum: (i) a presença de atores sub-estatais; (ii) criação informal; (iii) 

organização interna flexível; (iv) descentralização; (v) confidencialidade; (vi) força legal 

ambígua; e (vii) o estabelecimento de ligações com outras redes.  

Com relação ao primeiro ponto, que converge com a premissa de que estas redes 

originam-se a partir da desagregação do Estado, Zaring151 pontua que elas são formadas 

por membros do aparato estatal que, entretanto, não agiriam como representantes dos 

Estados aos quais pertencem, mas sim como representantes das burocracias estatais que 

integram. 

Além disso, diferem-se de organizações internacionais tradicionais, criadas, via 

de regra, através de tratados, por serem criadas de forma informal, sem que exista um 

trâmite jurídico específico152. Este aspecto está intrinsecamente ligado ao terceiro fator 

destacado por Zaring: a flexibilidade, que resulta, precisamente, da ausência de 

documentos fundantes que imponham limites à sua atuação. 

O quarto fator, a descentralização, consubstancia-se pela sua estrutura 

organizacional, composta por pequenas burocracias, que limitam a capacidade das redes 

de centralizarem a sua atuação153. Embora tenham apresentado um crescimento 

 
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tilj33&div=23&id=&page=, último 
acesso em 22.11.2020, pp. 301 e ss. 
151 “The members of these organizations do not act as representatives of national governments, but as 
substate actors. Each of these organizations consists of central banks, securities commissions, insurance 
regulators, and even some private market regulators – not of member states. (…) The members explicitly 
view themselves as representatives of their bureaucratic employer, rather than their national governments.” 
ZARING, David. International Law by Other Means: The Twilight Existence of International Financial 
Regulatory Organizations. Disponível em 
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tilj33&div=23&id=&page=, último 
acesso em 22.11.2020, p. 301. 
152 “The idiosyncrasy of the IFRO’s founding documents is striking. IAIS’s founding documents is its 
certificate of incorporation as a nonprofit organization in the state of Illinois. IOSCO similarly derives its 
legal existence from a private bill passed by the Quebec National Assembly. The Basle Committee, unlike 
IOSCO and IAIS, does not even have a legal existence on the national level. Its existence was first marked 
by a press release issued through the BIS and the Concordat that defines it’s approach to banking 
supervision lays down no requirements or frameworks for the organization itself.” ZARING, David. 
International Law by Other Means: The Twilight Existence of International Financial Regulatory 
Organizations. Disponível em 
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tilj33&div=23&id=&page=, último 
acesso em 22.11.2020, pp. 301 e 302. 
153 “IFRO’s are characterized by decentralized organization and action. They have small bureaucracies, 
limiting the amount of centralization each organization hopes to attain”. ZARING, David. International 
Law by Other Means: The Twilight Existence of International Financial Regulatory Organizations. 
Disponível em 
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substancial recentemente, as redes permanecem como sendo, em grande medida, 

descentralizadas, permitindo que seus componentes interajam com bastante liberdade.  

A quinta característica apontada por Zaring, da confidencialidade, merece um 

comentário mais aprofundado. O autor apontava que, via de regra, estas redes não eram 

abertas à participação do público154. Com efeito, mostrava-se uma observação bastante 

acertada quando da publicação de seu artigo mas, conforme foram se acumulando críticas 

à esta confidencialidade, não somente doutrinária, como também por agentes políticos e 

movimentos sociais, as redes passaram a flexibilizar o seu procedimento – algo, aliás, que 

o próprio autor viria a reconhecer em trabalho posterior.  

O que Zaring chama de legalidade ambígua155 reflete, na visão do autor, o status 

dual de que as normas emanadas destas organizações gozam, a depender do referencial. 

Com efeito, do ponto de vista internacional, são consideradas como soft law e, portanto, 

não cogentes e de observância facultativa. Entretanto, uma vez incorporadas por um 

ordenamento jurídico nacional, por obra da atuação de um de seus membros, elas passam 

a viger, naquele país, com força equivalente à das outras normas elaboradas pela 

autoridade que promoveu a sua incorporação. Exemplificando: um standard 

hipoteticamente elaborado por rede integrada por agência reguladora brasileira, se 

incorporado, passaria a viger como uma resolução emanada deste órgão e, portanto, como 

ato administrativo de observância obrigatória para todo o setor regulado. Desta forma, 

tem-se que a norma será cogente a depender do plano (nacional ou supranacional) em que 

for aplicada.  

Por fim, o autor destaca a capacidade das redes de se conectarem com outras redes 

e com outras organizações internacionais. As redes que regulam o setor financeiro global 

apresentam um exemplo interessante, o da Financial Stability Board, uma “organização 

 
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tilj33&div=23&id=&page=, último 
acesso em 22.11.2020, p. 303. 
154 ZARING, David. International Law by Other Means: The Twilight Existence of International 
Financial Regulatory Organizations. Disponível em 
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tilj33&div=23&id=&page=, último 
acesso em 22.11.2020, p. 303. 
155 “None of the IFROs can promulgate law or treaties (…) although IFRO promulgations lack formal 
international legal authority when implemented at the domestic level, they gain at least local legitimacy. In 
this way the promulgations are legal more in a multinational, rather than an informational, sense.” 
ZARING, David. International Law by Other Means: The Twilight Existence of International Financial 
Regulatory Organizations. Disponível em 
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tilj33&div=23&id=&page=, último 
acesso em 22.11.2020, pp. 303 e 304. 
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guarda-chuva156”, criada em resposta à crise mundial de 2008, formada por diversos 

organismos atuantes no setor, como o Comitê de Basileia e a IAIS, dentre outros.  

A organização da governança a partir das redes, para Slaughter seria a única forma 

capaz de resolver o que a autora chama de “paradoxo da globalização157”. Ele surge a 

partir de um dilema: a emergência de uma série de questões com repercussão global158, 

como o efeito estufa, os fluxos transnacionais de capitais, crime organizado e terrorismo, 

dentre outros, passa a haver a necessidade de que soluções jurídicas – sejam elas legais, 

judiciais ou regulatórias – também em escala global. Para ela, seria necessário que 

houvesse capacidade de elaboração normativa, fiscalização e enforcement em nível 

global, refletindo o que os Estados já fazem em nível doméstico.  

Esta questão se constitui em um problema, para Slaughter, porque um governo de 

proporções globais seria, por um lado, impossível e, por outro, indesejado159. Impossível 

porque a diversidade de pessoas tornaria inviável um governo democrático, ao menos nos 

moldes atuais. Indesejável porque tal governo, se existisse, deteria tanto poder em suas 

mãos que seria capaz de sobrepor-se aos mecanismos institucionais criados para contê-

lo. O risco da arbitrariedade seria insuperável. 

Assim, o paradoxo da globalização configurar-se-ia pela sombra de um governo 

global que é, em iguais medidas, necessário e temido. Necessário, uma vez que apenas 

ele teria a capacidade de encarar questões de dimensão global. Temido pois poderia 

afastar-se de tal forma de seus governados, e deteria tanto poder, que a ameaça do arbítrio 

consubstanciar-se-ia, na verdade, em verdadeira promessa de sufocamento dos direitos e 

garantias individuais de seus cidadãos.  

Para a autora, a partir da articulação em redes, os reguladores seriam capazes de 

superar este paradoxo. Isto porque elas corresponderiam a uma estrutura que, de uma 

banda, é capaz de atuar em nível supranacional e, a outra, seria mais dinâmica e flexível, 

 
156 GADINIS, Stavros. The Financial Stability Board: The New Politics of International Financial 
Regulation. Disponível em https://lawcat.berkeley.edu/record/1125805, último acesso em 20.11.2020.  
157 “This is the globalization paradox. We need more government on a global and a regional scale, but we 
don’t want the centralization of decision-making power and coercive authority so far from the people 
actually to be governed”. SLAUGHTER, Anne-Marie. A New World Order. Princeton University Press. 
2004, p. 8. 
158 “In a world of global markets, global travel and global information networks, of weapons of mass 
destruction and looming environmental disasters of a global magnitude, governments must have global 
reach”. SLAUGHTER, Anne-Marie. A New World Order. Princeton University Press. 2004, p. 4. 
159 “Yet world government is both infeasible and undesirable. The size and scope of such a government 
presents an unavoidable and dangerous threat to individual liberty. Further, the diversity of the peoples to 
be governed makes it almost impossible to conceive of a global demos. No form of democracy within the 
current global repertoire seems capa- ble of overcoming these obstacles.” SLAUGHTER, Anne-Marie. A 
New World Order. Princeton University Press. 2004, p. 8. 
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apta a acompanhar as constantes e velozes mudanças verificadas cotidianamente em 

diversos setores.  

Ademais, por serem compostas por reguladores domésticos, elas seriam capazes 

de empregar o seu poder normativo para cristalizarem seus standards em nível nacional, 

dotando-lhes de eficácia. A sua natureza descentralizada, entretanto, impedira a formação 

de um governo global e, consequentemente, a concentração de poderes em nível 

supraestatal. Assim, sustenta Slaughter, o dilema imposto pelo paradoxo da globalização 

poderia ser suplantado.  

Aos reguladores domésticos, por sua vez, interessaria fazer parte destas redes 

porque, embora elas imponham constrições ao seu comportamento, decorrente da 

dinâmica como a cooperação se dá em seu seio e da forma como se relacionam com os 

seus demais integrantes elas ampliaram o escopo de sua atuação, através da possibilidade 

de cooperar com suas contrapartes em países distintos.  

Nesse quadrante, seu principal atrativo é a garantia de reciprocidade, 

consubstanciada na certeza de que a cooperação será replicada pelos demais membros da 

rede160. Gadinis assevera que, por esta razão, as redes serão mais atrativas quanto mais 

semelhantes forem as capacidades institucionais de seus componentes, motivo pelo qual, 

com frequência, são fornecidos cursos de capacitação e recursos financeiros para que os 

standards possam ser bem implementados. Preocupados em manter a sua reputação com 

o grupo, os reguladores passariam a privilegiar a política pública global161, em detrimento 

dos interesses esposados em âmbito doméstico.  

Andrew Guzmán162 destaca que os Estados, na arena internacional, encaram três 

tipos de sanções para o descumprimento de normas derivadas de tratado ou de soft law: 

(i) a perda de reputação; (ii) o risco de reciprocidade; e (iii) a possibilidade de sofrer 

retaliações. Guzmán ampara-se em premissas subjacentes às teorias que buscam explicar 

 
160 “Reciprocity is central to discussions of network forms of organizations. (…) Social scientists do agree, 
however, that reciprocity is enhanced by taking a long-term perspective. Security and stability encourage 
the search for new ways of accomplishing tasks, promote learning and the exchange of information, and 
engender trust”. POWELL, Walter W. Neither Markets nor Hierarchy. Network forms of organization. 
Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/301840604_Neither_Market_Nor_Hierarchy_Network_Forms_
of_Organization, último acesso em 12.11.2020, p. 305. 
161 SLAUGHTER, Anne-Marie. A New World Order. Princeton University Press. 2004. 
162 Destacamos que, embora Guzmán filie-se à corrente do liberalismo internacional e, portanto, a sua 
análise parta da premissa de um Estado unitário – ao contrário da nossa, que é a de que o Estado organiza-
se de forma desagregada – as suas conclusões, em parte podem ser aproveitadas para o nosso estudo, 
sobretudo no que tange ao conceito de reciprocidade. GUZMÁN, Andrew T. How International Law 
Works: a rational choice theory. Oxford University Press. 2008. 1ª edição.  
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o funcionamento das redes de reguladores, nomeadamente no que tange à cooperação 

espontânea, sem a presença de uma autoridade superior que a conduza. 

Os custos reputacionais, para empregar a terminologia de Guzmán, são 

importantes porque se está diante de um jogo de interações repetidas. A cada interação, 

os Estados atualizam as informações de que dispõem sobre a sua contraparte. Uma boa 

reputação, assim, poderá levar a celebração de acordos mais favoráveis e a maiores 

possibilidades de cooperação internacional. Assim, a sua manutenção, bem como seu 

fortalecimento, figurariam como incentivos para a observância dos tratados e acordos 

internacionais celebrados. Estas conclusões são compatíveis com o que se verifica nas 

relações entre os reguladores domésticos no seio das redes que integram, de modo que se 

pode concluir que, em uma rede, a reputação é um importante fator de incentivo à 

cooperação. Dessa forma, espera-se que os reguladores domésticos buscarão trazer, para 

seus respectivos países, as prescrições normativas elaboradas no seio das redes que 

integram, com o objetivo de incrementar a sua capacidade de cooperação. 

A reciprocidade, que consiste no tratamento igualitário ao transgressor pela sua 

vítima, também teria um caráter sancionatório e custoso. Isto porque levaria o regulador 

a internalizar os custos de sua defecção, através do fim da cooperação com uma 

contraparte sua em outro país. Dado que, contemporaneamente, é inviável, na maioria dos 

setores econômicos, o exercício eficaz de função regulatória de forma isolada, o fim de 

uma relação cooperativa pode reduzir, em muito, a capacidade de um determinado 

regulador.  

Para Kal Raustiala163, as redes apresentam, como principais vantagens, a sua 

flexibilidade e a especialidade técnica. Além disso, o autor destaca que a participação em 

redes também pode ser benéfica para os reguladores que as integram, na medida em que 

a convergência regulatória que elas proporcionam, entre seus integrantes, facilitaria a 

cooperação entre eles. Além disso, ela reduziria os custos de adaptação das empresas 

transnacionais à regulação doméstica, o que poderia, por sua vez, facilitar o fluxo de 

capitais para estes países, tornando-os mais atrativos para investidores estrangeiros. 

 
163 RAUSTIALA, Kal. The Architecture of International Cooperation: Transgovernmental Networks 
and the Future of International Law. Disponível em 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=333381, último acesso em 03.01.2020. 
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Com um viés mais crítico, Verdier164 aponta o que considera serem 

inconsistências165 nas doutrinas tradicionais que estudam as redes de reguladores. O 

primeiro delas é a de que as redes transnacionais de reguladores são, ao mesmo tempo, 

dotadas de maior accountability que as redes compostas por atores privados. Embora 

provavelmente esta alegação seja verdadeira, ela contrasta com a ideia de que as redes 

agirão sempre em favor de uma política pública global. Isto porque, como está implícito 

na própria ideia de accountability, os reguladores que compõem as redes estariam sujeitos 

a uma série de constrangimentos e pressões domésticos que, por sua vez, influenciaram a 

sua participação.  

Nesse quadrante, as redes assemelhar-se-iam a um “jogo em dois níveis”, em que 

as orientações em nível doméstico influenciaram a atuação dos reguladores em nível 

global, impactando inclusive na sua capacidade (e até mesmo no interesse) de cooperar 

com as suas contrapartes166. Uma visão unidimensional das redes transnacionais de 

reguladores não seria capaz de definir, com precisão, todos os aspectos do seu 

funcionamento. 

Ademais, para Verdier167, as redes transnacionais de reguladores também teriam 

dificuldades em resolver todas as questões decorrentes da cooperação internacional168. 

Para o autor, os jogos de coordenação pura serão os mais facilmente resolvidos pelas 

redes transnacionais de reguladores. O problema das redes é que elas estariam, para o 

autor, mal equipadas para resolverem problemas distributivos e problemas de 

enforcement.  

Os problemas distributivos ocorrem quando existem múltiplos payoffs que as 

partes preferem à ausência de acordo, mas existe um desacordo entre elas no tocante à 

 
164 VERDIER, Pierre-Hugues. "Transnational Regulatory Networks and Their Limits." Yale Journal of 
International Law, vol. 34, no. 1, Winter 2009, p. 113-172.  
165 No original, o autor emprega o termo “blind spots”, pontos cegos, em português.  
166 “The issue is not merely whether TRNs are "accountable" in some abstract sense, but to whom they are 
accountable. What is meant, presumably, is that the domestic legal and political mechanisms that normally 
hold national regulators accountable to their constituencies continue to apply when regulators participate 
in TRNs. This hypothesis, however, raises the question whether these mechanisms, which are designed to 
control domestic regulation, operate as intended in the context of international regulatory cooperation.” 
VERDIER, Pierre-Hugues. "Transnational Regulatory Networks and Their Limits." Yale Journal of 
International Law, vol. 34, no. 1, Winter 2009, p. 113-172. 
167 VERDIER, Pierre-Hugues. "Transnational Regulatory Networks and Their Limits." Yale Journal of 
International Law, vol. 34, no. 1, Winter 2009, p. 113-172. 
168 Verdier emprega o a definição dada por Robert Keohane ao termo “cooperação internacional”, para 
quem: "intergovernmental cooperation takes place when the policies actually followed by one government 
are regarded by its partners as facilitating realization of their own objectives, as the result of a process of 
policy coordination." VERDIER, Pierre-Hugues. "Transnational Regulatory Networks and Their Limits." 
Yale Journal of International Law, vol. 34, no. 1, Winter 2009, p. 113-172. 
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classificação individual de suas preferências. Em teoria dos jogos, este tipo de problema 

é referenciado como “guerra dos sexos”, em que um homem e sua esposa precisam 

escolher entre assistir uma luta de boxe ou um espetáculo de ballet, sendo a primeira a 

preferência do marido e a última, a de seu cônjuge. No contexto das redes transnacionais 

de reguladores, ocorre quando Estados, diante de um problema que necessita de 

cooperação em nível supranacional, possuem, como preferencial, estratégias regulatórias 

distintas169. 

Os problemas de enforcement, por sua vez, surgem quando, uma vez celebrado o 

acordo, os reguladores são colocados diante de incentivos para agir de forma 

individualista, privilegiando um interesse de curto prazo em detrimento da cooperação 

que, em longo prazo, poderia trazer resultados mais satisfatórios. Trata-se da situação 

conhecida em teoria dos jogos como “dilema dos prisioneiros”. No caso particular dos 

reguladores que compõem as redes, se está diante de um jogo de interações repetidas. 

Assim, a certeza de que haverá necessidade de cooperação futura poderá aumentar os 

custos de defecção, gerando maiores incentivos para cooperação mesmo diante de uma 

possibilidade de ganho individual a curto prazo170. 

Trata-se de uma crítica compartilhada por Chris Brummer171, que também 

vislumbra, nas redes, poucas possibilidades de resolução de problemas distributivos que 

venham a surgir a partir da interação entre seus membros, não só quando haja interesse 

na convergência regulatória172 mas, sobretudo, na presença de posições antagônicas entre 

mais de um regulador na mesma rede– especialmente quando as divergências surgirem 

acerca das normas a serem adotadas. 

 
169 VERDIER, Pierre-Hugues. "Transnational Regulatory Networks and Their Limits." Yale Journal of 
International Law, vol. 34, no. 1, Winter 2009, p. 113-172. 
170 VERDIER, Pierre-Hugues. "Transnational Regulatory Networks and Their Limits." Yale Journal of 
International Law, vol. 34, no. 1, Winter 2009, p. 113-172. 
171 “Changes in a regulator’s substantive policies may make the jurisdiction less attractive for securities 
transactions, and diminish the welfare of a domestic special interests in the process. Furthermore, changes 
may be contrary to an authority’s traditional regulatory philosophy or, as shown above, entail significant 
adjustment costs. As a result, coordination may be impossible in light of incongruent jurisdictional 
interests.” BRUMMER, Chris. Post-American Securities Regulation. Disponível em 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1441508, último acesso em 02.11.2020, p. 34. 
172 “Again, game theory anticipates such distributive problems and helps clarify the kinds of choices 
available to regulators. Ultimately, coordination games may have, as the illustration below suggests, two 
equilibrium outcomes between any set of two regulators. Under distributive problems like these although 
cooperation is mutually preferred, and would likely enhance a player’s welfare, neither actor is sufficiently 
incentivized to accept the other’s regime, and coordination would depend on other factors like the order of 
play (i.e. being a first mover). If, as is often the case, players move simultaneously, the result would be 
undetermined and additional negotiations would be necessary.” BRUMMER, Chris. Post-American 
Securities Regulation. Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1441508, 
último acesso em 02.11.2020, p. 34.  
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Para o autor, mudanças nas políticas regulatórias poderiam ser um empecilho para 

determinados reguladores domésticos, tendo em vista que tornar seus países menos 

atrativos para investimentos estrangeiros ou prejudicar interesses econômicos locais. 

Ademais, poderia haver falta de interesse na cooperação simplesmente porque os 

standards emanados das redes contrariam políticas regulatórias tradicionalmente 

utilizadas em nível nacional. Na ausência de uma autoridade centralizada capaz de impor 

à cooperação aos membros recalcitrantes, Brummer sustenta, assim como Verdier, que as 

redes não seriam capazes de endereçar, adequadamente, estes problemas.  

Robert Ahdieh173 oferece um interessante contraponto a estas críticas. Para ele, as 

redes se apresentam capazes de apresentar soluções tanto para eventuais falhas de 

coordenação entre os seus integrantes quanto para o surgimento de potenciais conflitos 

entre seus membros.  

No que tange às falhas de coordenação, Ahdieh ressalta que as redes oferecem um 

ponto focal para que seus membros balizem, reciprocamente, suas expectativas em 

relação aos interesses e possíveis estratégias de suas contrapartes174. Isto, por sua vez, 

facilita a cooperação, na medida em que aumenta o conhecimento que os envolvidos 

detém uns sobre os outros, viabilizando a convergência de seus interesses, inclusive 

quanto à política regulatória, a longo prazo – um fator relevante, dado que as interações 

entre os membros de uma mesma rede ocorrem de forma repetida e constante.  

As redes não seriam, da mesma forma, inertes diante de conflitos entre seus 

integrantes. Como bem recorda Ahdieh175, as interações, dentro delas, ocorrem 

 
173 AHDIEH, Robert B. Coordination and Conflict: The Persistent Relevance of Networks in International 
Financial Regulation. Disponível em https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol78/iss4/4/, último acesso em 
29.11.2020.  
174 “If the shaping of expectations—perhaps especially by way of defining focal points for decision—is the 
key determinant of efficient coordination, can transnational regulatory networks contribute to that process? 
In a number of respects, transnational networks are especially well suited to doing so. To begin, optimal 
coordination will often turn on the collection, compilation, and dissemination of key information. The more 
a player knows, the more accurate he is likely to be in his evaluation of his counterpart’s likely choices. If 
there is any task for which transnational networks have been seen to be well suited, it is just such gathering 
and sharing of information. IOSCO’s generally praised Multilateral Memorandum of Understanding, for 
example, can be seen in this light. By identifying (and ultimately addressing) key differences in 
enforcement, the Multilateral Memorandum of Understanding has fostered significant improvements in the 
quality of cooperation in securities law enforcement.” AHDIEH, Robert B. Coordination and Conflict: 
The Persistent Relevance of Networks in International Financial Regulation. Disponível em 
https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol78/iss4/4/, último acesso em 29.11.2020. 
175 “By contrast with bilateral interactions among players with conflicting interests, transnational regulatory 
networks create opportunities to engage other network participants in ways that may impact the accounting 
or other standard around which national regulators ultimately coordinate. As noted above, participation in 
network fora may help members develop more accurate expectations of the likely behavior of other network 
participants. But if one’s goal, given conflicting interests, is not merely to predict the ultimate equilibrium, 
but to shape it, networks may be even more useful. Thus, if one hopes to influence the expectations of a 
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simultaneamente entre diversos membros – Verdier e Brummer, por sua vez, parecem 

assumir que elas se dão apenas entre dois jogadores a cada momento. Este fato muda 

substancialmente a dinâmica das relações havidas no seio das redes, dado que 

possibilitam a articulação entre mais de um membro em torno, por exemplo, da adoção 

de um determinado padrão regulatório. 

Exemplificativamente, suponha-se que haja uma divergência acerca do rigor do 

dever de revelação em um determinado standard normativo em processo de elaboração 

pela IOSCO. Se um número suficiente de seus membros optar, por exemplo, pelo mais 

rigoroso, os demais incorrerão em perdas por não o fazer, dado que ficariam muito 

reduzidas as possibilidades de cooperação na rede.  

Os reguladores também estão sujeitos a uma série de constrições em nível 

doméstico, que podem afetar a sua capacidade de incorporação normativa. A primeira 

elencada por Verdier, é de natureza política. Por mais que o modelo de agencificação, 

como já visto, busque insular os reguladores, valorizados por sua competência técnica, 

da política, raramente é possível consegui-lo de forma plena. O que implica dizer que, 

necessariamente, existirão canais abertos para a pressão política, os quais poderão afetar 

a participação dos reguladores domésticos nas redes de que fazem parte. As discrepâncias 

no grau de independência de que os reguladores gozam internamente também poderão 

afetar os acordos. Países que não tenham a mesma rigidez institucional poderiam frustrar, 

em algum nível, a elaboração normativa conjunta em uma rede transnacional, gerando 

desigualdades no seio das redes176.  

As constrições também podem ser de natureza legal. Por exemplo, é possível que 

a matéria objeto de um standard seja regulamentada, em um determinado país, por uma 

lei complementar, cuja competência para elaboração reside no Poder Legislativo. Assim, 

o regulador doméstico seria incapaz de incorporá-la, não obstante o que fora previamente 

pactuado no seio da rede a qual pertença. 

 
particular counterparty as to one’s commitment to one’s preferred standard, one powerful way to do so is 
through the behavior of yet other network participants. Where other members of the network embrace one’s 
preferred standard, or even abandon one’s competitor’s standard for one’s own, a strong impact on any 
given counterparty’s expectations is to be expected.” AHDIEH, Robert B. Coordination and Conflict: 
The Persistent Relevance of Networks in International Financial Regulation. Disponível em 
https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol78/iss4/4/, último acesso em 29.11.2020. 
176 “The significant discrepancies in regulatory independence between countries may also hinder 
agreement. Even a powerful and independent regulator like the Federal Reserve might hesitate to commit 
itself to a demanding international standard if it suspected that some of its foreign counterparts would be 
unable to resist domestic political pressures to breach that standard.” VERDIER, Pierre-Hugues. 
"Transnational Regulatory Networks and Their Limits." Yale Journal of International Law, vol. 34, no. 
1, Winter 2009, p. 113-172. 
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Três são, para Verdier, as implicações decorrentes destas constrições domésticas 

sobre a atuação dos reguladores no seio das redes: (i) quando os interesses nacionais 

entrarem em rota de colisão com os internacionais, a expectativa é de que os reguladores 

tenderão a privilegiar o primeiro em detrimento do segundo; (ii) problemas 

distribucionais (jogos do tipo “Batalha dos Sexos”) encontrarão muitos obstáculos para 

serem solucionados, tendo em vista que os Estados provavelmente tentarão influenciar o 

processo de elaboração normativa em favor de sua alternativa regulatória de preferência, 

seja através de negociação ou coerção; e (iii) que as redes não serão capazes de endereçar 

problemas de enforcement (jogos do tipo “Dilema dos Prisioneiros), ou terão muitas 

dificuldades ao fazê-lo. A sua verdadeira eficácia, portanto, residiria na capacidade de 

criarem um espaço para a resolução de problemas que exijam a participação de diversos 

atores em âmbito global177.  

Brummer178 também enxerga outras limitações nas redes, quais sejam: (i) as 

possibilidades de existirem divergências nas diferentes políticas regulatórias nacionais; 

(ii) os custos de ajustes à novas políticas regulatórias, caso a adesão à uma rede cause a 

necessidade de alteração normativa; e (iii) a possível existência de pressões de mercado 

que poderiam fazer com que os incentivos para cooperar fossem reduzidos.  

A legitimidade das redes também é colocada em xeque. Embora este ponto seja 

objeto do próximo capítulo deste trabalho, já se podem adiantar algumas das críticas 

formuladas neste sentido. Kenneth Anderson179, por exemplo, considera que elas não são 

capazes de resolver o “paradoxo da globalização” – cuja resolução implica, 

especificamente, questões relacionadas à legitimidade normativa. 

Com efeito, para o autor, o seu funcionamento da maneira plena, conforme 

narrado por Slaughter, ensejaria a criação de uma “burguesia internacional180”, baseada 

 
177 VERDIER, Pierre-Hugues. "Transnational Regulatory Networks and Their Limits." Yale Journal of 
International Law, vol. 34, no. 1, Winter 2009, p. 113-172. 
178 BRUMMER, Chris. Post-American Securities Regulation. Disponível em 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1441508, último acesso em 02.11.2020.  
179 ANDERSON, Kenneth. Squaring the circle? Reconciling sovereignty and global governance through 
global government networks. Harvard Law Review. Vol. 118, jan. 2005, pp. 1255-1301. 
180 “Slaughter, however, emphasizes (correctly, in my experience) that over the long term the following 
phenomena constitute the sine qua non of government networks: the creation of common ties, personal 
relationships, camaraderie, a shared professional and social outlook, and an expectation that what others 
think of what I do in my home jurisdiction, whether as a judge, regulator or law enforcement official, 
genuinely matters. In short, the most significant effect of global networks might be characterized as the 
creation of a global bourgeoisie with a set of similar elite-class views – that is, a process of socialization, 
rather than simply a network of one-off transactions” ANDERSON, Kenneth. Squaring the circle? 
Reconciling sovereignty and global governance through global government networks. Harvard Law 
Review. Vol. 118, jan. 2005, p. 1272. 
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na proximidade entre os seus membros – o que seria um elemento, em sua visão, capaz 

de gerar pressões para a cooperação. Nesse quadrante, a presença nas redes continuaria 

desafiando as formas de legitimação democrática doméstica. 

Ainda que se questionem as teorias que dão as redes um maior destaque no cenário 

regulatório, não lhes é negada a eficácia e nem a importância da função que exercem. 

Verdier, por exemplo, apesar de suas críticas, reconhece que nenhuma delas implica na 

obsolescência das redes transnacionais de reguladores, reconhecendo, inclusive, que são 

bem sucedidas em diversos setores181.  

Depreende-se, do acima exposto, que as redes transnacionais possuem, como 

pedra de toque, a cooperação entre seus membros. Sua arquitetura institucional será 

considerada mais ou menos bem-sucedida na medida em que for capaz de gerar incentivos 

para que a cooperação se dê forma harmônica. A presença de limitações à capacidade de 

os reguladores domésticos engajarem em comportamentos cooperativos no nível global, 

bem como a existência de incentivos para que não o façam, militam em desfavor de 

teorias que enxergam, nas redes transnacionais de reguladores, um remédio universal 

contra os problemas que emergem em um mundo globalizado. 

Suas limitações, entretanto, não esvaziam sua utilidade, de modo que permanecem 

como ferramentas necessárias para propiciar um maior grau de coordenação regulatória 

entre reguladores de diferentes países – e, por vezes, até mesmo a única – na medida em 

que proporcionam um fórum comum para que seus componentes possam debater soluções 

para os problemas enfrentados nos setores em que atuam.  

Desta forma, na próxima seção, se buscará ilustrar este argumento com um estudo 

acerca da atuação em rede de diferentes reguladores brasileiros. Dada a escassez de 

literatura e pesquisas acerca do tema, optou-se por fazer uma pesquisa mais abrangente 

sobre o tema, sem a pretensão de exauri-lo, de forma a ilustrar as considerações teóricas 

aqui tecidas. 

 

 

 

 
181 Algo que Verdier fez questão de deixar bem claro: “Importantly, none of these considerations implies 
that TRNs lack a proper place in the constellation of global governance mechanisms. For instance, the 
largely successful coordination of securities fraud and money laundering enforcement among developed 
countries illustrates the usefulness of TRNs in addressing regulatory coordination problems.” VERDIER, 
Pierre-Hugues. "Transnational Regulatory Networks and Their Limits." Yale Journal of International 
Law, vol. 34, no. 1, Winter 2009, p. 113-172. 
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2.3. Cooperação em rede e reguladores brasileiros 

 

 

No Brasil, a função regulatória é exercida precipuamente pelas agências 

reguladoras, autarquias especiais 182dotadas de autonomia orgânica – consubstanciada 

pela vedação a exoneração de seus dirigentes –  e funcional – que se verifica pela 

inexistência de relação hierárquica entre seus membros e aqueles do Poder Executivo 

central – a quem, no bojo de uma reforma de Estado idealizada na década de 1990183, foi 

incumbida a tarefa de regular setores específicos da economia184. 

A natureza especial das Agências Reguladoras185, atualmente, tem definição 

expressa em lei, consoante o texto do art. 3º e demais parágrafos da Lei Federal nº 13.848, 

a Lei das Agências Reguladoras. O caput do dispositivo citado é taxativo ao destacar que 

a natureza especial, que garante autonomia às agências, caracteriza-se pela ausência de 

subordinação hierárquica aos demais órgãos do poder executivo, pela sua autonomia 

funcional e decisória e, principalmente, pela autonomia dos seus dirigentes, que são 

nomeados para mandatos fixos, que ultrapassam o mandato presidencial, e não podem ser 

 
182 “Em geral a nomenclatura de ‘autarquia especial’ remete a uma maior autonomia da autarquia, às vezes 
assegurada, como no caso das universidades, pela impossibilidade de exoneração ad nutum dos seus 
dirigentes. Em um sentido mais restrito, a denominação representaria apenas a existência de um regime 
jurídico próprio, especial, distinto daquele genérico previsto no Decreto-lei nº 200/67.” ARAGÃO, 
Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do Direito Administrativo Econômico. Rio 
de Janeiro. Editora Forense. 2013, 3ª ed. p. 279.  
183 “Com essa premissa constitucional buscou-se, no Brasil, no início da segunda metade da década de 
1990, um novo marco teórico para a administração pública que substituísse a perspectiva burocrática 
weberiana até então seguida. Sob os influxos dessa onda, em que se impôs uma reforma administrativa para 
a renovação de estruturas estatais absorvidas do modelo burocrático francês o governo federal brasileiro 
editou, em 1995, o Plano Diretor da Reforma do Estado, direcionando a administração pública para um 
padrão de gerência com eficiência nos moldes da iniciativa privada.” GUERRA, Sérgio. Regulação estatal 
sob a ótica da organização administrativa brasileira. In. GUERRA, Sérgio (org.). Regulação no Brasil: 
Uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2014, 1ª ed. pp. 373-396. 
184 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do Direito Administrativo 
Econômico. Rio de Janeiro. Editora Forense. 2013, 3ª ed. pp. 270/271. Aragão destaca que, embora as 
agências tenham sido formalmente introduzidas no Brasil no bojo da reforma econômica elaborada durante 
a década de 1990, autarquias com características similares às das agências reguladoras não constituíam, 
àquela altura, um fenômeno inédito no Brasil. A consolidação deste modelo, entretanto, foi frustrada pela 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que perdurou até o julgamento da ADIN nº 1949-0. 
185 Art. 3º A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de 
subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela 
investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais 
disposições constantes desta Lei ou de leis específicas voltadas à sua implementação. 
§ 1º Cada agência reguladora, bem como eventuais fundos a ela vinculados, deverá corresponder a um 
órgão setorial dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, 
de Pessoal Civil da Administração Federal, de Organização e Inovação Institucional, de Administração dos 
Recursos de Tecnologia da Informação e de Serviços Gerais. 
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exonerados. Embora tenha sido alvo de críticas na doutrina186, entende-se que se trata de 

provisão essencial para garantir ao regulador a equidistância que precisa manter dos 

interesses do setor regulado, de modo a bem exercer a função da qual foi encarregado. 

No mais, consoante estabelecido no art. 3º, §2º do dispositivo citado, a autonomia 

das agências reguladoras também se caracteriza pelas competências para solicitar, 

diretamente ao Ministério da Economia, autorização para realização de concursos 

públicos, provimento dos cargos autorizados em lei para seu quadro de pessoal, desde 

que respeitada a disponibilidade orçamentária e alterações em seu quadro de pessoal, 

contanto que sejam fundamentadas em estudos de dimensionamento, bem como alteração 

nos planos de carreira de seus servidores. 

Além disso, possuem também, nos termos do mesmo dispositivo, a prerrogativa 

de conceder diárias e passagem em deslocamentos nacionais e internacionais e autorizar 

afastamentos de seus servidores do país, bem como de celebrar contratos administrativos 

e prorrogar contratos em vigor relativos a atividades de custeio, independentemente do 

valor.  

Estas prerrogativas foram acompanhadas da previsão do art. 3º, §3º, da Lei, 

segundo o qual as agências devem adotar práticas de gestão de riscos e de controle interno 

e elaborar e divulgar programa de integridade, com o desiderato de promover a adoção 

de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, detecção, punição e remediação 

de fraudes e atos de corrupção.  

O art. 2º da Lei das Agências Reguladoras elenca um rol de agências reguladoras 

nacionais, no qual constam as onze agências abaixo listadas:  

1.  Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

2. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

3. Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); 

4. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 

5. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); 

 
186 “Deveras, aos diretores destas entidades, cujos mandatos ultrapassam o período correspondente ao Chefe 
do Poder Executivo, atribuiu-se a garantia de não serem exonerados salvo em decorrência de infração grave, 
após regular processo apurador. Ora, é da essência do regime republicano a temporariedade dos mandatos 
precisamente para que o povo possa sufragar quem altere a orientação político-administrativa rejeitada nas 
eleições. Se dirigentes de agências estiverem garantidos além do período do mandato presidencial de quem 
os investiu em seus cargos, ficará assegurada a persistência de uma orientação político-administrativa ainda 
que rejeitada nas urnas pelo povo, em flagrante contradita ao espírito animador da temporariedade dos 
mandatos políticos.” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo. 
Editora Malheiros, 2013, 30ª edição. P. 1094. 
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6. Agência Nacional de Águas (ANA), atual Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico187; 

7. Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); 

8. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 

9. Agência Nacional do Cinema (Ancine); 

10. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); 

11. Agência Nacional de Mineração (ANM).  

Uma interessante controvérsia é o enquadramento da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD) como Agência Reguladora. Isto porque, nos termos do art. 

2º, parágrafo único188 da Lei das Agências Reguladoras, serão consideradas, para fins de 

sua aplicação, todas as autarquias especiais que sejam caracterizadas como agências 

reguladoras e criadas a partir de sua vigência.  

Sua criação havia sido prevista, inicialmente, no art. 55 da Lei nº 13.709/2018, a 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Pelo texto original, ela seria uma agência 

reguladora189. Entretanto, o dispositivo em comento foi vedado pelo então Presidente da 

República, Michel Temer, por vício de iniciativa190, por violação aos artigos 37, XIX191 

e 61, §1º, II192 da Constituição Federal.  

 
187 Mudança realizada por força do art. 1º da lei nº 14.026/2020, que atualizou o marco legal do saneamento 
básico do Brasil.  
188 Art. 2º  Consideram-se agências reguladoras, para os fins desta Lei e para os fins da Lei nº 9.986, de 18 
de julho de 2000: 
Parágrafo único. Ressalvado o que dispuser a legislação específica, aplica-se o disposto nesta Lei às 
autarquias especiais caracterizadas, nos termos desta Lei, como agências reguladoras e criadas a partir de 
sua vigência. 
189 Como bem destacam Rafael Souza Paiva de Barros e Gianne Glória Ferreira, a ANPD “cumpriria o 
papel de entidade que, constituída na forma de autarquia especial, estaria responsável pela fiscalização e 
regulação do tratamento de dados pessoais no País. BARROS, Rafael Souza Paiva de. FERREIRA, Gianne 
Glória. In FEIGELSON, Bruno e SIQUEIRA, Antonio Henrique Albani (org.). Comentários à Lei Geral 
de Proteção de Dados: Lei 13.709/2018, atualizado de acordo com a medida provisória 869/2018. São 
Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2019, 1ª ed. p. 202. Assim, entende-se que a ANPD atende aos 
requisitos do art. 2º, parágrafo único da Lei das Agências Reguladoras para ser caracterizada como uma 
agência.  
190 “Os dispositivos incorrem em inconstitucionalidade do processo legislativo, por afronta ao artigo 61, § 
1º, II, ‘e’, cumulado com o artigo 37, XIX da Constituição.” BRASIL. Mensagem de veto presidencial aos 
dispositivos da Lei nº 13.709/2018. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/Msg/VEP/VEP-451.htm, último acesso em 20.10.2020. 
191 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: 
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, 
de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as 
áreas de sua atuação;   
192 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
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O próprio Temer, por sua vez, comprometeu-se a reinserir os referidos 

dispositivos na LGPD por meio de medida provisória193, o que foi feito através da MP nº 

869 de 2018, convertida, posteriormente, na lei nº 13.853/2019 que inseriu em seu texto 

o art. 55-A194, efetivamente criando a ANPD. Ao cria-la, porém, o fez como um órgão da 

Administração Pública direta, vinculado à Presidência da República – o que foi 

interpretado, por parte da doutrina, como uma tentativa de enfraquecer a instituição195. 

Dado que as autarquias, espécie à qual pertencem as agências reguladoras, integram a 

Administração Pública indireta, pode ser afirmado, com segurança, que a ANPD ainda 

não cumpre os requisitos do art. 2º, parágrafo único da Lei Geral das Agências 

Reguladoras, de modo que não pode ser assim classificada. 

Inobstante as considerações ali tecidas, insta salientar que a ANPD foi criada com 

uma natureza jurídica transitória, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do art. 55-A da 

LGPD196. Por isto, o legislador quis permitir, ao Poder Executivo, reavaliar o 

enquadramento da ANPD na estrutura interna da Administração Pública, no prazo 

máximo de até dois anos após a entrada em vigor da sua estrutura organizacional. 

Esta alteração, consoante a dicção do dispositivo acima mencionado, teria o 

condão de converter a ANPD em entidade da Administração Pública federal indireta, 

submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República. Ou seja: 

uma vez efetivada esta mudança, a ANPD passaria a cumprir os requisitos listados no art. 

 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; 
193 BARROS, Rafael Souza Paiva de. FERREIRA, Gianne Glória. In FEIGELSON, Bruno e SIQUEIRA, 
Antonio Henrique Albani (org.). Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados: Lei 13.709/2018, 
atualizado de acordo com a medida provisória 869/2018. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2019, 
1ª ed. p. 202. 
194 Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), 
órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República.  
195 “Apesar das relevantes vantagens que poderiam ser conferidas à ANPD a partir da adoção do regime 
autárquico especial, a MP 869/2018, ao criar, efetivamente, a autoridade, confere a ela o status de órgão da 
administração pública federal. Portanto, sem personalidade jurídica própria e integrante da Presidência da 
República. Tal medida pode ser entendida como uma tentativa de enfraquecimento da instituição, uma vez 
que a ausência de autonomia e patrimônio próprio são fatores que prejudicam a atuação despolitizada e 
asseveram o risco de transformação da ANPD numa mera repartição estatal a serviço de interesses 
estritamente políticos e, portanto, desconectados de sua função regulatória.” BARROS, Rafael Souza Paiva 
de. FERREIRA, Gianne Glória. In FEIGELSON, Bruno e SIQUEIRA, Antonio Henrique Albani (org.). 
Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados: Lei 13.709/2018, atualizado de acordo com a medida 
provisória 869/2018. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2019, 1ª ed. p. 205.  
196 § 1º A natureza jurídica da ANPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em 
entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à 
Presidência da República.   
§ 2º A avaliação quanto à transformação de que dispõe o § 1º deste artigo deverá ocorrer em até 2 (dois) 
anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. 
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2º, parágrafo único da Lei Geral das Agências, integrando, assim, o rol de agências 

reguladoras brasileiras.  

A efetivação da estrutura organizacional da ANPD deu-se através da promulgação 

do Decreto nº 10.740/2020, que estabeleceu sua estrutura regimental e seu quadro 

demonstrativo de cargos em comissão e funções de confiança. Como o referido decreto 

entrou em vigor no dia 26.08.2020, o prazo para a alteração de sua natureza jurídica 

permanecerá aberto até o dia 26.08.2022. Como ainda não houve, até o momento da 

finalização deste trabalho, manifestação do Poder Executivo Federal no sentido de 

exercer a prerrogativa de alterar a natureza jurídica da ANPD, ela não deve ser 

considerada, ainda, como uma agência – embora, ressalte-se, deva se ter em mente que 

sua classificação ainda pode ser alterada.  

É certo que, inobstante a sua natureza jurídica, a ANPD exerce função regulatória 

no setor de proteção de dados pessoais. São exemplificativas desta função algumas de 

suas atribuições previstas no art. 55-J da LGPD como: (i) elaborar diretrizes para a 

Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (art. 55-J, III); (ii) 

fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento 

à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla 

defesa e o direito de recurso (art. 55-J, IV); (iii) apreciar petições de titular contra 

controlador197 após comprovação, pelo titular, da apresentação de reclamação ao 

controlador não solucionada no prazo previsto na regulamentação(art. 55-J, V); (iv) 

estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de 

controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração 

as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis (art. 55-J, VIII); e (v) editar 

regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como 

sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para casos em que o tratamento 

representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais 

previstos nesta lei (art. 55-J, XIII).  

Como se vê, a ANPD possui autorização legal para exercer função regulatória no 

setor de proteção de dados. Parece oportuno recomendar que, em momento futuro, o 

Poder Executivo exerça a prerrogativa de alterar a natureza jurídica da ANPD, 

 
197 Nos termos da LGPD, titular é a “pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento” (art. 5º, V) e controlador é a “pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais” (art. 5º, VI).  
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oficializando, em definitivo, seu status como agência reguladora – até mesmo para mitigar 

riscos de captura política.  

No mais, destaca-se que, inobstante a previsão legal de participação da ANPD em 

organismos internacionais, bem como da evidente necessidade de cooperação e 

harmonização regulatória no setor de proteção de dados, a sua estrutura ainda embrionária 

justifica sua exclusão do presente estudo – o que, naturalmente, não a exime de ser 

eventualmente estudada em trabalhos futuros. 

Além destas, outras autarquias exercem função regulatória. Destaca-se a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula o mercado de valores mobiliários. 

Apesar de não ser, formalmente, agência reguladora, exerce função regulatória198 e 

participam de forma muito ativa de redes transnacionais de reguladores, motivos pelos 

quais foram incluídas neste estudo.  

Destaque-se, neste sentido, que, com a edição da Medida Provisória nº 8, 

convertida na lei nº 10.411/2002, a CVM foi elevada à condição de entidade autárquica 

em regime especial. Isto porque, por meio do diploma legal ora mencionado, foi alterada 

a redação do artigo 5º da Lei nº 6.385/1995199, alterando sua classificação de “entidade 

autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda” para “entidade autárquica em regime 

especial vinculada ao Ministério da Fazenda”. Assim, Nelson Eizirik, Adriana Gaal, 

Flávia Parente e Marcus de Freitas Henriques defendem que, a partir deste momento, ela 

passou a ser ostentar, também, o status de agência reguladora200. Posicionamento, aliás, 

 
198 “Posso adiantar que não, ou seja, que, além das nominalmente designadas ‘agências reguladoras’, não 
há entidades da Administração Indireta que, sem questionamentos, possam ser qualificadas como tal. 
Algumas de fato possuem algumas características especiais de autonomia que, todavia, não alcançam a 
magnitude suficiente para caracterizá-las como agências reguladoras independentes. Outras até possuem a 
independência exigida, mas não têm competências regulatórias”. ARAGÃO, Alexandre Santos de. 
Agências Reguladoras e a evolução do Direito Administrativo Econômico. Rio de Janeiro. Editora 
Forense. 2013, 3ª ed. p. 317. Aragão inclui, entre autarquias autônomas e que exercem funções regulatórias, 
embora não com o grau de autonomia típico das agências, o BACEN e a CVM. Patricia Baptista chegou 
mesmo a afirmar, em face da atuação regulatória destas entidades, que: “Em relação às agências 
reguladoras, ainda, ponho-me dentre aqueles que pensam que elas representaram dentre nós uma novidade 
menor do que o que se acreditou no primeiro momento. Já há tempos existiam na Administração Pública 
brasileira entes com características bastante próximas às das agências reguladoras criadas a partir de 
meados dos anos noventa: autonomia administrativa em relação ao poder central, especialização técnica, 
capacidades normativa, fiscalizadora e sancionatória sobre uma determinada área de atividades, poder 
decisório, colegiado, dentre outros. Esse era o caso, por exemplo, da CVM, do Banco Central e do CADE”. 
BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Lumen Juris. 2019. 2ª 
ed., 2ª tiragem. p. 205. 
199 “Art. 5o É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, 
vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de 
autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade 
de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária.” 
200 “Com a edição da Medida Provisória nº 8, posteriormente convertida na Lei nº 10.411/2002, a Comissão 
de Valores Mobiliários – até então uma ‘entidade autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda” – foi 
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que parece coadunar-se com a dicção do artigo 2º, parágrafo único, da Lei Geral das 

Agências Reguladoras. 

A incorporação das normas elaboradas pelas redes transnacionais de reguladores 

ao direito doméstico, por intermédio das entidades supracitadas, dá-se sobretudo através 

de duas formas201: pela sua aplicação, direta ou implícita, no exercício da atividade 

fiscalizadora do setor regulado e pelo seu uso para fundamentar a sua própria atividade 

normativa. Embora seja pouco comentado, este processo já ocorre no seio da maioria das 

agências e demais autarquias que exercem função regulatória no ordenamento jurídico 

brasileiro. Traçamos, a seguir, um breve panorama descritivo da participação destes 

agentes e das redes que integram.  

As informações abaixo listadas estão todas disponíveis publicamente e tiveram, 

como fonte, os sites dos próprios reguladores estudados e das redes por eles integradas. 

Buscou-se descrever as redes das quais cada um participa, bem como demonstrar o 

enquadramento legal dessa participação – um ponto considerado relevante para os fins 

desta pesquisa dado que, por força do princípio da legalidade, a Administração Pública 

apenas pode atuar segundo autorização legal expressa. No mais, escolheu-se fazer um 

estudo mais aprofundado acerca da relação entre a CVM e a IOSCO, para servir como 

base para traçar um comparativo na parte prescritiva deste trabalho.  

A escolha se justifica pelos seguintes motivos: primeiramente, a IOSCO é uma 

das redes mais antigas em atividade, tendo sido fundada em 1983, contando com 

participação da CVM desde seus primórdios. No mais, ela atua em um setor amplamente 

globalizado e que, por isso, apresenta uma intensa atividade cooperativa entre seus 

integrantes, de modo que há mais informação disponível acerca de sua atuação do que na 

maioria das demais. Por fim, é uma das mais estudadas na doutrina, o que fornece um 

substrato teórico rico para compreender as peculiaridades da rede.  

 

 

 

 

 
elevada à condição de entidade autárquica em regime especial, ou seja, passou a ostentar o status de 
agência reguladora.” EIZIRIK, Nelson. GAAL, Adriana. PARENTE, Flávia e HENRIQUES, Marcus de 
Freitas Mercado de Capitais: Regime Jurídico. Rio de Janeiro. Renovar. 2011. 3ª ed. p. 260. (Grifou-se). 
201 PRADO, Viviane Muller; RACHAMAN, Nora; e COELHO, Alexandre R. Internalização dos Padrões 
Regulatórios Globais no Brasil: O Caso IOSCO. Revista de Direito Internacional Econômico e 
Tributário. Brasília, V. 10, nº 2, jul-dez 2015, pp. 231-263. 
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2.3.1. Aneel  

 

 

A Aneel foi criada pela Lei nº 9.427/1996, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia e com sede e foro no Distrito Federal. Consoante se observa do art. 2º202 do 

referido diploma legal, foi criada com o desiderato de regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.  

O Regimento Interno da Aneel, em sua redação original, criou a Superintendência 

de Relações Institucionais, com atribuição para, dentre outras funções, encarregar-se de 

executar as atividades relacionadas à comunicação com organismos nacionais e 

internacionais – uma definição ampla que abrange, além de organizações mais 

tradicionais, as redes de reguladores.  

O Regimento foi modificado, entretanto, por meio da Resolução Normativa nº 

503, de 7 de agosto de 2012203, que extinguiu a Superintendência de Relações 

Institucionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa. Em seu lugar, criou 

Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais, que passou a acumular 

competências atribuídas aos órgãos que substituiu.  

A mesma resolução promoveu uma série de alterações no Regimento Interno, de 

modo a acomodar a nova Superintendência na estrutura burocrática da agência. Ao fazê-

lo, entretanto, acabou por suprimir o dispositivo que autorizava a extinta 

Superintendência de Relações Institucionais a engajar-se em atividades cooperativas com 

organizações internacionais. Curiosamente, o referido dispositivo não foi inserido 

novamente no regimento interno e, conforme as buscas no sistema da Anatel indicam, 

não há portaria ou resolução que autorize ou determine, expressamente a cooperação 

internacional com outras agências – o que não a impediu de seguir com a sua atuação em 

cooperação com outros reguladores.  

A busca, no sistema da Aneel204, pelos termos “cooperação internacional”, 

“interligação internacional”, “convênio internacional” e “participação internacional”, 

embora não gere retornos expressivos, aponta para uma atuação da agência para além de 

suas fronteiras. São indicativos desta atuação portarias, resoluções e despachos que 

 
202 Art. 2o A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a 
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as 
políticas e diretrizes do governo federal. 
203 Disponível em http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012503.pdf, último acesso em 20.10.2020.  
204 https://biblioteca.aneel.gov.br/index.html  
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autorizam o deslocamento de servidores para participar de treinamentos realizados por 

outras agências regulatórias do setor elétrico e por organismos de cooperação 

internacional205, bem como a realização de projetos com parceria com outras agências206.  

Atualmente, a Aneel integra a Associação Ibero-Americana de Entidades 

Reguladoras de Energia (ARIAE), presidida, no momento da elaboração deste trabalho, 

pelo seu representante, André Pepitone207. A associação é composta por 27 autoridades 

reguladoras de 20 países diferentes208 e tem como objetivo promover a cooperação e a 

troca de experiência entre os reguladores ibero-americanos de energia elétrica, visando a 

harmonização normativa209. Para isso, se vale de diversas ferramentas, como a realização 

de reuniões entre reguladores, a formação de grupos de trabalho para lidar com os 

distintos segmentos do setor210 e a organização de cursos de qualificação técnica para 

seus integrantes. 

Seu estatuto de criação, entretanto, não prevê a elaboração de normas, standards 

ou princípios a serem internalizados por seus membros. Trata-se, portanto, de uma rede 

que tem por objetivo promover a melhoria da qualidade regulatória de seus associados 

sem, necessariamente, impor um processo de convergência normativa.  

A ARIAE, por sua vez, foi membra fundadora211 da Confederação Internacional 

dos Reguladores de Energia (ICER), que congrega mais de 200 reguladores nacionais, 

 
205 Um exemplo é a Portaria 6182/2019, que “Autoriza os afastamentos do país de Aurélio Calheiros de 
Melo Júnior, e de Luís Carlos Carrazza, Especialistas em Regulação, para participação no curso Promotion 
of Energy Efficiency and Conservation, promovido pela Japan International Cooperation Agency (JICA), 
no Japão.” Como assentado por Slaughter, a promoção de cursos é uma das principais formas de cooperação 
entre agências. Tem como objetivo fortalecer as capacidades regulatórias dos países menos estruturados e, 
ao mesmo tempo, serve como instrumento de exportação regulatória. Cf. SLAUGHTER A Associação 
Ibero-Americana de Entidades Reguladoras de Energia (ARIAE), por exemplo, também organiza uma série 
de cursos, dos quais a ANATEL tem participado com frequência.  
206 Cite-se como exemplo o Despacho de 02.03.1995, que faz referência a projeto elaborado em cooperação 
com a França e com a Reseau Interantional des Organismes de Bassin.  
207 Informação disponível em: http://icer-regulators.net/icer-members/ibero-american-association-of-
energy-regulators/, último acesso em 16.06.2020.  
208 “La nueva asociación ARIAE comprende desde el 22 de abril de 2020 a 27 autoridades reguladoras 
energéticas de 20 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y al regulador multinacional de América Central (CRIE).” Disponível 
em https://www.ariae.org/presentacion/que-es-ariae, último acesso em 16.06.2020. Grifos no original.  
209 Como se vê de seu estatuto: “El objeto de la Asociación será promover el avance y el intercambio de 
experiencias regulatorias en el sector eléctrico, compartir el conocimiento regulatorio en dicho sector, así 
como propiciar la comunicación entre especialistas y profesionales de las Entidades Reguladoras que la 
integran.” Disponível em https://www.ariae.org/informacion-institucional/acuerdo-de-constitucion, último 
acesso em 16.06.2020.  
210 Atualmente estão ativos grupos sobre eletricidade, gás, produtos derivados de petróleo, biocombustíveis, 
upstream e relação com consumidores. Disponível em https://www.ariae.org/informacion-
institucional/acuerdo-de-constitucion, último acesso em 16.06.2020. 
211 O ICER teve seu início no seio do Fórum Mundial de Regulação de Energia, um encontro internacional 
trienal de reguladores do setor de energia. No ano de 2009, no curso da sexta edição do Fórum, o ICER foi 
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representados por 13 associações regionais212 – como a Aneel, representada pela AIRE. 

Tem como objetivo primordial, atualmente, além da harmonização normativa através da 

cooperação regulatória, consolidar-se como uma referência normativa no regime 

regulatório do setor elétrico.  

A Aneel também participa da Rede de Reguladores Econômicos (Network of 

Economic Regulators – NER), integrada à estrutura da OCDE. Além dela, também estão 

presentes as brasileiras ANATEL, ANM, ANTAQ, ANTT, ANVISA e ANA213. A NER 

tem como objetivo promover o encontro de reguladores de diferentes setores econômicos, 

visando possibilitar a troca de informações e a produção de conhecimentos específicos. 

Através de seu Bureau, o NER organiza a elaboração de estudos sobre governança 

regulatória e outros temas de interesse, além de avaliar a independência e performance de 

seus afiliados.  

Por fim, a Aneel também participa de reuniões da Agência Internacional de 

Energia (International Energy Agency – IEA), à qual o Brasil é associado, também ligada 

à OCDE, mas de composição mais restrita. Com efeito, ela atualmente admite a presença 

de 30 membros e 8 associados214. Foi criada em 1973, com o objetivo de conter a crise 

energética gerada pelos choques do petróleo e tem, como uma de suas finalidades atuais, 

colaborar para o desenvolvimento e disseminação de energias sustentáveis em âmbito 

mundial. O Brasil, na condição de associado, já colaborou com alguns de seus estudos215. 

 

 

 

 

 

 
criado por onze reguladores nacionais e regionais e vem se expandindo desde então. Seus membros 
fundadores, além da ARIAE, foram: a AFUR (African Forum for Utility Regulators); o CAMPUT: 
(Canadian Association of Members of Public Utility Tribunals, atualmente conhecida como Canada’s 
Energy and Utility Regulators); o CEER: (Council of European Energy Regulators); o EAPIRF (East Asia 
and Pacific Infrastructure Regulatory Forum) ; o ERRA (Energy Regulators Regional Association); o 
MEDREG (Mediterranean Gas and Energy Regulators Assembly, atualmente conhecida como Association 
of Mediterranean Energy Regulators); o NARUC (National Association of Regulatory Utility 
Commissioners); a OOCUR (Organization of Caribbean Utility Regulators); o RERA (Regional Electricity 
Regulators Association); e o SAFIR: (South Asian Forum for Infrastructure Regulation). Disponível em 
http://icer-regulators.net/history/, último acesso em 16.06.2020. 
212 ANEEL. Disponível em: https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa/-
/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/id/19403228, último acesso em 16.06.2020.  
213 A lista completa de participantes pode ser conferida em https://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/ner-participants.htm.  
214 A lista completa de membros pode ser encontrada em: https://www.iea.org/countries.  
215 O rol completo pode ser verificado em https://www.iea.org/countries/brazil.  
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2.3.2. ANP 

 

 

A ANP foi criada por meio da lei nº 9.478 de 1997, que dispôs sobre a política 

nacional de energia. Foi estabelecida por meio de seu artigo 7º216, com o desiderato de 

regular a indústria de petróleo, gás natural, biocombustíveis e seus derivados, ficando 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Apesar da elevada internacionalização do 

setor de óleo e gás, a lei nada dispôs sobre a sua competência para atuar em conjunto com 

reguladores estrangeiros.  

O seu Regimento Interno217, por sua vez, atribui à Superintendência de 

Comunicação e Relações Institucionais, através de seu art. 93, XV218, a competência para 

organizar missões, coordenar a agenda e a participação de dirigentes em eventos 

internacionais. Entende-se, aqui, que a expressão “organizar missões” é ampla o 

suficiente para permitir que a ANP, por meio da supracitada superintendência, participe, 

no âmbito de suas atividades regulares, de redes de reguladores, bem como de demais 

atividades envolvendo cooperação com suas contrapartes em outros países.  

Também é de interesse a dicção do art. 119, III219, do Regimento Interno, que 

estabelece a competência da Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de 

Produtos para promover, no que couber, a harmonização com especificações de qualidade 

internacionais. Trata-se de uma permissão expressa para o aproveitamento de pesquisas 

realizadas por outros internacionais. Esta prescrição privilegia o princípio da eficiência 

administrativa, uma vez que propicia a economia de recursos que seriam, de outra 

maneira, investidos pela ANP em pesquisa.  

Por fim, o artigo 120, V220, do Regimento Interno autoriza o Centro de Pesquisas 

e Análises Tecnológicas da ANP a avaliar e propor a adoção de metodologias 

 
216 Art. 7o Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves - ANP, entidade 
integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao regime autárquico especial, como órgão 
regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia.    
217 Portaria nº 265, de 10.09.2020, disponível em https://atosoficiais.com.br/anp/portaria-n-265-2020, 
último acesso em 10.11.2020.  
218 Art. 93. Compete à Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais: 
XV - organizar missões, coordenar agenda e participação de dirigentes em eventos internacionais; e 
219 Art. 119. Compete à Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos: 
III - realizar pesquisas nas áreas da qualidade dos produtos regulados pela unidade, e promover, no que 
couber, a harmonização com especificações internacionais; 
220 Compete ao Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas: 
V - avaliar e propor a adoção de especificações e metodologias internacionais de análise de derivados de 
petróleo e gás natural e de biocombustíveis na regulação produzida pela ANP; 
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internacionais de análise de derivados de petróleo e gás natural e de biocombustíveis na 

regulação produzida pela agência. Verifica-se, da análise dos dispositivos ora 

colacionados, que a ANP possui autorização para atuar em cooperação com suas 

contrapartes e, até mesmo, para incorporar, ainda que de forma tímida, standards por elas 

adotados.  

A ANP não possui, em seu site, registro de participação em nenhuma rede de 

reguladores. Inobstante, a busca pelos termos “cooperação internacional”, “participação 

internacional”, “convênio internacional” e “atuação internacional” em seu buscador 

interno de legislação221 revelou que a agência considera, em sua atuação normativa, 

standards produzidos por atores não-estatais no espaço global. 

É o caso da Resolução ANP nº 52, de 29.10.2010 que estabeleceu, no 

Regulamento Técnico da ANP as especificações dos combustíveis aquaviários 

comercializados por agentes econômicos em todo o território nacional. Consoante 

explicitamente mencionado em seus considerandos222, ela foi elaborada tendo-se em 

conta a necessidade, da ANP, de adequar-se aos stantdards da International Organization 

for Standardization (Organização Internacional de Padronização), uma entidade 

internacional privada cuja atuação resume-se a criação de padrões internacionais de 

qualidade e segurança para diversos produtos, com ampla aceitação no mercado. 

Especificamente, teve como base os standards ISO 8216 e 8217. 

Observe-se que dois foram os fatores levados em consideração pela agência. O 

primeiro foi a notória expertise técnica da ISO, dotada de amplo reconhecimento pelo 

mercado e também por reguladores nacionais e internacionais. No mais, também foi 

 
221 https://atosoficiais.com.br/anp 
222“Considerando as incertezas que envolvem a segurança da utilização do biodiesel em mistura ao óleo 
diesel no ambiente marítimo, conforme entendimento da norma técnica internacional ISO 8217, que não 
recomenda a referida adição; 
(...) 
Considerando que o benefício econômico, social e ambiental proporcionado pela adição de biodiesel ao 
diesel aquaviário, em face de sua reduzida participação na matriz de combustíveis brasileira seria 
inexpressivo, além de submeter empresas e agentes regulados a condições competitivas desvantajosas e em 
desacordo com as práticas adotadas internacionalmente; 
(...) 
Considerando a conveniência e oportunidade de manter a uniformidade de padrões de qualidade e 
classificação dos combustíveis aquaviários, em decorrência da recente publicação das normas 
internacionais ISO 8216 e 8217” 
A íntegra da resolução está disponível para consulta através do seguinte link: 
https://atosoficiais.com.br/anp/resolucao-n-52-
2010?origin=instituicao&q=participa%C3%A7%C3%A3o%20internacional, último acesso em 
10.11.2020.  
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sopesada a conveniência de se estar em linha com os padrões regulatórios observados 

fora do país, de modo a evitar prejuízos para a indústria nacional.  

A Resolução nº 41 de 05 de dezembro de 2007 da ANP, que regulamenta a 

atividade de distribuição de Gás Natural Comprimido a Granel (GNC), também apresenta 

um caso de internalização normativa. Com efeito, ela autoriza, por meio de seu art. 15223, 

a fiscalização com base nas normas emitidas por organismos privados, nacionais e 

internacionais, elencados em rol taxativo em seu artigo 1º, §2º224.  

 

2.3.3. Anatel 

 

 

A Anatel foi criada Lei 9.472/1997 (a Lei Geral de Telecomunicações – LGT), 

vinculada ao Ministério das comunicações, com a função de regular o setor de 

telecomunicações, que é altamente internacionalizado. Por este motivo, a agência conta 

com uma assessoria internacional que, nos termos do artigo 146 do seu Regimento 

Interno225, tem como função “coordenar as atividades de escopo internacional da Agência 

e suas relações com organizações internacionais, administrações e instituições 

estrangeiras.” 

Cabe também, a este órgão, nos termos do artigo 167, X226, do Regimento Interno, 

propor a compatibilização da ordem jurídica do setor de telecomunicações aos 

compromissos assumidos pelo país internacionalmente e às recomendações elaboradas 

por organizações internacionais. Trata-se de dispositivo que pode ser interpretado como 

 
223 As empresas autorizadas a exercer a atividade de Distribuição de GNC a Granel ou realizar Projetos 
para Uso Próprio ou Projetos Estruturantes deverão contratar inspeções periódicas com firmas credenciadas 
pelo INMETRO, para os equipamentos por ele instalados e operados, conforme métodos e prazos 
estabelecidos na regulamentação vigente ou em normas internacionalmente aceitas, estas emitidas pelos 
órgãos mencionados no § 2º do Artigo 1º desta Resolução. 
224 Art. 1º. Fica regulamentada, através da presente Resolução, a atividade de Distribuição de Gás Natural 
Comprimido (GNC) a Granel, a realização de Projeto para Uso Próprio e de Projeto Estruturante. 
§ 2º Na execução da atividade mencionada no caput deste Artigo, serão observadas, além do disposto nesta 
Resolução e na legislação aplicável, as normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as 
regulamentações CONMETRO (Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), 
as regulamentações INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), 
as recomendações da OIML (International Organization of Legal Metrology), normas ISO (International 
Organization of Standardization) e normas DOT (US Department of Transportation). 
225 Art. 146. A Assessoria Internacional tem como competência coordenar as atividades de escopo 
internacional da Agência e suas relações com organizações internacionais, administrações e instituições 
estrangeiras. 
226 Art. 167. A Assessoria Internacional tem como competência: 
X - propor a adequação da ordem jurídica do setor de telecomunicações em razão de compromissos 
assumidos pelo País no contexto internacional e de recomendações de organizações internacionais; 



 90 

uma cláusula geral de permissão para a participação da agência em atividades de 

cooperação e harmonização regulatória.  

Com o objetivo de tornar a sua atuação internacional mais transparente e viabilizar 

a participação popular efetiva em sua formulação, a ANATEL publica a sua agenda de 

missões internacionais e, além disso, quatro órgãos, as chamadas Comissões Brasileiras 

de Comunicação, para organizar seus trabalhos em foros internacionais227. São elas: (i) a 

Comissão de Governança e Regimes Internacionais (CBC 1), que coordena e defende o 

posicionamento brasileiro em organismos internacionais228; a Comissão de 

Radiocomunicações (CBC 2), que atua Grupo Assessor das Radiocomunicações 

(Radiocommunication Advisory Group – RAG) e nas Comissões de Estudo (CEs) do 

Setor de Radiocomunicações da UIT229; (iii) a Comissão de Normalização de 

Telecomunicações (CBC 3), que atua Grupo Assessor de Normalização das 

Telecomunicações (Telecommunication Standardization Advisory Group / TSAG) e das 

Comissões de Estudo (CEs) do Setor de Normalização da União Internacional de 

Telecomunicações (UIT), bem como nos assuntos correlatos ao tema de Normalização 

nos Comitês Consultivos Permanentes da Citel e no Subgrupo de Trabalho nº 1 (SGT-1) 

– Comunicações do Mercosul, bem como demais organismos destinados à normalização 

de telecomunicações230; e (iv) e a Comissão de Desenvolvimento de Telecomunicações 

(CBC 4), que desempenha o papel de representar o país nos órgãos em que se discute o 

desenvolvimento do setor231.  

Destaca-se que a participação nas reuniões de todas as Comissões Brasileiras de 

Comunicação é pública e aberta a todos os interessados. Desta forma, a agência busca 

tornar mais democrática e legítima a elaboração de sua agenda internacional. A ANATEL 

busca, assim, aproximar o posicionamento adotado, internacionalmente, pela agência 

daquele esposado pelos participantes do setor que ela regula. 

A ANATEL tem celebrado, ao longo dos anos, uma série de Memorandos de 

Entendimento com autoridades estrangeiras do setor de telecomunicações. A título 

 
227 Informação disponível em: https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/atuacao-internacional/cbcs, último 
acesso em 16.06.2020. 
228 Disponível em https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/atuacao-internacional/cbcs/governanca-e-
regimes-internacionais-cbc1, último acesso em 16.06.2020. 
229 Disponível em https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/atuacao-
internacional/cbcs/radiocomunicacoes-cbc2-1, último acesso em 16.06.2020. 
230 Disponível em https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/atuacao-internacional/cbcs/normalizacao-de-
telecomunicacoes-cbc3-1, último acesso em 16.06.2020. 
231 Relação disponível em https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/atuacao-
internacional/cbcs/desenvolvimento-das-telecomunicacoes-cbc4-1 último acesso em 16.06.2020. 
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exemplificativo, podem ser apontados os Memorandos de Entendimentos celebrados 

com: (i) o Instituto Angolano das Telecomunicações, em 2020; (ii) o Instituto Federal das 

Telecomunicações dos Estados Unidos Mexicanos; (iii) com o Ministério da Indústria e 

Tecnologia da Informação da República Popular da China; e (iv) com a Autoridade 

Nacional de Comunicações de Portugal.232 

É de se destacar a participação na União Internacional de Telecomunicações 

(UIT), que foi criada em 1854 como a União Internacional do Telegrafo. Posteriormente, 

foi incorporada à estrutura da Organização das Nações Unidas (ONU), motivo pelo qual 

não pode ser propriamente considerada uma rede transnacional de reguladores, embora 

congregue, além dos países membros, mais de 800 representantes do setor233, incluindo 

agentes privados, e constitua o principal órgão para a harmonização, em nível global, de 

políticas públicas no setor de telecomunicações.  

Por fim, ela integra duas redes transnacionais de reguladores: o Foro Latino 

Americano de Entes Reguladores (Regulatel) e a Associação de Reguladores de 

Comunicações e Telecomunicações de Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(Arctel-CPLP).  

 

2.3.4. Anvisa 

 

 

A Anvisa foi criada pela lei nº 9.782/1999, que implementou o Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária. A agência é vinculada ao Ministério da Saúde e, nos termos do 

artigo 6º do diploma legal ora citado234, com o desiderato de proteger a saúde popular, 

efetuando o controle sanitário de produção e comercialização de produtos e serviços 

submetidos à vigilância sanitária. 

No mais, a lei, em seu artigo 7º, XXIII, estabelece, para a Anvisa, o dever de atuar 

em prol da cooperação técnico-científica nacional e internacional – o que se deve entender 

como um incentivo à participação em iniciativas de cooperação regulatória internacional, 

 
232 A lista completa pode ser encontrada em https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/atuacao-
internacional/relacoes-internacionais/memorandos-de-entendimento, último acesso em último acesso em 
16.06.2020. 
233 Disponível em https://nacoesunidas.org/agencia/uit/, último acesso em 16.06.2020. 
234 Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por 
intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à 
vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles 
relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. 
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incluindo-se aí as redes de reguladores. A mesma prescrição, aliás, é repetida, 

integralmente, pelo art. 3º, XXIII do Decreto nº 3.029 de 16 de abril de 1999, que aprovou 

o Regulamento da Anvisa. 

Através do artigo 77 de seu Regimento Interno, a Anvisa criou uma Assessoria de 

Assuntos Internacionais que tem, dentre as suas principais competências, implementar 

compromissos derivados das diretrizes da política externa brasileira na área de vigilância 

sanitária (art. 77, I); organizar e subsidiar (tecnicamente) a participação do Diretor 

presidente da Anvisa, bem como dos demais diretores e de seus representantes, em 

missões de caráter internacional (art. 77, IV); coordenar o processo de harmonização, 

convergência regulatória e incorporação de instrumentos internacionais que tenham 

impacto na vigilância sanitária, bem como monitorar a implementação dos compromissos 

assumidos (art. 77, V); e coordenar a implementação de ações relacionadas às 

cooperações internacionais (art. 77, X). 

A Assessoria de Assuntos Internacionais é auxiliada, em suas tarefas, por outros 

três órgãos: (i) a Coordenação de Articulação Internacional e Convergência Regulatória; 

(ii) a Coordenação de Cooperação Internacional; e (iii) a Coordenação de Missões 

Internacionais.  

A Coordenação de Articulação Internacional e Convergência Regulatória tem 

como principais funções, nos termos do art. 78 e seus incisos: (i) assessorar as unidades 

organizacionais da Anvisa e demais instituições competentes do Governo Federal na 

preparação de subsídios e, em conjunto com a Procuradoria Federal junto à Anvisa, na 

elaboração de propostas de instrumentos internacionais a serem negociados nos foros 

próprios; (ii) coordenar as atividades da Anvisa nas negociações em foros internacionais 

bilaterais, regionais e multilaterais em assuntos de impacto para a agência, bem como na 

incorporação dos compromissos assumidos nesses foros; (iii) acompanhar o cumprimento 

dos compromissos relacionados às atividades pactuadas nos foros de que a Anvisa 

participa; (iv) assessorar o processo de harmonização, convergência regulatória e 

incorporação de normas decorrentes de acordos internacionais, bem como acompanhar a 

execução dos compromissos internacionais relacionados às atividades técnicas; (v) 

coordenar os processos de adesão a mecanismos multilaterais, de qualificação e de 

auditorias internacionais, bem como acompanhar a execução dos compromissos 

internacionais relacionados às atividades técnicas; (vi) coordenar os processos de adesão 

a mecanismos multilaterais de qualificação de auditorias internacionais realizados na 

Agência, bem como de participação da Anvisa em iniciativas estratégicas de coalização 
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internacional; e (vii) atuar na defesa dos interesses sanitários nos foros comerciais, 

buscando conciliar a promoção de saúde com o desenvolvimento econômico nacional, 

em conjunto com as unidades organizacionais da Anvisa. 

A Coordenação de Cooperação Internacional, por sua vez, possui as seguintes 

funções, consoante os termos do art. 79 do Regimento Interno da Anvisa: (i) apoiar as 

unidades organizacionais nas ações de cooperação técnica internacional bilateral, 

multilateral e regional de interesse da Agência; (ii) - elaborar e negociar atividades, 

projetos e programas de cooperação internacional em temas de competência da vigilância 

sanitária, com o auxílio das unidades organizacionais da Agência e da Procuradoria 

Federal junto à Anvisa, quanto às questões jurídicas; (iii) acompanhar a execução, 

monitorar e avaliar atividades, projetos, programas de cooperação técnica internacional, 

em conformidade com as normas e procedimentos de instituições nacionais e organismos 

internacionais; e IV - acompanhar o cumprimento dos desdobramentos oriundos de 

compromissos internacionais relacionados às atividades, projetos e programas de 

cooperação técnica internacional. 

Por fim, consoante a redação do artigo 80 do Regimento Interno da Anvisa, a 

Coordenação de Missões Internacionais possui as seguintes atribuições: (i) coordenar os 

trâmites para a realização de missões internacionais de servidores da Anvisa; (ii) executar, 

em conjunto com as unidades organizacionais envolvidas, as atividades previstas no fluxo 

para afastamento do país de servidores da Anvisa e propor melhorias para o 

aprimoramento dos processos de trabalho; (iii) subsidiar a Diretoria Colegiada no 

processo de avaliação das propostas de missões internacionais de servidores da Anvisa; 

(iv) elaborar comunicações às autoridades competentes nacionais e dos países de destino 

dos servidores em missão com vistas a conferir transparência às ações da Anvisa, bem 

como solicitar apoio para os servidores durante a missão; (v) solicitar, renovar e adotar 

providências relativas aos passaportes oficiais e vistos de servidores da Anvisa, quando 

se tratar de missão institucional; e (vi) zelar pela memória institucional da Anvisa por 

meio da manutenção dos relatórios de missões internacionais dos servidores da Anvisa. 

Além disso, o Regimento Interno da Anvisa, por meio de seu art. 55-D, §1º235, 

determina um prazo de duração diferenciado para as consultas públicas que envolverem 

 
235 Art. 55-D. As Consultas Públicas terão 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.  
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assuntos com impacto internacional. Com efeito, ao passo que o prazo usual para sua 

duração é de 45 dias, contados 7 dias a partir da data de sua publicação, as consultas 

públicas que envolvam assuntos com impacto internacional duração mínima de 60 dias, 

igualmente contados 7 dias a partir de sua publicação.  

A Anvisa tem ampla participação em diferentes mecanismos de coordenação 

regulatória236, que incluem as seguintes redes transnacionais de reguladores237: A 

Coalização Internacional das Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA); a 

Coalizão Internacional de Pesquisa em Ciência Regulatória (GCRSR); a Conferência 

Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICDRA); a Cooperação 

Internacional de Regulação de Cosméticos (ICCR); a Cooperação Internacional dos 

Reguladores de Fitoterápicos (IRCH); Foro Internacional de Reguladores de Produtos 

para a Saúde (IMDRF); e o Programa Internacional dos Reguladores de Medicamentos 

(IPRP). 

A ICMRA, criada a partir da necessidade de se estabelecer uma entidade que 

pudesse comandar os esforços globais de regulação de medicamentos para seres 

humanos238. Ela atua, dentre outras formas, promovendo o treinamento e capacitação de 

reguladores membros e a atuação conjunta para endereçar questões prementes no setor, 

como a vigilância farmacêutica. Atualmente, a Anvisa compõe o seu comitê gestor. 

 
§ 1º As Consultas Públicas relativas a assuntos que tenham impacto internacional terão duração mínima de 
60 (sessenta) dias, contados após 7 (sete) dias da data de sua publicação, ressalvado os casos excepcionais 
de urgência e relevância devidamente motivados. 
236 A lista completa está disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/relacoes-internacionais/convergencia-
regulatoria, último acesso em 16.06.2020. Além das redes estudadas no trabalho, a Anvisa também participa 
de outros organismos cuja estrutura organizacional não assume essa estrutura: o Codex Alimentarius, órgão 
conjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e da Organização Mundial 
da Saúde, que elabora referências sobre requisitos, parâmetros e práticas capazes de reduzir os riscos 
apresentados pelos alimentos a serem consumidos e, em paralelo, evitar que a regulação se transforme em 
barreira sanitária que restrinja o livre comércio; a Comissão de Entorpecentes das Nações Unidas (CND), 
um órgão que se reúne anualmente para tratar do controle da produção, distribuição e consumo de 
substâncias controladas, psicotrópicas, entorpecentes e percussoras; o Comitê de Barreiras Técnicas ao 
Comércio (TBT) e o Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), criado com o objetivo de assegurar que as medidas regulatórias tomadas por diferentes 
países não se consubstanciem em indesejáveis barreiras ao livre comércio; a Convenção Quadro para o 
Controle de Tabaco (FCTC) e o Foro Global de Reguladores de Tabaco da OMS; o Grupo de Peritos em 
Produtos Farmacêuticos e Substâncias Químicas da CICAD; o Grupo de Trabalho da OCDE sobre 
Agrotóxicos; a Conferência Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Fármacos de Uso 
Humano; o Mecanismo de Estados-Membros da OMS sobre Produtos de Qualidade Inferior e Falsificados; 
e os subgrupos de trabalho SGT Nº 3 (Regulamentos Técnicos e Avaliação de Conformidade) e nº 11 
(Saúde) vinculados ao Grupo Mercado Comum (GMC) do Mercosul. 
237 Disponível em http://portal.anvisa.gov.br/relacoes-internacionais/convergencia-regulatoria, último 
acesso em 16.06.2020.  
238 “The proposal to create an ICMRA is an anchored in the recognition that a Heads of Agency (HoA) 
leadership is needed to address current and emerging human medicine regulatory and safety challenges 
globally, strategically and in an ongoing, transparent, authoritative and institutional manner.” Disponível 
em http://www.icmra.info/drupal/history, ultimo acesso em 16.06.2020.  
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A GCRSR é formada por autoridades reguladoras dos EUA, Japão, Brasil, União 

Europeia, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Argentina e Cingapura, com o objetivo de 

desenvolver novas tecnologias de ciência regulatória239, buscando aprimorar os 

procedimentos internos de seus membros. Trata-se, portanto, de uma rede que tem, como 

objetivo, promover a interação entre reguladores para desenvolver e compartilhar 

melhores práticas de elaboração normativa e atuação regulatória.  

O ICDRA é formado pelos reguladores de países da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Tem, como objetivo, oferecer um fórum comum de debate para que estas 

entidades possam discutir melhores práticas adotadas domesticamente, bem como 

possibilitar oportunidades de cooperação regulatória entre seus diferentes componentes.  

A ICCR foi criada em 2007 e é composta por reguladores do Canadá, União 

Europeia, Japão, Estados Unidos e Brasil com o objetivo de promover a convergência 

regulatória na área de cosméticos, visando a proteção dos consumidores e a inibição de 

barreiras tarifárias. Ela se organiza a partir de grupos de trabalho, que se encontram de 

forma periódica, apresentando os resultados de suas discussões em fóruns realizados 

anualmente – os quais também são abertos para a participação das empresas atuantes no 

setor de cosméticos, consoante se observa do procedimento elencado no item 4 do seu 

Termo de Referência. 

Trata-se de prescrição entabulada em observância ao previsto no item 3 do 

referido Termo 240, que estabelece a obrigação de solicitar a participação de empresas que 

participem do setor regulado. Trata-se de medida análoga aos procedimentos de consulta 

e audiência pública e que tem, como desiderato, ampliar a legitimidade de que goza a 

ICCR perante o setor de cosméticos – ainda que de escopo mais restrito, dado que 

circunscrita às empresas que possuem atuação no referido setor. 

 
239 Segundo a própria Anvisa: “Estes parceiros entendem a ciência regulatória como a ciência do 
desenvolvimento de novas ferramentas, padrões e abordagens para avaliar a segurança, eficácia, qualidade 
e desempenho de produtos. Ela é aplicada para tomar decisões regulamentares por órgãos e agências, 
podendo se estender a muitos campos em que os dados científicos são usados para desenvolver políticas e 
normas para proteger a população.” Disponível em http://portal.anvisa.gov.br/relacoes-
internacionais/convergencia-regulatoria, último acesso em 16.06.2020. 
240 “While each member holds the ultimate responsibility for implementation, it is recognized that 
successful implementation requires the input of a constructive dialogue with the cosmetics’ industry trade 
associations and potentially other stakeholders.  
It is the responsibility of each of the industry trade associations to ensure they have solicited input from, 
and adequately represent the vast majority of positions taken by, the affected industry sector. The list of 
cosmetic industry trade associations is not limited, and can be extended to other relevant associations at the 
discretion of each member, and when the specific topic warrants the involvement of other interested 
parties.” 
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No mais, destaca-se que, segundo o item 2 do seu Termo de Referência241, a ICCR 

apenas decide mediante o consenso de todos os seus integrantes. Seus membros, por sua 

vez, assumem o compromisso de implementar, na medida em que forem compatíveis com 

suas possibilidades de atuação legal e institucional, as decisões aprovadas desta forma.  

A IRCH foi criada no seio da OMS, que também faz o papel de secretariar as suas 

reuniões, com o desiderato de promover a saúde pública e segurança dos medicamentos 

fitoterápicos. Os seus membros reúnem-se anualmente para, a partir de suas experiências 

domésticas, compartilharem soluções regulatórias para garantir a maior segurança e 

eficácia dos medicamentos fitoterápicos.  

O IMRDF foi criado fevereiro de 2011242, para substituir o extinto Global 

Harmonization Task Force. Atualmente, é composto por reguladores do Brasil, Austrália, 

Canadá, China, Cingapura, Coréia do Sul Estados Unidos, Japão, Rússia e União 

Europeia243. Participam de suas reuniões, na qualidade de observadores oficiais, a OMS 

e a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Além destas, são afiliadas ao IMRDF a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Asian Harmonization Working Party 

(AHWP).  

A adesão ao grupo é voluntária e ele tem, como objetivo, promover a aceleração 

da convergência e harmonização regulatória entre os seus membros, através da 

organização de grupos de trabalho e encontros periódicos.  

O IPRP foi criado a partir da junção do Fórum Internacional dos Reguladores de 

Medicamentos (IPRF) e do Programa Internacional de Reguladores de Produtos 

Genéricos (IGDRP), com o desiderato de promover a troca de informações e a cooperação 

entre autoridades regulatórias de seus países membros, que, atualmente, são: África do 

Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Cingapura, China, Colômbia, Coreia do Sul, Estados 

Unidos, Japão, México, Nova Zelândia, Reino Unido, Rússia, Suíça, Taiwan e União 

Europeia, 

 
241 2. Instruments and Implementation 
“All decisions of the representatives of the members and subsequent actions must be taken by consensus. 
All decisions to be taken should be compatible with the laws, policies, rules, regulations and directives of 
the respective administrations and governments and may require the final approval by senior levels of 
management at a later date in order to allow their operational implementation or transposition into practice.  
Representatives of the members agree to take appropriate steps to implement the items that have reached 
consensus within the boundaries of their legal and institutional constraints. In this respect they agree to 
promote the documents reflecting the consensus within their own jurisdictions and to seek convergence of 
regulatory policies and practices.” 
242 Disponível em http://www.imdrf.org, último acesso em 10.11.2020.  
243 A lista atualizada de membros está disponível em: http://www.imdrf.org/about/about.asp, último acesso 
em 10.11.2020. 
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2.3.5. ANS 

 

 

A ANS foi criada pela lei nº 9.961 de 2000244, vinculada ao Ministério da Saúde, 

encarregada de promover a regulação da assistência suplementar a saúde. O artigo 9º, 

XIV245, de seu Regimento Interno delega à Diretoria de Normas e Habilitação das 

Operadoras – DIOPE, a competência para representar a agência junto a organizações 

nacionais e internacionais que estudam assuntos afetos à sua área e ao mercado de saúde 

suplementar. É interessante notar que o referido dispositivo menciona, de forma expressa, 

a IAIS, rede de reguladores já mencionada em sessão anterior deste capítulo e que se 

encarrega de reunir órgãos atuantes no setor de seguros.  

De forma complementar, o regimento interno da Anvisa delega, por meio de seu 

art. 8º, XV, à sua Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES, competência para 

promover articulação entre organismos nacionais ou internacionais atuantes no mercado 

securitário com o objetivo de promover, entre estes e a agência, cooperação técnica e 

financeira.  

Por fim, ainda se pode interpretar o regimento interno da ANS como concedendo, 

de forma complementar, competência para o seu Diretor-Presidente atuar nestes fóruns 

internacionais. Isto porque, segundo o artigo 26, I246, de seu regimento interno, caberá ao 

Diretor-Presidente da agência representa-la legalmente em fóruns internacionais – 

expressão que, até por força do já citado art. 9º, XIV do regimento, deve ser interpretada 

como abrangendo a IAIS e, de forma mais expansiva, outras redes de reguladores das 

quais a ANS venha a, eventualmente, participar.  

Ao ser interpretado cumulativamente com o disposto no artigo 7º, VIII247 do 

Regimento Interno, que determina ao Gabinete da Presidência que preste amplo auxílio 

 
244 Art. 1o É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autarquia sob o regime especial, 
vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, prazo de duração 
indeterminado e atuação em todo o território nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e 
fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. 
Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à ANS é caracterizada por autonomia 
administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos, autonomia nas suas decisões 
técnicas e mandato fixo de seus dirigentes. 
245 Art. 9° À Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras - DIOPE compete: 
XIV - representar a ANS junto a organizações nacionais e internacionais que estudam assuntos afetos à sua 
área e ao mercado de saúde suplementar, em especial os Sub-Comitês da International Association of 
Insurance Supervisors – IAIS. 
246 Art. 26 Ao Diretor-Presidente ou ao seu substituto, nos seus impedimentos legais, incumbe: 
I - representar legalmente a ANS; 
247 Art. 7° Ao Gabinete da Presidência da ANS - GAB/PRESI/ ANS compete: 
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ao Diretor-Presidente da agência no relacionamento com organismos, agências e outras 

entidades internacionais, em especial na realização de negociações bilaterais, na 

celebração de acordos multilaterais e em acordos internacionais da agência.  

A ANS, como se infere do art. 9º, XIV, acima citado, participa da IAIS, que 

congrega mais de 200 reguladores do setor securitário, totalizando 97% dos prêmios de 

seguro do mundo248. Ela atua através da elaboração de princípios, standards, guias de 

melhores práticas e outras ferramentas de coordenação regulatória em nível global. Além 

disso, a IAIS também possui um Memorando Multilateral de Entendimento (MMoU), o 

qual se propõe a formular um enquadramento básico para a regulação global do mercado 

securitário e que pode ser assinado pelos membros que demonstrarem capacidades 

institucionais compatíveis com os requerimentos mínimos para a sua implementação. A 

ANS ainda não figura como signatária do MMoU, o que restringe, severamente, sua 

capacidade de cooperar dentro da rede.   

 

2.3.6. ANA 

 

 

A ANA foi criada, originalmente, como Agência Nacional de Águas, por meio da 

Lei nº 9.984/2000. Recentemente, o marco regulatório do saneamento básico brasileiro 

foi modificado, emendando o diploma legal acima citado e criando uma nova agência 

reguladora em seu lugar: a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 

responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e integrando, 

desta forma, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh).  

O Regimento Interno da ANA estabeleceu uma estrutura organizacional voltada 

para auxiliar a agência em seu processo de cooperação internacional, que fica a cargo de 

um assessor internacional, cujas competências estão previstas em seu artigo 148 e 

abrangem, dentre outras: (i) assessoria à Diretoria Colegiada e aos Diretores em suas 

relações com organizações, organismos e fóruns internacionais relacionados ao tema da 

água; (ii) a promoção da integração e articulação da ANA relativas à representação do 

país em organismos internacionais; e (iii) propor à Diretoria Colegiada uma agenda 

 
VIII - assessorar à Presidência no relacionamento com organismos, agências e demais entidades 
internacionais, inclusive nos processos relativos a negociações bilaterais, multilaterais e acordos 
internacionais da ANS; 
248 Disponível em: https://www.iaisweb.org/home, último acesso em 16.06.2020. 
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internacional. O suporte à representação internacional também é dado pela Assessoria 

Internacional (ASINT) e pela composta pela Coordenação de Cooperação Internacional 

(COINT).  

No que tange à cooperação internacional, tem destaque a participação da ANA no 

Conselho Mundial da Água (World Water Council – WWC), um organismo internacional 

que congrega reguladores, autoridades estatais, pesquisadores, organizações da sociedade 

civil e organizações comerciais de diversos setores distintos, com o objetivo de discutir 

políticas de preservação dos recursos hídricos249. A agência, inclusive, sediou a última 

edição do Fórum Mundial da Água250, principal evento organizado pelo WWC. O Fórum 

tem, como objetivo, possibilitar discussões amplas acerca de políticas hídricas e de 

conservação de recursos desta natureza – motivo pelo qual, aliás, a sua participação é 

aberta a todos os interessados.  

Não foram encontradas, no portal da ANA e em buscas realizadas no sistema, 

referências à participação em redes de reguladores e, tampouco, registros de incorporação 

de normas elaboradas por entidades que exerçam função regulatória em espaço global.  

 

2.3.7. ANTAQ 

 

 

A ANTAQ foi criada pela Lei nº 10.223/2001, responsável pela estruturação do 

sistema nacional de viação. Nesse sentido, o artigo 27 do referido diploma legal foi muito 

claro, em seus incisos, ao possibilitar a atuação internacional da agência. Com efeito, ao 

passo que o artigo 27, X251 outorga à agência competência para representar o Brasil em 

organismos internacionais de navegação, o seu art. 27, §1º, III252 a autoriza a firmar 

convênios de cooperação técnica com entidades e organismos internacionais. 

 
249 Segundo informação disponibilizada pelo próprio WWC, atualmente seus membros estão divididos da 
seguinte forma: 31% pertencem a organizações profissionais e acadêmicas; 4% a organizações 
intergovernamentais; 22% a governos nacionais e organizações promovidas por governos nacionais; 22% 
a organizações comerciais; e 21% a organizações da sociedade civil. Informação disponível em: 
https://www.worldwatercouncil.org/en/members, último acesso em 20.11.2020.  
250 Conferir: http://8.worldwaterforum.org/pt-br/exhibitors, último acesso em 20.11.2020.  
251 Art. 27. Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação: 
X – representar o Brasil junto aos organismos internacionais de navegação e em convenções, acordos e 
tratados sobre transporte aquaviário, observadas as diretrizes do Ministro de Estado dos Transportes e as 
atribuições específicas dos demais órgãos federais 
252 Art. 27. Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação: 
§ 1o No exercício de suas atribuições a ANTAQ poderá: 
III - firmar convênios de cooperação técnica com entidades e organismos internacionais.   
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Atualmente, conforme registro no portal eletrônico da ANTAQ253, foram 

celebrados convênios bilaterais com os seguintes países: (i) Alemanha; (ii) Argélia; (iii) 

Argentina; (iv) Bulgária; (v) Chile; (vi) China; (vii) França; (viii) Polônia; (ix) Portugal; 

(x) Rússia; e (xi) Uruguai.  

A agência participa da Organização Marítima Internacional (International 

Maritime Organization - IMO), criada em 1958 com o intuito de promover a cooperação 

entre governos na regulação do comércio internacional realizado através de navios254. Seu 

objetivo é encorajar os seus membros a adotarem os melhores standards normativos e 

práticas regulatórias para o comércio internacional. Se pode dizer, portanto, que ela tem 

como objetivo promover a convergência regulatória entre seus membros. A IMO não é, 

propriamente, uma rede transnacional de reguladores, tendo em vista que sua composição 

também abarca Estados e organizações não-governamentais255. 

Por fim, a ANTAQ também integra a Associação Mundial de Infraestrutura de 

Transporte Aquaviário256 (PIANC), que tem como seus principais objetivos: (i) fornecer 

orientações técnicas e especializadas no que toca à regulação e infraestrutura de transporte 

aquaviário, através do emprego de um corpo profissional extremamente qualificado; e (ii) 

promover encontros periódicos entre os integrantes do setor – tanto reguladores quanto 

empresas atuantes no mercado e organizações da sociedade civil. 

Não constam, do site da ANTAQ, informações acerca da participação da agência 

em redes de reguladores. Também não foram encontrados registros de normas que tenham 

sido incorporadas pela agência. 

 

2.3.8. ANTT 

 

 

A ANTT foi criada pela Lei nº 10.223/2001, responsável pela estruturação do 

sistema nacional de viação. Nesse sentido, o artigo 24 do referido diploma legal foi muito 

claro, em seus incisos, ao possibilitar a atuação internacional da agência. Com efeito, ao 

passo que o artigo 24, XIV257 outorga à agência competência para representar o Brasil em 

 
253 http://portal.antaq.gov.br/index.php/legislacoes-internacionais/, último acesso em 22.11.2020.  
254 Disponível em https://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx, último acesso em 
22.11.2020.  
255 Disponível em https://www.imo.org/en/About/Membership/Pages/Default.aspx, último acesso em 
22.11.2020.  
256 Informações disponíveis em https://www.pianc.org/about, último acesso em 22.11.2020.  
257 Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação: 
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organismos internacionais de navegação, o seu art. 24, parágrafo único, III258 a autoriza 

a firmar convênios de cooperação técnica com entidades e organismos internacionais. 

Nos termos do artigo 31 e incisos do Regimento Interno da ANTT, esta atribuição 

fica a cargo, precipuamente259, da Assessoria de Relações Internacionais que tem, neste 

sentido, como principais atribuições: (i) promover o diálogo da ANTT com organismos 

e instituições internacionais visando a troca de experiências; (ii) coordenar atividades de 

cooperação técnica e financeira com entidades nacionais e estrangeiras, bem como 

gerenciar contratos com financiamento de organismos internacionais; (iii) elaborar e 

executar o planejamento de atuação internacional da ANTT; (iv) coordenar a atuação 

internacional da ANTT; e (v) apoiar a Diretoria Colegiada e as demais Superintendências 

da Agência nas relações com organismos internacionais. 

Em relação à cooperação bilateral entre reguladores, a ANTT celebrou 

memorandos de entendimento com as seguintes autoridades regulatórias260: (i) Agência 

Ferroviária da União Europeia; (ii) Autoridade de Mobilidade e dos Transportes da 

República Portuguesa (AMT); e (iii) Instituto da Mobilidade e dos Transportes da 

República Portuguesa (IMT). Além disso, a Agência é o ponto focal para a 

implementação de acordos de cooperação celebrados entre os governos do Brasil e dos 

seguintes países: (i) Alemanha; (ii) Holanda; e (iii) Espanha. 

Os memorandos celebrados pela ANTT costumam observar as seguintes diretrizes 

básicas, em observância às orientações determinadas pela própria agência261 e o 

memorando de entendimentos padrão por ela elaborados262: (i) objetivo da cooperação, 

especificando as áreas de interesse; (ii) forma de cooperação; (iii) descrição das atividades 

 
XIV – representar o Brasil junto aos organismos internacionais de navegação e em convenções, acordos e 
tratados sobre transporte aquaviário, observadas as diretrizes do Ministro de Estado dos Transportes e as 
atribuições específicas dos demais órgãos federais 
258 Art. 24. Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação: 
Parágrafo Único - No exercício de suas atribuições a ANTAQ poderá: 
III - firmar convênios de cooperação técnica com entidades e organismos internacionais.   
259 Nesse sentido, o plano de atuação internacional de 2019 da ANTT, destaca que: “Na ANTT a atuação 
internacional não se concentra exclusivamente em uma área, é atribuição de todas as áreas finalísticas”. 
Disponível em 
https://portal.antt.gov.br/documents/363688/388687/Plano+de+Atua%C3%A7%C3%A3o+Internacional+
da+ANTT+2019.pdf/24a315ad-7c6f-e9a4-6bcd-dfd31fb10d26?t=1592174529493, último acesso em 
23.11.2020.  
260 Informação disponível em https://portal.antt.gov.br/relacionamento-internacional, último acesso 
23.11.2020.  
261 Disponível em: https://portal.antt.gov.br/relacionamento-internacional, último acesso 23.11.2020. 
262 Anexo I da Agenda Internacional de 2019 da ANTT. Disponível em 
https://portal.antt.gov.br/documents/363688/388687/Plano+de+Atua%C3%A7%C3%A3o+Internacional+
da+ANTT+2019.pdf/24a315ad-7c6f-e9a4-6bcd-dfd31fb10d26?t=1592174529493, último acesso em 
23.11.2020. 
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e regras para alteração; (iv) termos e condições de execução das atividades; (v) 

responsabilidade sobre os custos; (vi) idioma; (vii) regras relativas à interpretação; (viii) 

obrigação de indicar os contratos em cada área de interesse; e (ix) obrigação de publicação 

no Diário Oficial da União da República Brasileira263 

A ANTT também atua em parceria com outros reguladores, enviando seus 

servidores para períodos de trabalho em instituições reconhecidas pela sua perícia técnica 

por meio de um programa de traineeship, que tem duração média de 3 a 5 meses264. O 

objetivo é que o servidor, passado este período de atuação, retorne à agência e seja capaz 

de empregar os conhecimentos ali adquiridos em sua atuação quotidiana, o que, em tese, 

levaria a uma melhora na qualidade do serviço prestado e traria impactos positivos para 

a regulação setorial nacional.  

Por fim, a ANTT também celebra acordos sobre movimentação internacional em 

transportes terrestres e ferroviários com os países vizinhos ao Brasil265. A agência é, por 

exemplo, o órgão de coordenação a aplicação do Acordo sobre Transporte Internacional 

Terrestre – ATIT, que tem como signatários os países do Mercosul, o Chile, o Peru e a 

Bolívia. A ANTT também celebra acordos desta natureza com países vizinhos ao Brasil, 

como Venezuela e Guatemala, além de buscar a interação bilateral com reguladores 

internacionais e de participar de fóruns realizados pela OCDE.  

 

2.3.9. Ancine 

 

 

A Ancine foi criada por meio da Medida Provisória nº 2.228-1/2001, cujo art. 7º, 

em seus incisos XV266 e XXII267, autorizou, respectivamente, a referida agência a: (i) 

promover a articulação entre órgãos e entidades voltados ao fomento da produção 

 
263 Trata-se de determinação realizada em observância ao art. 61 da Lei nº 8.666/1993 que, embora ainda 
esteja em vigor no momento da elaboração deste trabalho, está em vias de ser substituída por uma nova lei 
de licitações. É possível, portanto, que esta prescrição seja revista em futuros memorandos de entendimento 
celebrados pela ANTT.  
264 Disponível em: https://portal.antt.gov.br/relacionamento-internacional, último acesso 23.11.2020. 
265 Disponível em https://portal.antt.gov.br/atuacao-internacional, último acesso 23.11.2020. 
266 Art. 7o  A ANCINE terá as seguintes competências: 
XV - articular-se com órgãos e entidades voltados ao fomento da produção, da programação e da 
distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas dos Estados membros do Mercosul e demais 
membros da comunidade internacional; 
267 Art. 7o  A ANCINE terá as seguintes competências 
XXII - promover interação com administrações do cinema e do audiovisual dos Estados membros do 
Mercosul e demais membros da comunidade internacional, com vistas na consecução de objetivos de 
interesse comum; 
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audiovisual e fonográfica de países do Mercosul e demais membros da comunidade 

internacional, para a consecução de objetivos comuns; e (ii) promover a interação com 

administrações do cinema de Estados membros do Mercosul e de outros países da 

comunidade internacional, com as mesmas finalidades.  

A Ancine268 participa da Conferência de Autoridades Audiovisuais e 

Cinematográficas Ibero-Americana, que congrega reguladores do setor audiovisual de 21 

países diferentes da América Latina e da Península Ibérica e tem como objetivo contribuir 

para o desenvolvimento do setor regulado nos países membros, privilegiando a 

coordenação regulatória. Para isso, se vale dos Tratados Constitutivos – o Acordo Latino-

americano de Coprodução Cinematográfica (ALCOCI) e o Convênio de Integração 

Cinematográfica Iberoamericana (CONICI), cuja a assinatura é obrigatória para todos os 

membros, cabendo a interpretação à própria CACI.  

Por fim, a Agência também atua em outros dois fóruns internacionais: (i) 

participando de reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, da qual fazem 

parte Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, 

Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste; e (ii) integrando a Reunião Especializada 

de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul.  

 

2.3.10. ANAC 

 

 

A ANAC foi estabelecida pela lei nº 11.182/2005, vinculada ao Ministério da 

Defesa, com a finalidade de regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de 

infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Nesse quadrante, por tratar-se de um setor 

naturalmente globalizado da economia e que, em certa medida, depende da harmonização 

regulatória entre diferentes países para seu desenvolvimento, a agência foi dotada, pelo 

legislador, de amplas competências para atuar em conjunto com organismos 

internacionais.  

Assim é que, por exemplo, o artigo 3º, I269, da referida lei a autoriza a representar 

o Brasil em convenções, acordos e tratados internacionais, celebrados com outros países 

 
268 Disponível em: https://www.ancine.gov.br/pt-br/internacional/participacao-foruns-internacionais, 
último acesso em 16.06.2020. 
269 Art. 3º A Anac, no exercício de suas competências, deverá observar e implementar as orientações, 
diretrizes e políticas estabelecidas pelo governo federal, especialmente no que se refere a:  
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ou com organismos internacionais de aviação civil – o que se coaduna com a prescrição 

do artigo 8º, II270, que autoriza a agência a participar das reuniões dos citados organismos 

representando o país – salvo aqueles em que sejam discutidos os sistemas de controle do 

espaço aéreo e de prevenção de acidentes aeronáuticos.  

A lei também autorizou, expressamente, a ANAC a incorporar as normas e 

recomendações elaboradas por estes organismos. É o que se depreende da redação do seu 

artigo 8º, IV271, que a autoriza a realizar estudos com este desiderato. Em sentido similar, 

o inciso VIII272 do dispositivo legal que ora se comenta a autoriza a promover o 

cumprimento de atos sobre aviação civil ratificados pelo Brasil. Observe-se que, ao fazê-

lo, a lei não especifica a espécie de atos e tampouco a forma de ratificação, o que leva a 

crer, sobretudo quando interpretado em conjunto com seus demais dispositivos, que o 

legislador desejou outorgar à ANAC competência ampla para promover a internalização 

de normas e recomendações internacionais dos setores em que a agência atua, 

precisamente com o objetivo de possibilitar os processos de convergência e harmonização 

regulatória.  

Nos termos do artigo 9º, IV273, do seu Regimento Interno, compete à sua Diretoria 

Colegiada pautar a atuação internacional da agência, no que ela é amparada pela 

Assessoria Internacional e de Meio Ambiente. Dentre outras funções, é a esta que 

compete elaborar estudos, emitir pareceres e propor os atos normativos que tratem da 

 
I – a representação do Brasil em convenções, acordos, tratados e atos de transporte aéreo internacional com 
outros países ou organizações internacionais de aviação civil; 
270 Art. 8º Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o 
desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária do País, atuando 
com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, competindo-lhe: 
II – representar o País junto aos organismos internacionais de aviação civil, exceto nos assuntos relativos 
ao sistema de controle do espaço aéreo e ao sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos; 
271 Art. 8º Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o 
desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária do País, atuando 
com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, competindo-lhe: 
IV – realizar estudos, estabelecer normas, promover a implementação das normas e recomendações 
internacionais de aviação civil, observados os acordos, tratados e convenções internacionais de que seja 
parte a República Federativa do Brasil; 
272 Art. 8º Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o 
desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária do País, atuando 
com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, competindo-lhe: 
VIII – promover, junto aos órgãos competentes, o cumprimento dos atos internacionais sobre aviação civil 
ratificados pela República Federativa do Brasil; 
273 Art. 9º À Diretoria da ANAC compete, em regime de colegiado, analisar, discutir e decidir, em instância 
administrativa final, as matérias de competência da Agência, bem como:  
IV - orientar a atuação da Agência nas negociações internacionais; 
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incorporação de normas internacionais de aviação civil, consoante se depreende do teor 

do artigo 29, I274, do mesmo regimento. 

A Assessoria Internacional e de Meio Ambiente da ANAC também tem a 

prerrogativa de auxiliar a Diretoria Colegiada na coordenação de suas representações em 

organismos internacionais, nos termos do artigo 29, incisos III, IV e VII275 do Regimento, 

bem como a atribuição de promover o cumprimento dos atos internacionais que versem 

sobre aviação civil ratificados pela República Federativa do Brasil, consoante se lê do 

artigo 29, II276 do texto regimental. 

A atuação internacional da ANAC é extensa e bem documentada277, e 

compreende: (i) a celebração de acordos internacionais, especialmente os Acordos de 

Serviços Aéreos278; (ii) a participação em organizações internacionais de aviação civil; e 

(iii) a celebração de acordos de cooperação técnica internacional, realizadas, segundo a 

própria agência, de fortalecer a sua capacidade institucional279.  

 
274 Art. 29. À Assessoria Internacional e de Meio Ambiente compete:  
 I - realizar estudos, emitir pareceres e propor atos normativos, medidas e ações relacionados à implantação 
das normas e recomendações internacionais de aviação civil, observados acordos, tratados, convenções e 
outros atos relativos ao transporte aéreo internacional de que seja parte a República Federativa do Brasil, 
em articulação com as demais unidades organizacionais da ANAC. 
275 Art. 29. À Assessoria Internacional e de Meio Ambiente compete: 
III - assessorar a Diretoria na coordenação dos assuntos relativos à representação da ANAC junto aos 
organismos internacionais, bem como manter contato com o Ministério das Relações Exteriores e com a 
Delegação Permanente junto à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI, nos assuntos de sua 
competência;  
IV - coordenar e integrar a atuação das unidades organizacionais da ANAC em organismos, fóruns, comitês 
e eventos nacionais e internacionais nos aspectos relacionados ao meio ambiente; 
VII - assessorar as unidades organizacionais da ANAC nos assuntos relacionados à representação 
internacional e coordenar a gestão da informação relacionada às missões internacionais de representação 
institucional e à cooperação técnica; 
276 Art. 29. À Assessoria Internacional e de Meio Ambiente compete: 
II - promover, junto aos órgãos competentes, o cumprimento dos atos internacionais sobre aviação civil 
ratificados pela República Federativa do Brasil;  
277 As informações podem ser conferidas no seguinte link: https://www.anac.gov.br/A_Anac/internacional, 
último acesso em 16.06.2020. 
278 “Os Acordos de Serviços Aéreos (ASAs) são tratados internacionais por meio dos quais dois ou mais 
Estados disciplinam os serviços aéreos entre seus territórios. Os ASAs regulam provisões operacionais 
como número de frequências, designação de empresas, quadro de rotas, direitos de tráfego, política tarifária 
e código compartilhado.”, disponível em https://www.anac.gov.br/A_Anac/internacional/acordos-
internacionais/1111acordos-de-servicos-aereos-1, último acesso em 20.11.2020. Estes acordos podem ser 
celebrados tanto de forma multilateral quanto bilateral.  
279 “As ações de cooperação técnica internacional devem ser desenvolvidas com vistas ao fortalecimento 
da capacidade institucional da Agência, seja por meio do intercâmbio de informações ou do aprimoramento 
de suas competências técnicas. Atualmente, a Agência possui diversas iniciativas de cooperação técnica 
em andamento. Dentre as instituições que têm atuado em conjunto com a ANAC no desenvolvimento de 
tais iniciativas, pode-se citar as seguintes: Federal Aviation Administration (FAA) e Transportation 
Security Administration (TSA), dos Estados Unidos; École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), da 
França; Comissão Europeia; Agência Europeia de Aviação Civil (EASA); Transport Canada (TCCA); e 
outras. Caberá à Agência dar continuidade às ações em andamento e, quando possível, ampliar as parcerias 
existentes com a inclusão de novos atores.” Disponível em 
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A agência integra, atualmente, a Organização da Aviação Civil Internacional 

(OACI), agência especializada da ONU responsável por promover o desenvolvimento da 

aviação mundial, por meio do estabelecimento de normas com o objetivo de garantir a 

segurança e a eficiência do tráfego aéreo. Sua principal forma de atuação é através da 

elaboração dos chamados SARPs (Standards and Recomended Practices – Padrões e 

Práticas Recomendadas), um conjunto de orientações técnicas especializadas formuladas 

com o desiderato de balizar a atuação regulatória doméstica de seus integrantes. Nesse 

quadrante, é interessante destacar que a agenda internacional da ANAC para o ano de 

2020 prioriza, expressamente, a internalização dos SARPs, sempre que compatíveis com 

o ordenamento jurídico brasileiro280. 

A ANAC atua, precipuamente, auxiliando a representação brasileira na OACI. Na 

condição de membro fundador da organização, o país tem, nela, uma participação ativa 

e, na agência, seu principal órgão responsável por fundamentar, tecnicamente, suas 

contribuições.  

De maior interesse para este trabalho, a ANAC participa, ainda, de duas redes 

transnacionais de reguladores281: a Comissão Latino-Americana de Aviação Civil 

(CLAC) e a Comunidade das Autoridades de Aviação Civil Lusófonas (CAACL). A 

primeira uma organização de caráter regional, que congrega autoridades regulatórias do 

setor atuantes em países latino-americanos, com o objetivo de promover a harmonização 

e cooperação regulatória entre estes. A CLAC se define como “órgão consultivo 

internacional282”. Nessa condição, emite resoluções, elabora recomendações e prepara 

estudos cujas conclusões serão de observância facultativa por seus membros, sujeitas à 

aprovação interna.  

A CACCL, por sua vez, foi criada em 2007283 com o intuito de fortalecer a 

cooperação regulatória entre as autoridades de aviação civil dos países falantes de língua 

 
https://www.anac.gov.br/A_Anac/internacional/publicacoes/plano-de-atuacao-internacional-
1/Plan_Atuacao_Inter_ANAC_2020.pdf, último acesso em 20.11.2020. 
280 “Internalizar, sempre que possível, os padrões e práticas e recomendadas (standard and recommended 
practices – SARPS) prescritos pela Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), garantindo que as 
notificações de diferença se mantenham sempre atualizadas junto ao Secretariado da entidade. A 
internalização dos padrões e práticas recomendadas previstas nos Anexos à Convenção de Chicago 
contribui para o alinhamento do marco regulatório brasileiro com os parâmetros normativos 
internacionais.”. Disponível em https://www.anac.gov.br/A_Anac/internacional/publicacoes/plano-de-
atuacao-internacional-1/Plan_Atuacao_Inter_ANAC_2020.pdf, último acesso em 23.11.2020.  
281 Disponível em https://www.anac.gov.br/A_Anac/internacional, último acesso em 16.06.2020.  
282 Como se pode conferir a partir de seu perfil institucional:  https://clac-lacac.org/nos/?lang=pt-br, último 
acesso em 23.11.2020.  
283 Informação divulgada pela própria CACCL, conferir: https://www.caacl.org/caacl, último acesso em 
23.11.2020. 
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portuguesa e conta com a participação de reguladores das seguintes nações: Angola, 

Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Princípe e Timor 

Leste.  

Os membros da CACCL celebraram um Memorando de Entendimento284, que 

compreende os aspectos básicos da organização. Assim, ficou definido que a Comunidade 

teria, como principal objetivo, fornecer um fórum comum de discussão para as 

autoridades reguladoras da aviação civil de seus países membros, com o objetivo de 

fortalecer os laços de amizade entre estes, de modo a fomentar a cooperação institucional, 

técnica e regulatória. Para isso, o Memorando determinou a promoção de encontros com 

periodicidade mínima anual.  

Nos termos do Memorando, os principais focos de cooperação entre os integrantes 

da CACCL são os seguintes: (i) exercício de competências de regulação e fiscalização, 

com o compromisso das partes de adotarem as formas de organização estrutural que 

permitam que a cooperação seja efetiva; (ii) a troca de informações entre os reguladores 

dos diferentes países membros; (iii) implementação de política transparente de supervisão 

dos padrões mínimos de segurança estabelecidos pela Convenção sobre Aviação Civil 

Internacional de Chicago, de 1944; (iv) a tomada de posição conjunta pelos seus 

membros, para influenciar os debates em outras organizações e redes das quais, 

eventualmente, sejam parte; (v) reforço das competências de regulação sobre supervisão 

de segurança aérea e de aviação civil; (vi) a promoção da participação de seus membros 

em outros organismos internacionais que versem sobre aviação civil; e (vii) o 

desenvolvimento de projetos comuns na área de cooperação técnico-profissional, visando 

o aperfeiçoamento de seus membros – o que dialoga com o compromisso, acima 

elencado, que os integrantes da CACCL assumem de adotar formas de organização 

estrutural que lhes permitam atuar de forma mais eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 
284 A íntegra do Memorando foi disponibilizada pela CACCL no seguinte link: 
https://www.caacl.org/Files/Portalready/v000/Downloads/memorando_caacl_nov_07.pdf último acesso 
em 23.11.2020. 
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2.3.11. ANM 

 

 

A ANM foi criada pela lei nº 13.575/2017, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia, com a finalidade promover a gestão de recursos minerais da União, bem como 

regular e fiscalizar as atividades para o aproveitamento de recursos minerais do Brasil.  

O regimento interno da agência delegou a competência para coordenar a sua 

atuação internacional à Assessoria de Relações Institucionais, nos termos do seu artigo 

20, XV285. Embora não conste nenhum dado referente à participação da agência em 

organismos internacionais, é de se destacar que, ao normatizar o Sistema Brasileiro de 

Certificação de Reservas e Recursos Minerais, ela tomou, como base, os padrões 

elaborados pelo Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards 

(Comitê Internacional de Declaração de Reservas Minerais –  CRISRCO), uma das 

principais organizações internacionais da indústria da mineração.  

O Brasil, na CRISRCO, é representado pela Comissão Brasileira de Recursos e 

Reservas (CBRR), uma associação formada pela congregação de outras três associações 

empresariais atuantes no setor mineral: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

Mineral (ABPM); Agência Brasileira de Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 

Mineral (ADIMB); e o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). 286 

 

2.3.12. CVM 

 

 

O papel regulatório desempenhado pela CVM já foi objeto de análise em tópico 

anterior deste estudo – como se asseverou, há quem chegue mesmo a equipará-la a uma 

agência reguladora. Ainda que haja divergência neste quadrante, é inegável o papel de 

proa que a autarquia exerce na regulação do setor de valores mobiliários.  

Destaca-se que este, de uma forma geral, foi um dos primeiros a organizar-se em 

forma de redes. Isto porque os reguladores setoriais tem, como um de seus desafios, 

impedir (ou reduzir) o risco sistêmico. Por se tratar de um setor da economia altamente 

 
285 Disponível em https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55221334/do1-2018-12-14-resolucao-n-2-de-12-de-
dezembro-de-2018-55221038, último acesso em 01.12.2020.  
286 Informação disponível em http://www.cbrr.org.br/docs/guia_declaracao.pdf, último acesso em 
01.12.2020.  
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globalizado, a boa condução desta tarefa tornava quase que inevitável a cooperação 

transnacional entre as autoridades regulatórias de diferentes países. 

Assim é que o legislador se preocupou, expressamente, em garantir ampla 

autorização para que a CVM pudesse atuar perante organismos internacionais e em 

cooperação com as suas contrapartes em outros países. Com efeito, o art. 10º287 da lei 

6.385/1976, autoriza expressamente a celebração de convênios com autoridades 

reguladoras de outros países para a assistência e cooperação na condução de investigações 

para apurar violações à normas setoriais ocorridas em território nacional ou fora dele – 

com a ressalva, feita por meio do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, de que a 

referida assistência poderá ser recusada em face da necessidade de resguardar o interesse 

público.  

Esta orientação é reiterada pelo artigo 2º, §4º, incisos I e II, alíneas a e b288, da Lei 

Complementar 105 de 2001, que autoriza a CVM e o Banco Central do Brasil (BACEN) 

a firmar convênios com outros órgãos públicos fiscalizadores de instituições financeiras 

e com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras estrangeiras com os seguintes 

objetivos: (i) fiscalização de filiais e subsidiárias de instituições financeiras estrangeiras 

em funcionamento no Brasil e de instituições brasileiras em funcionamento no exterior; 

e (ii) cooperação recíproca e troca de informações para investigar atividades que resultem 

em aplicação, negociação, ocultação ou transferência de ativos financeiros e valores 

mobiliários relacionados com a prática de condutas ilícitas.  

A CVM é membra da IOSCO (International Organization of Securities 

Comissions), que congrega reguladores e fiscalizadores de mais de 110 países, os quais 

 
287 Art. 10. A Comissão de Valores Mobiliários poderá celebrar convênios com órgãos similares de outros 
países, ou com entidades internacionais, para assistência e cooperação na condução de investigações para 
apurar transgressões às normas atinentes ao mercado de valores mobiliários ocorridas no País e no exterior 
§ 1o A Comissão de Valores Mobiliários poderá se recusar a prestar a assistência referida no caput deste 
artigo quando houver interesse público a ser resguardado 
288 Art. 2o O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às operações que realizar e 
às informações que obtiver no exercício de suas atribuições. 
§ 4o O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, em suas áreas de competência, 
poderão firmar convênios: 
I - com outros órgãos públicos fiscalizadores de instituições financeiras, objetivando a realização de 
fiscalizações conjuntas, observadas as respectivas competências; 
II - com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros países, objetivando: 
a) a fiscalização de filiais e subsidiárias de instituições financeiras estrangeiras, em funcionamento no 
Brasil e de filiais e subsidiárias, no exterior, de instituições financeiras brasileiras; 
b) a cooperação mútua e o intercâmbio de informações para a investigação de atividades ou operações que 
impliquem aplicação, negociação, ocultação ou transferência de ativos financeiros e de valores mobiliários 
relacionados com a prática de condutas ilícitas. 
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representam a maioria da capitalização do mercado de valores mobiliários global289. A 

IOSCO é uma das mais antigas redes em atuação, tendo sido criada em ainda na década 

de 1970 com o intuito de congregar reguladores dos países do continente americano. Em 

1983, passa a aceitar agências de outros continentes, tomando sua configuração atual 

como uma rede de amplitude global. Ela atua através da elaboração de princípios, guias 

de melhores práticas, standards e como intermediadora para a celebração de Memorandos 

de Entendimento Mútuo (Memoranda of Understanding – MoU) entre seus membros.  

A CVM já celebrou MoUs com autoridades regulatórias de 41 países290, 

incluindo-se neste rol a África do Sul, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a 

China e a Austrália, dentre outros países. Seria possível dizer, portanto, que ela já 

estabeleceu ligações diretas com quase metade dos demais membros da rede, o que a 

poderia inseri-la em uma posição de centralidade dentro da IOSCO. Embora faltem dados 

empíricos para comprovar esta hipótese, a sua atuação destacada parece corroborar esta 

hipótese291.  

Segundo os Princípios da IOSCO292 para a celebração de Memorandos de 

Entendimentos, um MoU segue a seguinte estrutura básica: (i) objeto do memorando; (ii) 

cláusula de confidencialidade, estabelecendo um compromisso, da parte da autoridade 

que recebe as informações, de protege-la com o grau mais elevado de confidencialidade 

possível segundo a legislação de seu país de origem; (iii) procedimentos de 

implementação, em que as partes deverão explicitar a forma através da qual a cooperação 

será realizada; (iv) os direitos das pessoas, físicas ou jurídicas, que eventualmente sejam 

objeto de investigações; (v) direito de consulta, entre as partes, acerca de quaisquer 

circunstâncias decorrentes da cooperação no âmbito do MoU; (vi) exceções de 

cooperação com base em interesse público doméstico; (vii) as ferramentas de que as 

partes disporão para dar forma ao dever de cooperação, que deverá abranger, segundo a 

IOSCO, pelo menos a obtenção de documentos e de depoimentos das testemunhas, acesso 

a arquivos que ainda não tenham sido tornados públicos e a possibilidade de conduzir 

investigações nas entidades reguladas; (viii) as permissões de uso da informação 

 
289 PRADO, Viviane Muller; RACHAMAN, Nora; e COELHO, Alexandre R. Internalização dos Padrões 
Regulatórios Globais no Brasil: O Caso IOSCO. Revista de Direito Internacional Econômico e 
Tributário. Brasília, V. 10, nº 2, jul-dez 2015, pp. 231-263. 
290Informação disponível em http://conteudo.cvm.gov.br/menu/internacional/acordos/bilaterais.html  
291 PRADO, Viviane Muller; RACHAMAN, Nora; e COELHO, Alexandre R. Internalização dos Padrões 
Regulatórios Globais no Brasil: O Caso IOSCO. Revista de Direito Internacional Econômico e 
Tributário. Brasília, V. 10, nº 2, jul-dez 2015, pp. 231-263. 
292 Disponível em https://www.iosco.org/library/resolutions/pdf/IOSCORES42.pdf  
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recebida, contemplando as hipóteses em que um determinado regulador poderá ceder as 

informações enviadas por sua contraparte estrangeira a outras autoridades de seu país; 

(ix) direito de participação, nos limites legais, da autoridade que solicita as informações 

nas investigações; e (x) nas hipóteses em que for necessário, prever a possibilidade de 

compartilhamento de custos entre as autoridades signatárias do MoU.  

O principal documento de cooperação da IOSCO é o Memorando Multilateral de 

Entendimentos para Coordenação, Cooperação e Troca de Informações (Multilateral 

Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the 

Exchange of Information – MMoU), assinado, até o momento em que este trabalho foi 

concluído, por 124 integrantes da IOSCO293. Através dele, segundo dados 

disponibilizados pela própria rede294, já foram realizados, entre 2003 e 2018, 31.356 

pedidos de trocas de informações entre membros da rede. 

A importância destes mecanismos de cooperação pode ser exemplificada pela 

Instrução Normativa nº 505, de setembro de 2011, da CVM (IN nº 505/2011), que 

estabeleceu normas e procedimentos a serem observados em operações realizadas com 

valores mobiliários em mercados regulamentados. Segundo seu artigo 16, I295, 

intermediário e administrador não residentes no Brasil somente podem ser usuários de 

terminais de sistemas eletrônicos de negociação caso tenham sede em país cuja autoridade 

reguladora do mercado de valores mobiliários seja signatária do MMoU da IOSCO. 

Trata-se de uma garantia296, à autarquia nacional, de que será capaz de investigar e punir 

eventuais transgressões às normas por ela emanadas.  

 
293 Informação retirada do seguinte endereço: https://www.iosco.org/about/?subsection=mmou 
294 Informação retirada do seguinte endereço: https://www.iosco.org/about/?subsection=mmou  
295 Art. 16. O intermediário e o administrador de carteira não residentes somente podem ser usuários de 
terminais de sistemas eletrônicos de negociação de acesso direto ao mercado se atenderem aos seguintes 
requisitos:  
I – ter sede em país cujo órgão regulador do mercado de valores mobiliários tenha celebrado com a CVM 
acordo de cooperação mútua que permita o intercâmbio de informações financeiras de investidores, ou seja, 
signatário do memorando multilateral de entendimento da International Organization of Securities 
Commissions – IOSCO; e 
296 A CVM tem um histórico de condenações com base em investigações iniciadas a partir dos mecanismos 
de cooperação previstos no MMoU, exemplificado pelo ocorrido na Sessão de Julgamento do Processo 
Administrativo Sancionador CVM nº 09/2009, em que foram emitidas multas, contra alguns dos acusados, 
por violação ao dever de revelação e por conflito de interesses. Como se vê do trecho ora transcrito, provas 
colhidas por meio do Memorando foram instrumentais para que a condenação ocorresse: “Além disso, com 
base em documentos obtidos ao longo das investigações e, sobretudo, com base em documentos obtidos 
junto às autoridades das Ilhas Cayman e das Ilhas Virgens Britânicas por força do Memorando Multilateral 
de Entendimentos da IOSCO, a Acusação verificou que outros acionistas do IG teriam relação com o que 
chamou de “Grupo Opportunity” e, como se verá abaixo, com a cadeia de controle da BTP.” Em sentido 
similar, a colaboração com a SEC, dos Estados Unidos, desempenhou um importante papel no Processo 
Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2015/2027.  
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A IN nº 505/2011 da CVM, ademais, serve como demonstrativo dos benefícios, 

para um determinado mercado, da participação de seus reguladores em redes. Afinal, ela 

impede, de forma clara, a atuação, em território nacional, de intermediários e 

administradores sediados em países que estejam fora da IOSCO – ou que não sejam 

signatários do MMoU. 

Em pesquisa empírica, na qual o processo de incorporação normativa pela CVM 

foi estudado a partir das amostragens disponíveis em audiências públicas, 

compreendendo os anos de 2005297 a 2014, Viviane Muller Prado, Nora Rachman e 

Alexandre R. Coelho asseveram que a CVM promove a incorporação das normas da 

IOSCO em quatro diferentes intensidades298, variando conforme a sua utilização pela 

reguladora nacional: na mais baixa, e comum, a CVM simplesmente referencia estudos 

da IOSCO como sendo fundamentos para a sua atuação regulatória, ao passo que, na mais 

elevada, a CVM determina, obrigatoriamente, a necessidade de se adotar padrão 

normativo elaborado pela IOSCO – o que só foi encontrado em apenas uma audiência 

pública.  

 

  

 
297 Conforme explicado pelos autores, o ano de 2005 foi escolhido pois foi a partir dele que a CVM passou 
a disponibilizar, publicamente, informações acerca das audiências públicas. PRADO, Viviane Muller; 
RACHAMAN, Nora; e COELHO, Alexandre R. Internalização dos Padrões Regulatórios Globais no 
Brasil: O Caso IOSCO. Revista de Direito Internacional Econômico e Tributário. Brasília, V. 10, nº 2, 
jul-dez 2015, pp. 231-263, p. 247, nota de rodapé 34.  
298 “O primeiro achado desta pesquisa é que não existe uma única maneira da CVM justificar a apropriação 
do padrão normativo internacional. Como se percebe na Tabela 01, na maioria dos documentos (11 casos), 
as referências à IOSCO aparecem no corpo do texto ou em notas de rodapé dos Editais de Audiência 
Pública, mas apenas para dar ciência ao leitor de estudo que tenha abordado o tema da nova norma. Em 
outras situações (4 casos), há menção explícita que o novo normativo pretende adotar padrão recomendado 
pela IOSCO. Encontramos apenas um caso no qual há referência expressa no texto da nova norma sobre a 
obrigação dos regulados observarem princípios da IOSCO. E, por fim, há três documentos em que se faz 
referência a participantes (investidores, emissores) que sejam regulados e supervisionados por autoridades 
que tenham celebrado o Memorando Multilateral de Entendimentos (MMoU) auspiciado pela IOSCO.” 
PRADO, Viviane Muller; RACHAMAN, Nora; e COELHO, Alexandre R. Internalização dos Padrões 
Regulatórios Globais no Brasil: O Caso IOSCO. Revista de Direito Internacional Econômico e 
Tributário. Brasília, V. 10, nº 2, jul-dez 2015, pp. 231-263, p. 247 
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Capítulo 3: Legitimidade e controle 

 

 

3.1. Legitimidade da incorporação normativa 

 

 

O conceito legitimidade pode ser entendido em duas dimensões: normativa e 

sociológica299. No sentido normativo, fala-se em legitimidade quando uma instituição tem 

o direito de governar, em contraposição ao segundo, que abarca a crença dos governados 

seu no direito de governar. Desta forma, diz-se que há legitimidade em sentido 

sociológico se o público objeto da regulação acredita que há um direito, por parte do 

regulador, de exercer a função em que ele atua.  

Julia Black300 pontua a existência de três diferentes concepções de legitimidade, 

que parecem enquadrar-se dentro do espectro normativo do conceito: (i) como atributo; 

(ii) como recurso e (iii) como uma dotação301. O primeiro sentido retrata a legitimidade 

como algo intrínseco à uma determinada instituição. Assim, não haveria a possibilidade 

de meio termo: ou uma entidade seria dotada de legitimidade ou não a possuiria. 

A compreensão da legitimidade como recurso, por sua vez, a enxerga como um 

“capital” à disposição das instituições, que podem adquiri-lo, gastá-lo ou gerenciá-lo. Sob 

este prisma, a aquisição de legitimidade passa a ser vista como responsabilidade dos 

reguladores, que devem adotar medidas visando ampliarem a percepção de legitimidade 

da qual goza a sua atuação junto aos integrantes dos setores em que atuam.  

No terceiro sentido, de legitimidade como dotação, que se adota no presente 

trabalho, tem-se uma compreensão muito similar à do segundo, com a distinção de que 

nela se enfatiza a dimensão relacional do conceito. Com efeito, a legitimidade é 

necessariamente outorgada por agentes do setor regulado aos reguladores. Esta concepção 

tem como virtude precisamente retratar este dinamismo. Assim, por mais que os 

 
299 BUCHANAN, Allen e KEOHANE, Robert O. The Legitimacy of Global Governance Institutions. 
Ethics & International Affairs. Vol. 20, n. 4, 2006, pp. 405-437. 
300 BLACK, Julia. Legitimacy and the Competition for Regulatory Share. Disponível em 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1424654, último acesso em 31.07.2020.  
301 No original, em inglês, a autora utiliza o conceito de endownment, fazendo referência, implicitamente, 
aos fundos gerenciados por universidades com base em nas doações de ex-alunos, muito comuns no 
exterior. Assim, mantém-se parcialmente o sentido de legitimidade como recurso, porém frisando outra 
dimensão do conceito, qual seja a de que a legitimidade é necessariamente outorgada ao legitimado por um 
terceiro. Cf. BLACK, Julia. Legitimacy and the Competition for Regulatory Share. Disponível em 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1424654, último acesso em 31.07.2020. 
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reguladores atuem buscando ampliar a sua legitimidade, não é certo que serão bem-

sucedidos em seu intento. 

Incorporação normativa, por sua vez, é o termo empregado para se referenciar o 

fenômeno por meio do qual uma autoridade doméstica, insere, no ordenamento jurídico 

de um determinado país, norma produzida por outra, cujo âmbito de atuação seja 

supranacional302. Neste trabalho, então, referências à legitimidade da incorporação 

normativa, deverão ser compreendidas como a legitimidade dos procedimentos através 

dos quais os reguladores domésticos promovem a inserção, dentro de seu escopo de 

atuação, de normas produzidas no espaço global.  

 

3.1.2. Legitimidade dos reguladores domésticos e incorporação normativa 

 

Nesse item, se pretende apresentar as bases sobre as quais se fundamenta a 

legitimidade da atividade regulatória em nível doméstico. O objetivo deste trabalho, ao 

fazê-lo, é perquirir a legitimidade da atuação das agências na incorporação de normas 

elaboradas pelas redes transnacionais de reguladores, bem como possíveis causas para 

argumentos acerca de sua ilegitimidade.  

Conclui-se, neste item, que a legitimidade das agências reguladoras está atrelada, 

de uma banda, à autorização legal expressa e, a outra, à participação popular na 

elaboração normativa, através de mecanismos com a consulta pública e a audiência 

pública. Em outras palavras, liga-se ao conceito, sem tradução em português, de 

accountability. 

Assim, críticas à legitimidade da incorporação normativa das regras elaboradas 

por redes transnacionais de reguladores, por sua vez, aparentam estar ligadas ao que 

Richard Stewart chama de “lacunas de accountability”303, ou seja, a incorporação de 

 
302 Michael C. Dorf pontua que o termo “incorporação normativa” também pode ser empregado para referir-
se a fenômenos exclusivamente domésticos – uma discussão saliente nos Estados Unidos da América, seu 
país de origem, tendo em vista que a autonomia de que lá gozam os estados em face da União é 
substancialmente maior do que no Brasil. Desta forma, por vezes, a incorporação de normas federais, pelas 
autoridades legislativas dos estados federados, pode suscitar problemas de legitimidade. Feita esta ressalva, 
esclarece-se que neste trabalho a incorporação normativa será referenciada, exclusivamente, em sua 
dimensão internacional, qual seja, como fruto das interações entre autoridades domésticas e sua contraparte 
no espaço global. Dorf, Michael C., "Dynamic Incorporation of Foreign Law" (2008). Cornell Law Faculty 
Publications. Paper 114. Disponível em http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/114, último acesso em 
10.10.2020. 
303 STEWART, Richard. The Global Regulatory Challenge to U.S. Administrative Law. Disponível em 
https://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Stewart-The-Global-Regulatory-Challenge-to-U.S.-
Administrative-Law-2005.pdf, último acesso em 21.09.2020.  
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normas sem que haja participação direta do público doméstico que, de outra forma, teria 

participado do processo normativo das agências reguladoras em nível nacional. Sugere-

se, assim, que a atuação dos reguladores domésticos pode ser direcionada no sentido de 

suprir estas lacunas. 

A discussão sobre a legitimidade da atividade regulatória foi travada, de forma 

particularmente intensa quando da implementação do modelo do Estado Regulador no 

Brasil. Embora esta discussão esteja, a grosso modo, superada, este trabalho traz à tona 

alguns de seus elementos apenas para fins de introduzir os pressupostos que 

fundamentam, contemporaneamente, a legitimidade da atuação regulatória no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Um dos principais argumentos dos opositores do modelo de Estado Regulador, 

quando da sua implementação no Brasil, era, precisamente, uma suposta falta de 

legitimidade das agências reguladoras para elaborar normas vinculantes a todos os 

agentes dos setores econômicos regulados. Defensores desta tese fundamentavam, em 

linhas gerais, este argumento com base nas seguintes premissas: (i) os dirigentes das 

agências não eram escolhidos pelo voto popular, mas sim por indicação do Presidente da 

República, confirmada pelo Senado; (ii) os seus dirigentes, entretanto, diferentemente 

daqueles das autarquias tradicionais, em função da autonomia especial de que gozam as 

agências reguladoras, não podem ser demitidos pelo Chefe do Poder Executivo no curso 

de seus mandatos, que ultrapassam, em duração, ao daquele último; (iii) por não serem 

passíveis de demissão e, tampouco, eleitos por voto popular, estes dirigentes seriam 

imunes às pressões populares e, portanto, incapazes de interpretar o interesse público de 

forma adequada; e, em conclusão, (iv) pela soma dos fatores anteriormente listados à uma 

competência normativa excessivamente ampla, as agências poderiam agir, 

sistematicamente, de forma contrária às políticas formuladas pelos agentes públicos 

democraticamente eleitos304. 

 
304 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo, Editora Malheiros. 
2013, 30ª edição. p. 1094. 
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Para Marçal Justen Filho305, virou lugar comum306 criticar as agências por um 

suposto “déficit democrático307”, termo originalmente cunhado no bojo das discussões 

acerca das eleições para o Parlamento Europeu, como forma de indicar, criticamente, a 

ausência de mecanismos de participação popular direta308. O uso deste conceito foi, ao 

longo do tempo, expandindo-se para caracterizar situações análogas em que se verifica 

que a participação popular se dá, em órgãos diretivos, de forma inferior àquela necessária 

ou esperada. No caso específico, como forma de denotar a “insuficiência de ‘democracia’ 

na atuação das agências309”. 

Trata-se de crítica que ignora a existência de outras vias capazes de auferir a 

legitimidade democrática. O simples fato de um determinado cargo ser provido por 

critérios técnicos não atenta, por si só, contra a democracia e tampouco o torna ilegítimo. 

Como bem destaca Justen Filho, a exigência democrática é de que alguns cargos sejam 

providos por sufrágio universal, inexistindo a necessidade que todo e qualquer cargo 

dentro da estrutura da administração pública, direta ou indireta, seja provido desta forma 

– o que, aliás, seria deletério, pois traria o indesejável risco de uma tirania das maiorias 

sobre as minorias310. 

 
305 JUSTEN FILHO, Marçal. Agências Reguladoras e Democracia: Existe um Déficit Democrático na 
“Regulação Independente”. In. ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Poder Normativo das Agências 
Reguladoras. Rio de Janeiro. Editora GEN | Forense. 2011, 2ª ed. pp. 227-250.  
306 Alexandre Santos de Aragão, por exemplo, embora destaque que ele pode ser superado, apresenta o 
déficit democrático como o “ponto jurídico-político mais tormentoso dos amplos poderes, mormente os de 
natureza normativa, das agências reguladoras”. Cf. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências 
Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico. Rio de Janeiro. Editora GEN | 
Forense. 2013, 3ª ed. p. 465. 
307 Patrícia Baptista, em edição recente de seu “Transformações do Direito Administrativo”, fala de um 
déficit democrático da Administração Pública como um todo, e não somente das agências. Para a autora, 
esta decorreria de uma perda de legitimidade gerada por crises da democracia participativa – no plural, por 
se tratar de fenômeno verificado em diversos países no mundo todo. A solução para este impasse, em sua 
perspectiva, está na criação de mecanismos que permitam a participação direta do povo na tomada de 
decisões pela Administração Pública – ao que ela se refere como “participação administrativa”. A ideia da 
participação como vetor de legitimação será explorada adiante neste capítulo. Cf. BAPTISTA, Patrícia. 
Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris. 2019. 2ª edição, 2ª 
tiragem, p. 89 e ss.  
308 “A disputa europeia foi apropriada na discussão nacional sobre agências reguladoras. Instaurou-se 
controvérsia sobre a constitucionalidade dessas entidades, invocando-se a impossibilidade de sua 
consagração em um sistema político democrático, tal como aquele configurado pela CF/88.” JUSTEN 
FILHO, Marçal. Agências Reguladoras e Democracia: Existe um Déficit Democrático na “Regulação 
Independente”. In. ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Poder Normativo das Agências Reguladoras. Rio 
de Janeiro. Editora GEN | Forense. 2011, 2ª ed. pp. 227-250, p. 228. (grifo no original). 
309 JUSTEN FILHO, Marçal. Agências Reguladoras e Democracia: Existe um Déficit Democrático na 
“Regulação Independente”. In. ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Poder Normativo das Agências 
Reguladoras. Rio de Janeiro. Editora GEN | Forense. 2011, 2ª ed. pp. 227-250, p. 228.  
310 JUSTEN FILHO, Marçal. Agências Reguladoras e Democracia: Existe um Déficit Democrático na 
“Regulação Independente”. In. ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Poder Normativo das Agências 
Reguladoras. Rio de Janeiro. Editora GEN | Forense. 2011, 2ª ed. pp. 227-250, p. 232. 
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Alexandre Santos de Aragão chega mesmo a asseverar que o insulamento 

político das agências reguladores converte-se em trunfo ao regime democrático311, ao 

revés de atentar contra ele. Aragão as conceitua como poderes neutrais, com o desiderato 

de, a partir da ponderação de interesses oriundos de diversos setores da sociedade, 

substituir as decisões parlamentares por decisões de caráter técnico-neutrais que bem 

reflitam os diferentes interesses que compõem o corpo social. 

Para o autor312, os órgãos que exercem poderes neutrais possuem as seguintes 

características: (i) provimento dos titulares de seus cargos diretivos por vias diversas da 

eleitoral; (ii) exercício de funções de natureza precipuamente técnica; (iii) independência 

de atuação, caracterizada pela ausência de vínculo de subordinação hierárquica com 

demais poderes políticos eletivos do Estado; e (iv) atuação imparcial em relação a 

eventuais interesses privados que estejam em jogo e ao interesse público, titularizado pelo 

Estado, do qual fazem parte, bem como da vontade majoritária da sociedade, 

consubstanciada nos posicionamentos emitidos por seus representantes eleitos.  

O enquadramento das agências reguladoras como poderes neutrais é compatível 

com o que assevera Floriano de Azevedo Marques Neto313, para quem a função 

regulatória do Estado tem, como pressuposto, a noção de equilíbrio, partindo do 

amálgama de interesses de segmentos econômicos e sociais, bem como de interesses 

difusos, gerais ou titularizados por hipossuficientes, chegar a decisões que atinjam, da 

melhor forma possível, a todos estes – ou que apresentem justificativas técnicas para não 

o fazer. O objetivo é evitar que determinados interesses sejam privilegiados às custas de 

outros, de forma injusta, em função de uma correlação desequilibrada de forças no âmbito 

político.  

A regulação, assim compreendida, é vista como o elo que une os sistemas 

político e jurídico ao econômico e social314. A atuação reguladora, portanto, deve dar-se 

 
311 “Estes poderes neutrais do Estado, especialmente as agências reguladoras independentes, infensos ao 
menos imediatamente, às mudanças político-eleitorais, longe de serem antinômicos à democracia em razão 
da possibilidade de contradição com as forças políticas majoritárias, asseguram o pluralismo no seio do 
Estado sem retirar totalmente os poderes do Chefe do Poder Executivo e do Poder Legislativo. São, assim, 
uma feliz combinação do pluralismo (propiciado por sua autonomia ‘reforçada’) com o princípio 
majoritário (os vínculos que mantêm com o Poder Legislativo e a Administração central). ARAGÃO, 
Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico. Rio 
de Janeiro. Editora GEN | Forense. 2013, 3ª ed. p. 474. 
312 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo 
Econômico. Rio de Janeiro. Editora GEN | Forense. 2013, 3ª ed. p. 474. 
313 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação Econômica e suas Modulações. Revista de 
Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 7, n. 28, pp. 27-42, out./dez.2009, p. 28.  
314 “Esse objetivo de equilíbrio e composição de interesses inerente à atividade regulatória nos remete 
necessariamente a trabalhar com a ideia de sistemas. Sob dois prismas. Primeiro, porque a regulação servirá 
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de forma equilibrada tendo em vista que, como destaca Marques Neto315, embora cada 

sistema goze de uma relativa autonomia, a nenhum deles é permitido sobrepor-se aos 

demais. 

Desta forma, parece extreme de dúvidas estar-se diante de arranjo institucional 

voltado para garantir que o exercício da função regulatória, pelo Estado, dê-se de forma 

técnica e independente, privilegiando o equilíbrio dos interesses da sociedade e dos atores 

dos diferentes setores regulados. Trata-se, portanto, de uma inequívoca opção, feita por 

parte dos legisladores, pela instituição de órgãos que possam atuar, no Brasil, como 

poderes neutrais.  

O que se depreende do acima exposto é que não há, como já se aventou, um 

contraste entre a delegação do exercício da função regulatória a autarquias em regime 

especial, como as agências reguladoras e a CVM, e um regime democrático. Parece, pelo 

contrário, que este arranjo institucional não é somente salutar como, em vista da 

complexidade crescente que caracteriza as sociedades contemporâneas, até mesmo 

desejável. O que, evidentemente, não dispensa a necessidade de que estes atores busquem 

um fundamento de legitimidade para a sua atuação. Fundamento este que, por sua vez, 

decorre da lei, mas que a ela não se limita316. Ou seja: não basta a mera autorização legal 

para que se possa considerar legítima a incorporação normativa realizada pelos 

reguladores domésticos, sendo necessário, também, que estes atinjam aos requisitos de 

legitimação decorrentes da participação popular317.  

Em sendo a fonte primária a lei, o primeiro passo, naturalmente, é perquirir 

acerca da existência de autorização legislativa para que os reguladores possam efetivar a 

incorporação de normas elaboradas por suas contrapartes no espaço global – o que inclui, 

naturalmente, as redes transnacionais de reguladores, objeto deste estudo. Consoante se 

 
para estabelecer o engate, a ponte, entre os sistemas jurídico e político, de um lado, e os sistemas econômico 
e social de outro. Pressupondo que cada um desses sistemas possui uma certa autonomia e que nenhum 
deles reúne a capacidade para se impor sobre os demais, faz-se necessário que se relacionarem e se 
estabeleçam, permanentemente, padrões de equilíbrio. A atividade regulatória bem se presta a isso.” 
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação Econômica e suas Modulações. Revista de Direito 
Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 7, n. 28, pp. 27-42, out./dez.2009, p. 28. 
315 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação Econômica e suas Modulações. Revista de 
Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 7, n. 28, pp. 27-42, out./dez.2009, p. 28. 
316 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro. Editora Lumen 
Juris. 2019. 2ª edição, 2ª tiragem, p.  
317 “Muito se questiona quanto à legitimidade democrática e quanto à legalidade do exercício dessa 
competência normativa [pelos reguladores], sendo notório que a transmissão democrática de competência 
do legislador para o regulador, assim como a previsão de instrumentos de democracia direta, especialmente 
com as audiências públicas e a obrigatoriedade do registro das participações e contribuições para fins de 
controle da atividade regulatória podem suprir as críticas”. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito 
Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris. 2002, 1ª edição. p. 46. 
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depreende da análise levada a cabo no capítulo anterior, destaca-se que, para a maioria 

dos reguladores estudados, há uma autorização normativa expressa que, por sua vez, é 

suficiente para que se cumpra este requisito. 

Inobstante, cumpre ressaltar que, a partir da promulgação do Decreto nº 10.411, 

de 30 de junho de 2020, pode se considerar que existe uma autorização legislativa 

genérica para a incorporação das normas elaboradas pelas redes transnacionais de 

reguladores. O supracitado Decreto foi redigido com o desiderato de regulamentar o 

artigo 6º318 da Lei das Agências Reguladoras, bem como o artigo 5º, caput e parágrafo 

único319 da Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica), que instituíram a 

obrigatoriedade da realização de Análise de Impacto Regulatório (AIR)320, 

respectivamente, no âmbito das agências reguladoras federais e para todos os demais 

órgãos ou entidades que integram a administração pública federal.  

O Decreto, ao regulamentar a AIR, dispôs sobre o conteúdo dos referidos 

dispositivos, determinando, entre outros aspectos, os seus objetivos, critérios mínimos e 

hipóteses de dispensa. Ao fazê-lo, em seu artigo 4º, VI321, o decreto consignou a 

possibilidade de, a critério do órgão ou entidade competente, dispensar-se a AIR nos 

casos em que os atos normativos visem manter a convergência de padrões internacionais. 

 
318 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. 
319 Art. 5º As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes 
econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da administração pública 
federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de 
impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para 
verificar a razoabilidade do seu impacto econômico.  
Parágrafo único.  Regulamento disporá sobre a data de início da exigência de que trata o caput deste artigo 
e sobre o conteúdo, a metodologia da análise de impacto regulatório, os quesitos mínimos a serem objeto 
de exame, as hipóteses em que será obrigatória sua realização e as hipóteses em que poderá ser dispensada. 
320 “É, nesse quadrante, que se insere a Análise de Impacto Regulatório – AIR, que se trata de ‘um 
procedimento de racionalização dos processos decisórios, por meio do qual se informa os tomadores de 
decisão quanto a melhor maneira de se regular – e até mesmo se regular é a opção adequada –, de modo a 
atender aos objetivos estabelecidos nas políticas públicas’.  No âmbito do referido procedimento, são 
apresentados, ex ante e mediante a utilização de dados empíricos, os problemas a serem enfrentados pela 
futura regulação; as opções disponíveis à adoção de determinada medida regulatória; e as consequências 
da regulação. Não se trata de instrumento que visa a substituir a decisão do regulador, mas de um 
procedimento que tem por objetivo informar o seu processo decisório.” FREITAS, Rafael Véras de; e 
ROGOGINSKY, Felipe Salathé. Análise de Impacto Regulatório na Lei de Liberdade Econômica. In 
CUNHA FILHO, Alexandre J. Carneiro da; PICCELLI, Roberto Ricomi; e MACIEL, Renata Mota (org.). 
Lei de Liberdade Econômica Anotada. São Paulo. Quartier Latin. 2019. 1ª edição. 
321 Art. 4º  A AIR poderá ser dispensada, desde que haja decisão fundamentada do órgão ou da entidade 
competente, nas hipóteses de: 
VI - ato normativo que vise a manter a convergência a padrões internacionais; 
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Sem querer repisar o que já foi asseverado nesta dissertação (cf. Cap. 2, item 2.2, 

supra), a convergência internacional é uma das razões que justificam a participação dos 

reguladores em redes. Como assentado na ocasião, a globalização fez com que diversas 

questões atinentes à economia, saúde, proteção do meio-ambiente e outros temas caros à 

sociedade ganhassem amplitude global, o que, por sua vez, obrigou reguladores de 

diversos países, bem como aqueles que atuam exclusivamente no espaço global, a 

buscarem a convergência de suas ações. Isto porque a persistência de um determinado 

problema em um único país coloca em risco todas as demais nações. Ao regulamentar as 

leis que instituíram a obrigatoriedade da AIR, portanto, a autoridade competente pareceu 

reconhecer a importância deste fenômeno, dando aos reguladores brasileiros uma 

importante ferramenta para atuarem em prol da convergência regulatória.  

No mais, trata-se de opção que respeita o princípio da eficiência administrativa, 

entabulado no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Como assevera Gustavo 

Binenbojm322, a AIR é um processo custoso e demorado323, demandando, da parte da 

Administração Pública, o dispêndio de elevadas quantias monetárias, bem como o 

emprego de pessoal qualificado e o recurso à infraestrutura necessária para o andamento 

do procedimento. Ao permitir que os reguladores aproveitem normas elaboradas por 

outras, privilegiou-se, também, a economia de recursos que, de outro modo, seriam 

dispendidos em sua atividade normativa. 

O regulamento confere, ao regulador, discricionariedade para decidir sobre a 

incorporação normativa. Desta forma, o ordenamento jurídico brasileiro parece 

reconhecer que a decisão acerca do uso de norma formulada por redes transnacionais de 

 
322 BINENBOJM, Gustavo. Art. 5º: Análise de Impacto Regulatório. In. MARQUES NETO, Floriano 
Peixoto de Azevedo; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; e LEONARDO, Rodrigo Xavier. Comentários 
à Lei de Liberdade Econômica. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2020, 1ª edição, pp. 223-231, 
p. 228.  
323 Alexandre Santos de Aragão identifica, dentro do procedimento da AIR, as seguintes etapas: “De 
maneira sintética, portanto, podemos operacionalizar a AIR como um estudo detalhado por meio do qual 
(i) identifica-se um problema; (ii) verifica-se a (in)existência de instrumento regulatório já preexistente 
hábil a solucioná-lo; (iii) caso já não exista, levantam-se as alternativas regulatórias para a consecução do 
objetivo; (iv) verifica-se qual das alternativas levantadas imporá o menor ônus aos administrados; e (v) 
pondera-se os diferentes interesses envolvidos para, ao fim, decidir pela implementação ou não de 
determinado instrumento administrativo”. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Análise de Impacto 
Regulatório na Lei de Liberdade Econômica. In. SALOMÃO, Luis Felipe; CUEVA, Ricardo Villas Bôas; 
e FRAZÃO, Ana (org.). Lei de Liberdade Econômica e seus impactos no Direito Brasileiro. São Paulo. 
Editora Revista dos Tribunais. 2020, 1ª edição, pp. 371-381, p. 377. Para uma análise mais detalhada dos 
procedimentos e métodos envolvidos na AIR, recomenda-se a leitura do Guia elaborado pelo Ministério da 
Casa Civil para orientar, no âmbito da Administração Pública Federal, os procedimentos desta natureza ali 
realizados: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/diretrizes-gerais-e-guia-
orientativo_final_27-09-2018.pdf/view, último acesso em 06.01.2019.  
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reguladores se situa dentro do âmbito das chamadas “escolhas regulatórias324” – que são, 

por sua vez, a espécie de escolha administrativa mais adequada ao exercício da função 

regulatória. 

Como preleciona Sérgio Guerra325, as escolhas regulatórias surgem e se 

consolidam a partir dos desafios gerados pela elevada complexidade apresentada pelas 

sociedades pós-modernas, que passam a exigir, da parte do Estado, uma resposta diferente 

daquela apresentada em momentos distintos e que escapava aos modelos anteriores de 

escolhas administrativas, quais sejam: vinculadas, relativamente vinculadas e 

discricionárias. 

Isto porque tornou-se necessário que a atuação estatal se espraiasse por setores 

complexos, como o de energia elétrica e de óleo e gás, o que, por sua vez, determinou um 

novo padrão de ação por parte dos Estados, baseado, sobretudo, no elevado conhecimento 

técnico-setorial. Assim, não se estão diante de escolhas vinculadas ou relativamente 

vinculadas, pois não são pré-determinadas pela lei, mas tampouco podem ser 

consideradas como escolhas discricionárias, tendo em vista ser defeso ao regulador 

escolher, livremente, a partir de juízo de conveniência e oportunidade, sendo-lhe 

obrigatório ponderar, com base em critérios técnicos e objetivos, acerca das 

consequências que a sua atuação normativa trará sobre o setor regulado e os interesses 

envolvidos.  

Nesse quadrante é que se pode asseverar que as escolhas regulatórias são a 

ferramenta através da qual os reguladores exercem as suas competências normativas e 

adjudicatórias. Repise-se que a AIR é obrigatória por força de lei, devendo ser por estes 

utilizada quando da fundamentação das normas que elaboram para reger o setor regulado 

– que, por óbvio, consubstanciam exercício de sua função regulatória e, portanto, 

 
324 “Diante das premissas antes apresentadas, pode-se formular o seguinte conceito de escolha regulatória: 
trata-se de uma espécie de escolha administrativa que viabiliza o exercício de uma função de intervenção 
estatal, indireta, exercida por autoridade pública descentralizada, dotada de independência técnica, voltada 
à implementação de políticas públicas e à realização dos direitos sociais na execução de serviços em setores 
complexos. A escolha regulatória, de forma transparente, deve perseguir o equilíbrio sistêmico, adotando 
os mecanismos que permitam, sempre que necessário, a efetiva participação popular. Nas questões 
complexas, a regulação deve ser precedida e motivada com base em estudos prévios que apontem os custos 
e benefícios da escolha, demonstrando os seus efeitos prospectivos.  
A base das escolhas regulatórias deve ser a preponderância técnica (e não a preponderância política), 
baseando-se em standards previstos nas normas legais, reduzindo-se o espaço para escolhas absolutamente 
vinculadas, escolhas relativamente vinculadas e escolhas discricionárias”. GUERRA, Sérgio. 
Discricionariedade, Regulação e Reflexividade: Uma Nova Teoria sobre as Escolhas Administrativas. 
Belo Horizonte. Editora Fórum, 2018, 5ª edição, p. 146.  
325 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, Regulação e Reflexividade: Uma Nova Teoria sobre as 
Escolhas Administrativas. Belo Horizonte. Editora Fórum, 2018, 5ª edição, pp. 115. 
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integram o conceito de escolhas regulatórias. Como visto acima, por sua vez, esta 

categoria de escolhas administrativas tem como elemento central a sua tecnicidade, 

devendo ser pautadas por critérios científicos objetivamente auferíveis. Desta forma, a 

AIR não deve ser compreendida como mera formalidade legal, mas sim como pedra de 

toque do processo de elaboração normativa dos reguladores em nível doméstico. 

O Decreto, ao regulamentar a dispensa de AIR lista as hipóteses em que as 

autoridades competentes estarão dispensadas de fundamentar, tecnicamente, as normas 

que elaboram. No caso específico do art. 4º, VI, ora em análise, a licitude da dispensa se 

extrai de duas premissas: (i) a de que as normas já elaboradas por reguladores no espaço 

global possuem um fundamento técnico robusto, a abalizar o seu ingresso em nosso 

ordenamento jurídico sem a necessidade de que novos estudos sejam elaborados; e (ii) 

que as autoridades domésticas, dentre as quais se incluem as agências reguladoras e 

autarquias em regime especial que exercem função regulatória, possuem capacidade para 

discernir, com base nos dados e fundamentos apresentados, quando os referidos estudos 

que fundamentarem a elaboração das normas a serem incorporadas serão suficientes para 

justificarem a sua incorporação e quando tais estudos precisarão ser complementados em 

âmbito doméstico.  

Defende-se neste trabalho, portanto, que, ao autorizar que a AIR seja dispensada 

nos casos em que seja necessário adotar uma determinada norma em função da 

convergência regulatória, o Decreto reconhece que a escolha acerca da incorporação 

normativa integra o âmbito das escolhas regulatórias. Em outras palavras, implica dizer 

que é lícito aos reguladores optarem pela adesão a padrões normativos internacionais e, 

por meio de sua atuação normativa, torna-los parte do ordenamento jurídico brasileiro. 

Desse modo, se considera atingido o requisito legal de legitimação da incorporação 

normativa promovida pelas agências reguladoras.  

A lei, entretanto, conforme adrede aludido, é fundamento necessário, mas não 

suficiente, para a legitimação da atuação da Administração Pública. Com efeito, há muito 

vem a doutrina asseverando que, diante de um quadro de crise de legalidade326, é 

 
326 “A crise da lei é hoje um fenômeno quase tão universal quanto a própria proclamação do princípio da 
legalidade como o grande instrumento regulativo da vida social nas democracias constitucionais 
contemporâneas. Ao ângulo estrutural, a crise da lei confunde-se com a crise de representação e, mais 
especificamente, com a crise de legitimidade dos parlamentos. Ao ângulo funcional, a crise da lei é a própria 
crise da ideia de legalidade como parâmetro de conduta exigível de particulares e do próprio Estado. Hoje 
não mais se crê na lei como expressão da vontade geral, nem mais se a tem com principal padrão de 
comportamento reitor da vida pública ou privada.” BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito 
Administrativo: Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. Rio de Janeiro. Editora 
Renovar. 2014, 3ª edição. p. 131. 
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necessário que a Administração Pública deve ser capaz de captar, diretamente, os 

interesses dos administrados327. É nesse sentido que Patrícia Baptista328 sustenta a 

existência de um direito genérico de participação administrativa, a partir da interpretação 

sistemática da Constituição Federal.  

Com efeito, a autora sustenta que a participação administrativa, na Constituição 

Federal, não se restringe ao disposto em seu artigo 37, §3º329, de eficácia contida e 

dependente de regulamentação por lei complementar. Para ela, da hermenêutica 

sistemática do texto constitucional extraem-se, a partir da conjugação de uma série de 

dispositivos com eficácia plena, um direito, dos administrados, à participação direta na 

tomada de decisões pela Administração Pública330.  

Nesse quadrante, sustenta que a participação administrativa tem seu fundamento 

no artigo 1º331 da Constituição Federal, que declara ser o Brasil um Estado Democrático 

de Direito, fundado na dignidade da pessoa humana. Trata-se de interpretação, a nosso 

ver, acertada, sobretudo quando conjugada com o que se lê no parágrafo único do 

dispositivo citado que assevera, taxativamente, que o poder emana do povo e é exercido 

em seu nome ou diretamente por ele.  

 
327 “Tradicionalmente, como já se viu, a disciplina jurídica da Administração Pública construiu-se sobre o 
pilar da legalidade: a lei expressava o interesse público que à Administração cabia apenas executar. A 
falência da lei como limite da atividade administrativa e a pressão exercida pela multiplicidade de interesses 
sociais vêm, no entanto, levando a Administração Pública para longe do papel de autômata executora de 
um interesse público legalmente corporificado. Nesse contexto, a participação administrativa se qualifica 
como o canal necessário para tornar viável a expressão dos interesses sociais na formação da vontade 
administrativa, conferindo-lhe legitimação.” BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris. 2019. 2ª edição, 2ª tiragem, p. 131. Grifou-se. 
328 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro. Editora Lumen 
Juris. 2019. 2ª edição, 2ª tiragem, p. 111. 
329 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:   
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente:    
330 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro. Editora Lumen 
Juris. 2019. 2ª edição, 2ª tiragem, p. 111. 
331 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: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 
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Baptista lista, ainda, outros dispositivos332 dos quais se pode extrair um direito 

de participação administrativa para concluir que “a legislação infraconstitucional não 

pode ser a única baliza do exercício da participação administrativa, sob pena de frustrar-

se a vontade do legislador constituinte333”. 

A este fenômeno é que se convencionou chamar de processualização do Direito 

Administrativo334, por meio do qual o ato administrativo deixa de ser considerado como 

o elemento central deste ramo jurídico, cedendo lugar ao processo335 administrativo. 

 
332 “O art. 10, por exemplo, assegura a participação dos trabalhadores e empregadores em colegiados de 
órgãos públicos nos quais os seus interesses sejam objeto de deliberação e discussão. Já os arts. 198, III e 
204, II, elegem a participação da população como diretriz da organização dos serviços públicos de saúde e 
das ações governamentais na área da assistência social, respectivamente. No capítulo da Educação e 
Cultura, o art. 206 enumera a gestão democrática como princípio reitor do ensino e o art. 216, §1º, determina 
a participação da comunidade na promoção e proteção do patrimônio cultural nacional. E veja-se que 
nenhuma das normas enumeradas aponta para a necessidade de regulação e participação. Ao contrário, 
quase todos esses dispositivos contêm, ao menos no que diz respeito à participação, elementos bastantes 
para suas imediatas incidência e aplicação. (...) A existência de um direito geral de participação 
administrativa pode ser extraída também, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos de 
petição (art. 5º, XXXIV, a), do contraditório e de ampla defesa (art. 5º, LV), do devido processo legal (art. 
5º, LIV) e de informação administrativa (art. 5º, XIV, XXXIII).” BAPTISTA, Patrícia. Transformações 
do Direito Administrativo. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris. 2019. 2ª edição, 2ª tiragem, pp. 111 e 
112. 
333 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro. Editora Lumen 
Juris. 2019. 2ª edição, 2ª tiragem, p. 112. 
334 “Nesse quadrante, sai do centro do direito administrativo o ‘ato administrativo’, dando lugar ao 
‘processo administrativo’, na qualidade de um iter procedimental participativo que tem por fim produzir 
uma decisão administrativa que respeite os direitos fundamentais do administrado; surge, pois, a doutrina 
da ‘processualização da atividade administrativa’, segundo a qual o procedimento passa a ostentar a posição 
de centralidade no desenvolvimento da atividade administrativa e, portanto, no trato da administração com 
os administrados. FREITAS, Rafael Véras de. Expropriações Regulatórias. Belo Horizonte. Editora 
Fórum. 2016, 1ª edição, pp. 150 e 151.  
335 Existe uma discussão, na doutrina, acerca da melhor terminologia a ser empregada: se procedimento ou 
processo administrativo. Celso Antônio Bandeira de Mello aponta que a controvérsia data de antes da Lei 
de Processo Administrativo e que, a partir dela, se poderia considerar o termo “processo” como o mais 
adequado. Ainda assim, o autor opta pelo uso de ambas as expressões como equivalentes, por julgar 
inexistir uma diferença significativa entre ambos (cf. Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Editora 
Malheiros. 2013, 30ª edição, p. 496). Rafael Véras de Freitas, por sua vez, não enfrenta esta discussão, mas, 
a exemplo de Bandeira de Mello, utiliza estas duas expressões alternadamente como equivalentes 
(Exemplos destes usos podem ser observados em FREITAS, Rafael Véras de. Expropriações 
Regulatórias. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2016, 1ª edição) Patrícia Baptista, ao analisar a controvérsia, 
mapeia as diferentes posições doutrinárias e legislativas acerca do tema. A autoria inicia sua análise 
destacando que a lei estadual paulista (lei nº 10.177/1998) optou pelo termo procedimento, ao passo que a 
lei federal, já citada, empregou o termo processo. Na esteira desta distinção legal, a doutrina também 
apresentou uma divisão, perfilando-se, em favor do uso do termo procedimento, conforme o levantamento 
feito por Baptista, Carlos Ari Sundfeld e Lúcia Valle Figueiredo. Em sentido contrário, sustentando ser 
mais adequado o uso do termo processo, José Cretella Júnior, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Odete 
Medauar e Maria Sylvia Zanello Di Pietro. Para Baptista, os defensores do emprego do termo procedimento 
o fazem com o desiderato de ressaltar a distinção entre processos típicos da atividade interna da 
administração e os processos contenciosos da jurisdição administrativa. Para ela, entretanto, estes 
argumentos não são suficientes para excluir o uso do termo processo. Com efeito, embora existam algumas 
diferenças significativas entre o processo judiciário e o administrativo – sendo último mais flexível, regido 
pela busca da verdade material e não necessariamente conduzido por um decisor imparcial – não o impediria 
de se enquadrar no “gênero comum designado de processo, que representa uma sequência de atos 
preordenada a um fim e configura um meio legítimo de exercício de poder”. Assim, a autora se posiciona 
em favor do uso do termo processo, empregando-o em “sentido amplo, para qualificar todo o conjunto de 
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Trata-se de uma mudança de paradigmas que reforça o papel dos administrados na 

condução das decisões tomadas pela Administração Pública.  

Faz-se, aqui, um breve interstício, com o desiderato de melhor ilustrar a mudança 

de paradigmas que isto representou para o Direito Administrativo. Referencia-se, aqui, a 

obra do professor lusitano Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva336, um dos 

percussores teóricos deste fenômeno, para quem a centralidade do ato administrativo se 

estabelece, na disciplina do Direito Administrativo, a partir de um paradoxo presente em 

sua própria gênese. 

Com efeito, como pontua Silva337, o surgimento do Direito Administrativo 

enquanto ramo autônomo do Direito está ligado à Revolução Francesa, que instituiu um 

Estado Liberal, em ruptura com o absolutismo então vigente, sob o pálio da defesa das 

liberdades dos cidadãos. Ele surge, então, com o objetivo de regular a atuação estatal. 

Acaba, entretanto, por converter-se em espaço para a prolongação do arbítrio típico do 

Antigo Regime, o que Paulo Otero descreve como sendo o “pecado original” do Direito 

Administrativo338. Isto porque, em sua gênese, ele surge a partir das necessidades da 

própria Administração Pública e, ao contrário de outros ramos do conhecimento jurídico, 

não estava sujeito ao controle por parte do Poder Judiciário. Assim, o Direito 

Administrativo nasce para defender as prerrogativas da Administração em face dos 

administrados, criando um espaço de poder absoluto do Estado, tido como detentor da 

capacidade de determinar o interesse público, e de sujeição total dos particulares, que não 

possuíam direito subjetivo face ao poder estatal339. 

 
atos sistematizados da Administração Pública para o desenvolvimento e concretização da atividade 
administrativa”. (cf. BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro. 
Editora Lumen Juris. 2019. 2ª edição, 2ª tiragem, pp. 157 e 158). Em vista do acima exposto, esclarece-se 
que, neste trabalho, optou-se pelo uso de ambos como equivalente, dando-se preferência ao uso da 
expressão “processo administrativo” por dois motivos: em primeiro lugar, por ser aquela que consta da lei 
federal e, em segundo, por ser esta a terminologia apta a designar, consoante a lição de Baptista, o gênero 
comum do processo. Eventual uso do termo procedimento neste trabalho, portanto, deve ser compreendido 
como equivalente a processo, feito apenas com o fim de evitar a repetição excessiva de palavras.  
336 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em Busca do Acto Administrativo Perdido. Coimbra, 
Almedina. 2003, 1ª edição.  
337 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em Busca do Acto Administrativo Perdido. Coimbra, 
Almedina. 2003, 1ª edição 
338 “Não teve o Direito Administrativo na sua origem francesa, por conseguinte, qualquer propósito de 
aumentar as garantias dos particulares perante a Administração Pública, antes nasce como o Direito das 
prerrogativas da autoridade administrativa face aos particulares: o Direito Administrativo tem aqui o seu 
‘pecado original’ – os últimos duzentos anos têm procurado resgatar esse ‘pecado original’, reforçando os 
direitos e garantias dos administrados.” OTERO, Paulo. Manual de Direito Administrativo, Vol. I. 
Coimbra. Almedina. 2013. 1ª ed. p. 276. 
339 “O ‘compromisso’ entre uma noção liberal de poder politico e uma noção autoritária de Administração 
era dogmaticamente traduzido pelo reconhecimento de direitos políticos e civis, valendo contra o poder 
político e nas relações inter-privadas, mas simultaneamente pela negação da existência de direitos 
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Para Silva340, o Direito Administrativo assume, assim, um caráter individualista 

e pontual próprio, exercido em nome dos interesses do Estado e sempre em face dos 

particulares. O ato administrativo, para o professor lusitano, converte-se na “abóboda da 

Catedral da dogmática jurídico-administrativa341”, tornando-se o principal meio de 

relacionamento entre Estado e particulares. De caráter sempre impositivo, leva um tom 

autoritário às relações entre Administração Pública e administrados, remetendo a ideia de 

ato administrativo a um instrumento de execução forçosa342.  

Silva, citando o clássico adágio de Otto Mayer, para quem o Direito 

Constitucional passa, mas o Direito Administrativo permanece, assevera que os institutos 

jurídicos erigidos em torno desta perspectiva autoritária e centrada nas prerrogativas 

estatais do ato administrativo permanecerão mesmo após a transição do Estado Liberal 

para o Social, como uma concepção da função estatal cristalizada no ordenamento 

jurídico343.  

Nesse quadrante, retirar o ato administrativo da posição de centralidade344 que 

outrora ocupava implica, necessariamente, em dar ao Direito Administrativo novas 

 
subjectivos nas relações entre os particulares e o poder administrativo”. SILVA, Vasco Manuel Pascoal 
Dias Pereira da. Em Busca do Acto Administrativo Perdido. Coimbra, Almedina. 2003, 1ª edição. 
Adiante em sua obra, Vasco destaca que, mesmo nas situações em que se reconhecia o direito do 
administrado de acionar juridicamente o Estado, não se fazia tendo em vista à violação de direito subjetivo, 
mas assim assumindo uma postura que o autor classifica como “objetiva”, uma vez que tinha como 
desiderato buscar a melhor atuação estatal. Citando Chiovenda, o autor relaciona esta pretensão ao que hoje 
se entende como um “direito coletivo”, titularizado por toda a sociedade, representada por um de seus 
membros no polo passivo de eventual lítigio.  
340 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em Busca do Acto Administrativo Perdido. Coimbra, 
Almedina. 2003, 1ª edição. p. 63. 
341 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em Busca do Acto Administrativo Perdido. Coimbra, 
Almedina. 2003, 1ª edição. p. 63. 
342 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em Busca do Acto Administrativo Perdido. Coimbra, 
Almedina. 2003, 1ª edição. p. 68. 
343 “A cristalização do modelo de Estado liberal em conceitos jurídicos, que foi sobretudo obra das 
diferentes correntes positivistas, vai ter como consequência a perpetuação dessas teorizações dogmáticas 
mesmo para além das realidades histórico-políticas que justificaram a sua criação. Os conceitos jurídicos 
ganham uma vida própria e adequam-se a realidades distintas, mantendo-se mesmo quando os sistemas 
teóricos em que se integravam são abalados e se desmoronam. É assim que o conceito de acto administrativo 
clássico vai sobreviver ao próprio desabamento dos sistemas dogmáticos de OTTO MAYER, ou de MAURICE 
HARIOU, que se verificou em consequência do aparecimento de um novo modelo de Estado – o Estado 
social.  
Como muito certeiramente observou OTTO MAYER, ‘o Direito Constitucional passa, o Direito 
Administrativo permanece, o que, aplicado à noção clássica de acto administrativo, permite explicar a sua 
longevidade e, mesmo, sua sobrevivência no Estado social.” SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira 
da. Em Busca do Acto Administrativo Perdido. Coimbra, Almedina. 2003, 1ª edição. p. 69. 
344 Em sua obra, Silva trabalha com dois “candidatos” a substituírem o ato administrativo como elemento 
central do Direito Em apertada síntese, Silva pontua que a relação jurídica é a ligação, de direito, que se 
constitui entre dois ou mais sujeitos. O autor divide em quatro diferentes grupos as posições doutrinárias 
acerca do conceito de relação jurídica, manifestando adesão à tese de que reconhecer a existência de uma 
relação jurídica entre Administração Pública e administrados, em pé de igualdade, rompe com a 
centralidade do ato administrativo, uma vez que se distancia da ideia de uma administração pública 
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feições, compatíveis com uma ordem estatal fundada no primado da dignidade da pessoa 

humana e que, por isso, a coloca em uma posição de destaque no ordenamento jurídico. 

Reflete a busca por um direito administrativo menos impositivo e mais consensual, que 

não vê na lei a única fonte de legitimação de sua atuação, mas busca, constantemente, 

interagir com os administrados em busca do equilíbrio entre seus interesses – por vezes 

distintos. Não por acaso Rafael Véras de Freitas345 relaciona a processualização do direito 

administrativo ao princípio da juridicidade administrativa346, que prima pela 

compatibilização do Direito Administrativo e dos atos administrativos com todo o 

ordenamento jurídico, compreendido como um bloco de legalidade, sobretudo com as 

normas constitucionais e axiológicas que o orientam.  

Assim, a participação popular passa a ser vista como uma fonte imediata e 

necessária de legitimação da atuação administrativa. Quer dizer: não basta ao Estado 

exarar atos administrativos, ainda que autorizado por lei. É necessário que suas escolhas 

sejam justificadas e, mais do que isso, expostas ao escrutínio público já em sua fase de 

elaboração. Por isso é que se dá o destaque ao processo administrativo, que é 

 
autoritária, passando a vê-la como atuando em conjunto com os particulares. Assim, sob este paradigma, 
seria lícito a qualquer sujeito participar da elaboração dos atos administrativos de seu interesse, o que, por 
sua vez, eleva o patamar que os cidadãos ocupavam anteriormente em relação ao Estado. Por isso, Silva 
afirma que a relação precede o processo, sendo condição necessária para que este se estabeleça, de modo 
que ela passaria a ocupar o lugar central, no Direito Administrativo, outrora pertencente aos atos 
administrativos (Cf. SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em Busca do Acto Administrativo 
Perdido. Coimbra, Almedina. 2003, 1ª edição, pp. 149-163, em que o autor elabora sua classificação 
doutrinária, especialmente pp. 159-163, em que ele justifica o posicionamento adotado). Não se pretende, 
aqui, entrar nesta discussão, de modo que não se vai fincar posicionamento acerca prevalência da relação 
jurídica ou do processo. O que é certo é que o ato administrativo, entendido como ferramenta de 
manifestação do poder estatal e, portanto, impositivo e autoritário, não tem mais lugar no Direito 
Administrativo contemporâneo. Nesse quadrante, destaca-se que o Direito brasileiro, por sua vez, também 
parece ter avançado significativamente no que toca à relação jurídica como elemento do Direito 
Administrativo. Exemplificativamente, se poderia mencionar o artigo 26 da LINDB, inserido pela Lei nº 
13.655/2018, que prevê uma cláusula geral de negociação administrativa, reforçando o papel da 
consensualidade entre administrador e administrados na tomada de decisão pelos gestores públicos. Como 
destacam Sérgio Guerra e Juliana Bonacorsi de Palma, o dispositivo consagrou uma mudança de cultura 
jurídica, que já vinha sendo verificado em outras leis e nas práticas da administração, no sentido de ampliar 
a consensualidade como técnica de desenvolvimento das atividades administrativas, autorizando e 
encorajando os gestores a atuarem de forma consensual. Cf. GUERRA, Sérgio e PALMA, Juliana 
Bonacorsi. Art. 26 da LINDB. Novo regime jurídico de negociação com a Administração Pública. Revista 
de Direito Administrativo: Edição Especial – Direito Público na Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), pp. 135-169, p. 138. Se pode extrair, daí, que se trata de um 
reconhecimento, pelo legislador, de que as relações entre administrador e administrado se dão em pé de 
igualdade e desempenham importante papel na formação das escolhas administrativas. 
345 FREITAS, Rafael Véras de. Expropriações Regulatórias. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2016, 1ª 
edição, p. 150. 
346 “A vinculação da Administração não se circunscreve, portanto, à lei formal, mas a esse bloco de 
legalidade (o ordenamento jurídico como um todo sistêmico), a que aludiu Hauriou, que encontra melhor 
enunciação, para os dias de hoje, no que Merkl chamou de princípio da juridicidade administrativa.” 
BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos Fundamentais, Democracia e 
Constitucionalização. Rio de Janeiro. Editora Renovar. 2014, 3ª edição, p. 147. 
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hodiernamente visto como uma etapa prévia obrigatória à formação dos atos 

administrativos347.  

Essa mudança dogmática reverbera em nosso ordenamento jurídico de diferentes 

maneiras. A Lei nº 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo) já previa, no capítulo 

que regulamenta a instrução processual, a possibilidade de convocação, por parte do 

órgão competente, de consulta ou audiência pública, com o desiderato de promover a 

participação dos interessados na tomada de decisão administrativa, consoante se observa 

em seus artigos 31348 e 32349. 

Em sede doutrinária, Irene Patrícia Nohara e Thiago Marrara350 bem destacaram 

que os mecanismos de consulta e audiência pública foram idealizados como uma forma 

de introduzir, no processo administrativo, elementos do princípio democrático, 

outorgando aos cidadãos interessados a faculdade de tomarem parte dos processos 

administrativos. Assim, ao possibilitarem a participação direta dos administrados, 

dotariam de legitimidade o ato administrativo resultante dos procedimentos em que forem 

utilizados.  

No que tange, especificamente, à processualização do exercício da função 

regulatória, destaca-se que a Lei Geral das Agências Reguladoras, ao estabelecer um 

procedimento de tomada de decisões para as agências, as obrigou a estabelecer 

procedimentos de consulta e audiência pública. Com efeito, como se vê da redação dos 

 
347 “Daí poder-se afirmar que o procedimento administrativo não se resume mais a uma justaposição de 
atos incomunicáveis e heterogêneos. Pelo contrário, é verdadeiro encadeamento coordenado que tem por 
vista a consecução de determinado objeto. Nesse contexto, a finalidade que se busca por intermédio do 
processo administrativo é traduzida, ao cabo, em um ato administrativo final que, por arquitetura lógica e 
inequívoca, só se revela perfeitamente concebido quando atendidos, ao longo do processo, todos os 
requisitos e elementos necessários à sua escorreita formação.” FREITAS, Rafael Véras de. Expropriações 
Regulatórias. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2016, 1ª edição, pp. 150 e 151. 
348  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. 
349  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. 
350 “Tanto a consulta quanto a audiência pública são atos instrutórios, ou seja, destinam-se a esclarecer fatos 
e trazer novos subsídios ao processo, de maneira a permitir que o Poder Público tome uma decisão de 
maneira mais acertada e legítima. A função da audiência e da consulta para o Estado e para a sociedade 
também é idêntica. Esses dois instrumentos buscam democratizar a atividade administrativa do Estado e 
permitir que pessoas físicas ou jurídicas contribuam com a autoridade pública competente na elaboração 
de uma decisão relevante tanto para o interessado quanto para a sociedade.” NOHARA, Irene Patrícia e 
MARRARA, Thiago. Processo Administrativo: Lei 9.784/1999 Comentada. Editora Revista dos 
Tribunais. São Paulo. 2018, 2ª ed. p. 314.  
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artigos 9º351 e 10º352 da Lei, o regulador, na tomada de decisão ao deliberar sobre 

provimentos normativos se vê obrigado a recolher, junto aos interessados, uma grande 

quantidade de informação e, mais do que isso, a considera-las ao emitir o referido 

provimento normativo. 

Trata-se de provimento que, embora não seja novidadeiro353, veio sistematizar e 

unificar as práticas de consulta popular que, anteriormente, eram estabelecidas pelas 

agências de forma esparsa, dificultando a participação dos interessados, bem como a 

análise de sua efetividade com base nos resultados obtidos. 

No mais, a inserção destes dispositivos também se fez visando a atender um 

antigo anseio da doutrina pela expansão da participação popular. Era necessário, segundo 

esta visão, que não somente fossem ampliadas as oportunidades de participação nas 

agências, como também que se garantisse que os reguladores provassem que 

consideraram “ao máximo possível todas as possibilidades antes de optar por determinado 

conteúdo de norma; demonstrar que a participação popular no processo normativo 

legalmente exigida não foi uma farsa354.” 

Por um viés mais crítico355, é evidente que a alta tecnicidade das matérias 

usualmente discutidas pelas agências reguladoras, bem como os baixos níveis de 

 
351 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. 
352 Art. 10. A agência reguladora, por decisão colegiada, poderá convocar audiência pública para formação 
de juízo e tomada de decisão sobre matéria considerada relevante. 
353 “Apesar disso, antes mesmo da edição da Lei de Processo Administrativo Federal, as legislações de 
Regência das Agências Reguladoras criadas na década de 90 já vinham conferindo um tratamento, ainda 
que genérico, a tais instrumentos, prevendo, em geral, o cabimento de Audiência ou Consulta Pública, sua 
obrigatoriedade ou hipóteses de cabimento.” In. ALENCAR, Letícia Oliveira Lins de. Participação popular 
na elaboração de atos normativos por Agências Reguladoras federais: uma análise da experiência 
acumulada nos últimos vinte anos. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, 
ano 16, n. 192, p. 42-59, dez. 2017. 
354 In. SOUZA, Rodrigo Pagani de. Participação pública nos processos decisórios das agências reguladoras: 
reflexões sobre o Direito brasileiro a partir da experiência norteamericana. Fórum Administrativo – 
Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 2, n. 16, jun-2002. 
355 Cabe aqui uma observação: parece existir, na doutrina, um consenso de que o emprego, pela 
Administração Pública, de mecanismos de participação popular leva a uma melhora na qualidade das 
decisões tomadas pelos seus órgãos. Isto porque, ainda segundo esta tese, as contribuições teriam o condão 
de trazer novos fatos ao conhecimento do decisor, o que, por sua vez, teria, necessariamente, o condão de 
melhorar a qualidade da decisão tomada ao final do procedimento administrativo. Esta tese não é subscrita 
pelo autor da presente dissertação, consoante hipótese já desenvolvida em outro trabalho sobre este tema 
específico e que se pede vênia para explicar, por questões de coerência intelectual. Em apertada síntese, a 
proposição que ora se critica toma como premissa a ideia de que as contribuições terão relevância técnica 
o suficiente para melhorarem as considerações feitas pelos reguladores, o que não necessariamente se 
verifica na prática. No mais, ter mais opções para decidir não corresponde, obrigatoriamente, a uma melhor 
tomada de decisão. Isto porque os reguladores possuem capacidades institucionais finitas, de modo, a partir 
de um certo volume, não serão capazes de processar, integralmente, todas as informações disponíveis e, 
assim, um excesso de informações pode, na verdade, piorar a tomada de decisão ou convertê-la em 
procedimento excessivamente oneroso. Nesse quadrante, defendeu-se que as agências reguladoras devem 



 130 

educação da população brasileira, prejudica qualitativamente a sua participação nas 

consultas356. 

Egon Bockmann Moreira357 chega mesmo a asseverar que a realização de 

audiências e consultas públicas, se não for acompanhada de mecanismos visando 

qualificar os participantes e facilitar a sua congregação em torno da defesa de seus 

interesses, pode acabar se convertendo em uma ferramenta para legitimação da captura 

regulatória. Isto porque, a partir de análise empírica, o autor verificou que a participação 

em procedimentos de consulta e audiência pública, nas agências estudadas à época da 

elaboração do trabalho, eram restritos a grandes empresas atuantes no setor, com baixos 

níveis de participação popular. Moreira, então, argumenta que o processo de captura, ao 

invés de ocorrer nos bastidores, poderia se dar a partir do uso, pelas agências estudadas, 

de contribuições formuladas exclusivamente por empresas.  

Como se vê, os mecanismos de participação popular, no Direito Administrativo, 

não são perfeitos. Inobstante suas falhas, permanecem como importante ferramenta de 

legitimação das escolhas regulatórias. Argumenta-se, assim, que a legitimidade da 

atividade regulatória está ligada ao conceito de accountability358. 

Para Marianna Montebello Willeman, o accountability como pedra de toque dos 

regimes democráticos contemporâneos359, aos quais se refere através do conceito de 

“watchdog democracy” (uma “democracia vigilante”), calcada na participação ativa e 

 
ter mais liberdade para decidir como apreciar as informações recebidas, de modo a permitir ganhos de 
eficiência no exercício de sua função regulatória. O argumento foi desenvolvido em SANTOS, José 
Marinho Séves. Racionalidade e Eficiência na Tomada de Decisões pelas Agências Reguladoras: o Caso 
das Consultas e Audiências Públicas. In LEAL, Fernando. CARDOSO, Henrique Ribeiro. 
VASCONCELLOS, Agtta Christie Nunes. FEITOSA NETO, Pedro Meneses. Direito Regulatório 
Comportamental e Consequencialismo: Nudges e pragmatismo em temas de Direito. Rio de Janeiro. 
Lumen Juris. 2020, 1ª ed. pp. 309 a 321. 
356 “Com efeito, o aumento da complexidade das relações sociais, bem como o implemento da tecnologia 
e a crescente demanda por decisões que envolvem assuntos cada vez mais específicos, de áreas de 
conhecimento específicas, fazem com que determinados temas afetos à normatização efetuada pelas 
agências reguladoras contenham aspectos muitas vezes desconhecidos da grande maioria da população, 
demandando conhecimentos teóricos e práticos dominados apenas por detentores de determinada parte das 
ciências: os técnicos.” DARDANI, Mariana Centurion. A participação do administrado como limite à 
discricionariedade das agências reguladoras. Revista Trimestral de Direito Público – RTDP, São 
Paulo, n. 60, 2015.  
357 MOREIRA, Egon Bockman. Os Limites à Competência Normativa das Agências Reguladoras. In. 
ARAGÃO, Alexandre Santos de (org.). In. O Poder Normativo das Agências Reguladoras. Rio de 
Janeiro. Editora Gen Forense. 2011. 2ª edição, pp.131-203. 
358 KELLER, Carla Iglesias. Regulação nacional de serviços na Internet: exceção, legitimidade e o 
papel do Estado. Tese apresentada para a obtenção do título de Doutora, ao Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2019. Área de concentração: Cidadania, Estado 
e Globalização, p. 92. 
359 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability Democrática e o Desenho Institucional dos 
Tribunais de Contas no Brasil. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2020. 2ª edição, 1ª reimpressão, p. 21 
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perene dos cidadãos nas atividades da Estado. São estes dois fatores, por sua vez, que 

permitem aos administrados controlarem a atuação dos administradores, seja por meio de 

suas contribuições aos processos decisórios da administração, seja pelo recurso direto a 

órgãos de controle360.  

O movimento de processualização do Direito Administrativo e a adoção dos 

mecanismos de consulta e audiência pública como pressupostos para legitimação do 

exercício de função regulatória pelo Estado parecem se enquadrar dentro do conceito de 

democracia vigilante. Desta forma, é importante que, ao incorporarem as normas 

elaboradas por redes transnacionais de reguladores, as agências e demais autarquias que 

exercem função regulatória estejam atentas à necessidade de promover a devida consulta 

popular. 

No próximo subtópico, esta conexão será melhor explorada a partir de uma breve 

exposição acerca do conceito de accountability, enfatizando o seu caráter relacional. 

Defende-se que a legitimidade da incorporação normativa deve ser estudada a partir desta 

premissa – o que nem sempre é verificado pela doutrina. Com isso em mente, e partindo 

da premissa de que instituições podem agir de forma a serem percebidas como mais ou 

menos legítimas, o presente trabalho buscará apresentar soluções para dotar as normas 

incorporadas de legitimidade.  

 

3.1.2. Legitimidade e lacunas de accountability 

 

 

Como explicitado, o presente subtópico visa explicitar a relação entre a 

legitimidade da elaboração normativa, compreendida a partir da processualização do 

Direito Administrativo como decorrente da participação dos cidadãos no processo de 

elaboração normativa, e o accountability. Parte-se da premissa de que o accountability 

possui um caráter relacional, o que implica dizer que se constitui como uma relação entre 

 
360 Cumpre destacar que a obra citada é voltada para a construção de um desenho institucional dos Tribunais 
de Contas, no Brasil, que seja capaz de dar vazão às necessidades sociais de controle da administração 
pública, transformando-os em instituições capazes de promover o accountability – uma preocupação 
premente da autora, tendo em vista ser ela Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
Desta forma, embora suas conclusões não sejam inteiramente aproveitáveis neste trabalho, as premissas 
sobre as quais ambos se assentam são comuns, quais sejam: a de que o regular funcionamento dos regimes 
democráticos contemporâneos predica de constante participação popular, cabendo aos operadores do direito 
elaborar novos arranjos institucionais que a viabilizem.  
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uma organização e um indivíduo, ou grupo, que tem a prerrogativa de exercer uma 

cobrança sobre a organização. 

A valia de uma abordagem relacional do accountability, para este trabalho, está 

em que ele permite classificar eventual déficit de legitimidade de uma rede transnacional 

de reguladores a partir de uma nova dimensão: a das relações que permeiam as redes. A 

partir daí, identifica-se, no cerne do problema de legitimidade, uma “lacuna de 

accountability”, ou seja, a supressão indevida da participação de um grupo que, 

originalmente, seria titular do direito de participar do processo de elaboração das normas 

regulatórias setoriais.  

A partir desta premissa, este trabalho proporá que: (i) não basta que as redes 

transnacionais de reguladores sejam dotadas de procedimentos transparentes, é necessário 

assegurar que os cidadãos do país em que as suas normas estão sendo incorporadas 

tenham respeitado o seu direito de participação; e (ii) com base na ideia, explorada no 

capítulo anterior, de que as redes se traduzem em um jogo de dois níveis (doméstico e 

global), os reguladores nacionais podem atuar para suprir este déficit de participação. Esta 

conclusão está em consonância com as premissas, assentadas no primeiro capítulo desta 

dissertação, que o Direito Administrativo Global opera a partir da interação entre as 

esferas jurídicas local, nacional e global, propondo, a partir articulação entre as três, 

formas de suprir as lacunas de accountability. 

Trata-se de um argumento relevante deste trabalho tendo em vista que, como a 

legitimidade dos reguladores transnacionais, via de regra, é auferida com base na 

eficiência de sua produção normativa (output), nos insumos que recebem em sua 

produção normativa (inputs) – relacionados aos produtos oriundos de participação 

popular em seu processo de elaboração normativa – e pelo procedimento adotado 

(throughput), avaliado pela sua transparência e pelos mecanismos disponibilizados para 

participação de eventuais interessados. De forma análoga ao que foi verificado em nível 

doméstico, tratam-se de conceitos que também podem ser relacionados ao accountability.  

Voltando ao primeiro ponto, destaca-se que, como Danielle Hanna Rached já 

asseverou, accountability pode ser considerado como um encontro reflexivo361 entre 

accountor (o ente a quem cabe, dentro desta dinâmica, “prestar contas” sobre a sua 

atuação) e um “outro significativo”. É, portanto, uma relação bilateral. Assim, uma 

 
361 RACHED, Danielle Hanna. The International Law of Climate Change and Accountability. Tese 
apresentada para obtenção do título de Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Edimburgo.  
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discussão sobre accountability necessariamente passa pela identificação dos ocupantes 

de cada um dos polos desta relação, quais sejam, o accountor e o “outro significativo”.  

Anna Maria Campos, em sentido similar, amparada na doutrina de Frederich 

Mosher, assevera que o accountability é dotado de um caráter obrigacional362. A obra de 

Mosher363, citada pela autora, o classifica como sendo a responsabilidade, de uma 

organização, perante uma pessoa localizada fora dela, atrelada ao desempenho esperado 

de uma determinada função364. A conotação obrigacional que Campos extraí do conceito 

de accountability consubstancia-se na prerrogativa, da qual são dotados os indivíduos de 

fora da organização, de exigir a implementação das medidas. O ponto fulcral passa a ser, 

então, descobrir quem figura no polo demandante da relação.  

No caso de reguladores, nas esferas doméstica e global, o polo demandante é 

ocupado pelos atores dos setores regulados, bem como pelo público afetado pelas normas 

por eles elaboras. Richard Stewart aponta, assim, para a existência de “lacunas de 

accountability” no Direito Administrativo Global365. Para o autor, a existência de 

entidades exercendo função normativa em nível supranacional faz com que o direito de 

participação dos cidadãos dos países em que as normas seriam incorporadas, que, em 

condições normais, seria observado em função de normas que garantam a participação 

popular na tomada de decisões pela administração pública, seja suprimido.  

Uma norma hipoteticamente elaborada por rede transnacional de reguladores, por 

exemplo, e que seja incorporada sem a devida Análise de Impacto Regulatório, em 

consonância com a hipótese de dispensa da AIR em benefício da convergência normativa 

internacional, prevista no art. 4º, VI do Decreto nº 10.141, pode gerar uma lacuna de 

accountability. Isto porque um passo obrigatório da AIR é a submissão dos estudos que 

 
362 CAMPOS, Anna Maria. Accountability: Quando poderemos traduzi-la para o português? Revista de 
Administração Pública, n. 24, p. 30-50, fev./abr.1990. 
363 MOSHER, Frederich. Democracy and the public service. New York, Oxford University, 1968. Apud 
CAMPOS, Anna Maria. Accountability: Quando poderemos traduzi-la para o português? Revista de 
Administração Pública, n. 24, p. 30-50, fev./abr.1990. 
364 “A Frederich Mosher credito as primeiras luzes na busca da compreensão. Ele apresenta accountability 
como sinônimo de responsabilidade objetiva ou obrigação de responder por algo: como um conceito oposto 
a – mas não necessariamente incompatível com – responsabilidade subjetiva. Enquanto a responsabilidade 
subjetiva vem de dentro da pessoa, a accountability, sendo uma responsabilidade objetiva, ‘acarreta a 
responsabilidade de uma pessoa ou organização perante uma outra pessoa, fora de si mesma, por alguma 
coisa ou por algum tipo de desempenho.’” CAMPOS, Anna Maria. Accountability: Quando poderemos 
traduzi-la para o português? Revista de Administração Pública, n. 24, p. 30-50, fev./abr.1990. No trecho 
citado, a autora transcreveu, integralmente, frases de MOSHER, Frederich. Democracy and the public 
service. New York, Oxford University, 1968, p. 7.  
365 STEWART, Richard. The Global Regulatory Challenge to U.S. Administrative Law. Disponível em 
https://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Stewart-The-Global-Regulatory-Challenge-to-U.S.-
Administrative-Law-2005.pdf, último acesso em 21.09.2020.  
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embasaram a norma ao crivo dos interessados, empregando os meios de consulta popular 

autorizados pelo ordenamento jurídico. Caso os interessados não tenham a capacidade de 

se manifestar acerca da norma incorporada ou dos estudos que a embasaram em nível 

global, ou seja, diretamente perante a instituição que a elaborou, ficará consignada uma 

lacuna no accountability que, por sua vez, se traduz em um déficit de legitimidade 

normativa. 

Lacunas de accountability podem surgir tanto por questões procedimentais quanto 

por questões materiais. Em termos procedimentais, estão ligadas à ausência de previsão 

normativa para a participação de interessados em seus regulamentos. Materialmente, 

configuram-se quando, inobstante a existência de previsões deste gênero, os obstáculos 

reais à participação de interessados são grandes demais para serem superados. Com efeito, 

barreiras como o idioma oficial adotado por uma determinada instituição, a sua 

localização ou o custo financeiro para obter uma participação técnica e efetiva podem 

configurar óbices à participação de possíveis interessados, ainda que haja previsão 

regimental para tanto.  

Cabe aqui um breve interstício. Na impossibilidade de auferir a legitimidade da 

atuação normativa no espaço global com base em critérios democráticos tradicionais366, 

a doutrina367, usualmente, trabalha com dois critérios de legitimidade: por input, ou por 

insumos normativos, que é ligada aos insumos normativos que os reguladores recebem 

dos interessados em sua produção normativa e por output, ou por eficácia normativa, que 

é baseada na eficiência que as normas possuem para endereçar as questões que 

justificaram sua elaboração.  

Assim, a legitimidade por input está ligada à capacidade que um determinado 

regulador para captar os interesses em jogo no setor em que atua. Trata-se de medida que 

se mede pela intensidade com a qual o processo de elaboração normativa está aberto aos 

potenciais interessados. Dadas as dificuldades de escala, transnacional, e devido a 

barreira que o caráter técnico das determinações produzidas pode representar à qualidade 

das contribuições, este critério pode aparentar ser inoperacionalizável – embora, 

 
366 KELLER, Carla Iglesias. Regulação nacional de serviços na Internet: exceção, legitimidade e o 
papel do Estado. Tese apresentada para a obtenção do título de Doutora, ao Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2019. Área de concentração: Cidadania, Estado 
e Globalização, p. 92.  
367 “Legitimacy can be assessed by means that can be roughly placed in two categories, input and output 
legitimacy. Input legitimacy focuses on what goes into the development of norms, while output legitimacy 
focuses on the usefulness of the end product.” KARMEL, Roberta S. e KELLY, Claire R. The Hardening 
of Soft Law in Securities Regulation, 34 Brooklyn. Journal of. International Law. (2009). Disponível 
em: https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol34/iss3/10, último acesso em 14.06.2020. 
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conforme se propõe neste trabalho, esta operacionalização possa ser realizada, ainda que 

por vias indiretas. 

Auferir a legitimidade apenas por output, portanto, parece ser uma saída mais fácil 

– e por isso mesmo, atraente, - também possui os seus problemas368. Em primeiro lugar, 

é notoriamente difícil auferir a eficiência de normas que produzem efeitos em escala 

global. Ademais, as noções de eficiência normativa variam de país para país, e uma norma 

funcional para uma grande potência pode não o ser para uma nação ainda em 

desenvolvimento. Por fim, ainda que os outros dois passos fossem triviais, até mesmo 

para se definir se uma determinada norma é ou não provida de eficiência demanda-se 

tempo. Em última análise, um critério de legitimidade baseado exclusivamente em 

outputs implicaria em aceitar que a norma ficasse com a sua legitimidade suspensa até 

que se fosse capaz de afirmar, com uma certa segurança, ter sido eficaz ou não. 

Ademais, Vivien Schmidt369 propõe, a partir de um estudo de caso da União 

Europeia, além destes dois critérios para a legitimação da atividade normativa 

transnacional, um terceiro, também emprestado da teoria dos sistemas, que nomeia 

legitimidade por throughput, que já foi traduzida como legitimidade por 

“procedimento”370. Para a autora, trata-se de abrir a “caixa preta371” de uma determinada 

 
368 “The claim to effectiveness as a basis of output legitimacy seems most appealing, but it is difficult to 
assess. First, one must assume that the “good” outcome is in fact a good outcome. A second concern is that 
effectiveness for one set of participants may not be the same for another Whether the OECD Anti-Bribery 
Convention ultimately works well might be a different question for Canada than for Nigeria. A large, 
wealthy country may find some rules effective, while a weaker country might not. Third, effectiveness can 
be disputed, and it sometimes takes a great deal of time to determine whether a standard is effective.” 
KARMEL, Roberta S. e KELLY, Claire R. The Hardening of Soft Law in Securities Regulation, 34 
Brooklyn. Journal of. International Law. (2009). Disponível em: 
https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol34/iss3/10, último acesso em 14.06.2020. 
369 SCHMIDT, Vivien A. Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited. Input, Output and 
Throughput. Political Studies. 2013, Vol. 61, pp. 2- 22. 
370 Optou-se por traduzir, na esteira do que fez Carla Iglesias Keller, como legitimidade por procedimento, 
embora se deva reconhecer que o termo “procedimento”, em si, não captura a amplitude da expressão 
original em inglês, além de gerar uma possível confusão com o conceito de legitimidade por input. 
Inobstante estas considerações, optou-se por empregar a tradução de Keller com o desiderato de manter 
uma terminologia comum para este conceito em português. KELLER, Carla Iglesias. Regulação nacional 
de serviços na Internet: exceção, legitimidade e o papel do Estado. Tese apresentada para a obtenção do 
título de Doutora, ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Área de concentração: Cidadania, Estado e Globalização, p. 92 
371 “Throughput legitimacy concentrates on what goes on inside the ‘black box’ of EU governance, in the 
space between the political input and the policy output, which has tipically been left blank by political 
systems theorists. It focuses on the quality of the governance processes of the EU as contributing to a 
different kind of normative legitimacy from both the performance-oriented legitimacy of output and the 
participation-oriented legitimacy of input. Throughput is process oriented and based on the interactions – 
institutional and constructive – of all actors engaged in EU governance”. SCHMIDT, Vivien A. Democracy 
and Legitimacy in the European Union Revisited. Input, Output and Throughput. Political Studies. 2013, 
Vol. 61, pp. 2- 22. 
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instituição para auferir os passos dados entre o “input” e o “output”, relacionando-se, 

portanto, a critérios de governança institucional.  

Assim, Schmidt assevera que, dentre outras variáveis, a legitimidade pelo 

procedimento é auferida com base na qualidade dos processos de governança, medidos 

pela sua transparência, eficácia, accountability, capacidade de incluir outros interesses e 

abertura à participação popular372. 

Com efeito, dado que a legitimidade dos reguladores no espaço global deve ser 

compreendida como lastreada em todas as vertentes acima citadas. Nesse quadrante, 

torna-se fundamental a elaboração de mecanismos procedimentais que garantam um grau 

adequado de accountability373 na tomada de decisão regulatória no seio das redes 

transnacionais de reguladores. 

Em sua ausência é que serão verificadas as lacunas de accountability das quais 

fala Stewart. Como este, por sua vez, é um conceito de caráter relacional, é importante 

atentar-se para as relações que se estabelecem dentro de cada ente atuante no espaço 

global. Apenas se poderá falar em uma possível lacuna de accountability e, 

consequentemente, em uma ausência de legitimidade da norma incorporada, quando a 

população local for incapaz de participar, direta ou indiretamente, do processo de 

elaboração normativa.  

Cabe aqui uma crítica à doutrina nacional, quando trata da legitimidade das 

normas elaboradas por redes transnacionais de reguladores, que parece analisar, de forma 

unidimensional, os requisitos para se auferir a legitimidade de sua atuação. Pelo que se 

coteja a partir das obras analisadas, parece haver uma preocupação, acertada, com a 

transparência dos procedimentos em nível global sem, entretanto, a correlata preocupação 

com a participação efetiva dos interessados em nível doméstico – seja por meio direto, 

através de mecanismos previstos nos regimentos internos das próprias redes, seja 

indiretamente, por meio da atuação dos reguladores domésticos. Essa postura leva a um 

diagnóstico incompleto da legitimidade da incorporação normativa, tendo em vista que 

resulta em uma análise parcial do fenômeno. 

 
372 SCHMIDT, Vivien A. Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited. Input, Output and 
Throughput. Political Studies. 2013, Vol. 61, pp. 2- 22. 
373 KELLER, Carla Iglesias. Regulação nacional de serviços na Internet: exceção, legitimidade e o papel 
do Estado. Tese apresentada para a obtenção do título de Doutora, ao Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Cidadania, Estado e 
Globalização. 
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Gustavo Binenbojm, por exemplo, é um dos autores que expressa preocupação 

com a legitimidade do que ele chama de um “poder de polícia desterritorializado374”, cuja 

observância ele situa entre os dois giros que identifica no Direito Administrativo: o 

pragmático, cujos influxos recomendam a adequação das normas domésticas às 

transnacionais; e o democrático de modo a se buscar um “equilíbrio legitimador”375 da 

atuação destes reguladores em nível global. 

A ausência de legitimidade, para Binenbojm, é o ponto mais crítico do desenho 

institucional da regulação global, pontuando seu déficit de legitimidade democrática, um 

possível caráter excludente, baixos graus de accountability e elevados riscos de 

captura376. Para o autor, estes fatores são suscetíveis de tornar ilegítima a atuação 

regulatória transnacional, de modo que precisam ser endereçados. 

Exemplificativamente, aborda o Comitê de Basileia, que foi duramente criticado, 

em sede doutrinária, pelos procedimentos pouco transparentes adotados quando da 

elaboração do Acordo I de Basileia. Binenbojm pontua, entretanto, que, para o Acordo II 

de Basileia, o Comitê foi capaz de absorver boa parte destas críticas, buscando um 

procedimento mais aberto e transparente que, ao final, fez com que a conjugação entre 

soft law transnacional e hard law nacional avançasse com “mais agilidade, maior grau de 

participação e melhor avaliação em termos de custo-benefício do que a clássica hard law 

internacional, fundada na celebração de tratados e convenções377”. 

 
374 Para Binenbojm, o conceito de poder de polícia abarca o de regulação. O autor compreende o conceito 
de regulação como se referindo a uma atuação estatal exclusivamente sobre a economia, equivalendo ao 
uso do poder de polícia sobre atividades econômicas. Desta forma, quando o autor fala em um exercício 
desterritorializado do poder de polícia, refere-se aos mesmos fenômenos estudados neste trabalho, ou seja, 
o exercício de função regulatória fora do espaço de atuação estatal – ao qual, aqui, se fez referência como 
sendo o espaço global. Cf. BINENBOJM, Gustavo. Poder de Polícia, Ordenação, Regulação: 
Transformações Político-Jurídicas, Econômicas e Institucionais do Direito Administrativo Ordenador. Belo 
Horizonte. Editora Fórum. 2020, 3ª edição. pp. 162 e 163. 
375 “Embora claramente fruto do vetor pragmático de transformação propulsionado pelo fenômeno da 
globalização econômica, o direito administrativo global tem desafios ligados às exigências democrático-
constitucional da disciplina. Longe de fundar-se apenas numa legitimação pelos resultados, a regulação 
transnacional deve estar lastreada por procedimentos decisórios transparentes, inclusivos e, na medida do 
possível, equitativos, que observem normas de devido processo legal, e que desenvolvam alguma noção de 
democracia no seu específico contexto. Nesse específico contexto, à força propulsora do giro pragmático 
na direção da regulação transnacional, o giro democrático-constitucional deve procurar exercer um salutar 
contraponto, capaz de produzir um equilíbrio legitimador”. BINENBOJM, Gustavo. Poder de Polícia, 
Ordenação, Regulação: Transformações Político-Jurídicas, Econômicas e Institucionais do Direito 
Administrativo Ordenador. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2020, 3ª edição. p. 341. 
376 BINENBOJM, Gustavo. Poder de Polícia, Ordenação, Regulação: Transformações Político-Jurídicas, 
Econômicas e Institucionais do Direito Administrativo Ordenador. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2020, 
3ª edição. p. 341. 
377 BINENBOJM, Gustavo. Poder de Polícia, Ordenação, Regulação: Transformações Político-Jurídicas, 
Econômicas e Institucionais do Direito Administrativo Ordenador. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2020, 
3ª edição. p. 341. 
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Depreende-se, dai, que para Binenbojm os requisitos de participação em nível 

global bastam para que se satisfaçam os graus mínimos de accountability e participação 

suficientes a legitimar a atuação dos reguladores em nível global. Entretanto, sem que se 

verifique a participação do público doméstico, não há como se determinar se foram 

preenchidas as lacunas de accountability decorrentes da atividade normativa em nível 

global, de modo que sua proposição aparenta ser insuficiente. 

Salem Nasser, Nora Rachman e Viviane Muller Prado378, por sua vez, a partir de 

estudo acerca da incorporação, pela CVM, de normas elaboradas pela IOSCO, 

privilegiam a posição do regulador doméstico em face da rede transnacional. Com efeito, 

para os autores, importa saber como a norma incorporada reflete os debates havidos no 

cenário nacional e como se adapta às especificidades do ordenamento jurídico de cada 

país379. 

Sob esta ótica, o peso da legitimação normativa recai integralmente sobre o 

procedimento adotado pelos reguladores domésticos.380 De uma banda, se trata de um 

entendimento mais apto a representar, de forma fiel, os interesses locais, preenchendo de 

forma mais eficaz as lacunas de accountability eventualmente verificadas em nível 

global, sobretudo se comparado com a doutrina acima exposta. A outra, entretanto, ele 

termina por negligenciar, em maior medida, os procedimentos havidos em nível global. 

Isto porque, para os autores, a apreciação da norma em face dos interesses locais se dá 

posteriormente à sua elaboração pela IOSCO, o que pode gerar consequências negativas 

de duas ordens distintas: (i) dificulta a reversão ou alteração das normas incorporadas, 

uma vez que sua análise ocorre após a CVM ter assumido um compromisso com suas 

contrapartes que também integram a rede; e (ii) ainda quando bem sucedida, pode ter o 

 
378 NASSER, Salem. RACHMAN, Nora. PRADO, Viviane Muller. Do transnacional para o nacional: 
IOSCO, o mercado de valores mobiliários brasileiros e accountability. Revista de Direito Internacional. 
Volume 13 n. 1, 2016, pp. 268-283. 
379 “O que interessa, ao fim e ao cabo, é conhecer as ideias fundantes das recomendações, para saber quanto 
desse debate está sendo refletido no cenário doméstico. E, em especial, se o teor das recomendações precisa, 
no processo de internalização, de uma adequação do seu conteúdo às especificidades locais.” NASSER, 
Salem. RACHMAN, Nora. PRADO, Viviane Muller. Do transnacional para o nacional: IOSCO, o mercado 
de valores mobiliários brasileiros e accountability. Revista de Direito Internacional. Volume 13 n. 1, 
2016, pp. 268-283. 
380 “Essa implementação dos produtos da IOSCO deve se obedecer ao poder regulador da CVM, 
considerando o desenho institucional, os limites da delegação normativa prevista em lei e o respeito ao 
disposto em normas jurídicas constitucionais e infraconstitucionais. A accountability sobre a incorporação 
dos produtos regulatórios deve ser analisada a partir dos mecanismos de transparência e de prestação de 
contas da própria agência reguladora no exercício de sua atividade normativa. É no processo de edição de 
uma nova regra que se nota, nos documentos das audiências públicas e seus relatórios, que os instrumentos 
de transparência aparecem.” NASSER, Salem. RACHMAN, Nora. PRADO, Viviane Muller. Do 
transnacional para o nacional: IOSCO, o mercado de valores mobiliários brasileiros e accountability. 
Revista de Direito Internacional. Volume 13 n. 1, 2016, pp. 268-283. 
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efeito colateral de prejudicar a cooperação internacional, dado que a reciprocidade figura 

como elemento fundamental para balizar o comportamento dos membros das redes entre 

si. Com efeito, uma postura que resulte em alterações frequentes das normas elaboradas 

no seio da rede pode fazer com que a autarquia nacional adquira uma imagem de pouco 

cooperativa, o que, por sua vez, poderá resultar em redução dos níveis de cooperação – 

precisamente uma das finalidades a nortear a participação dos reguladores em redes. 

Assim é que, neste trabalho, se defenderá a superação destas lacunas através da 

articulação dos procedimentos de participação popular nos dois níveis: global e 

doméstico. Nesse quadrante, destaca-se que as lacunas de accountability podem surgir 

tanto por obstáculos procedimentais quanto por obstáculos materiais. No que toca ao 

primeiro aspecto, pontua-se que, com frequência, redes transnacionais de reguladores, 

possuem regulamentos que estabelecem procedimentos pouco transparentes ou com 

previsões bastante restrita de participação de interessados – ou até mesmo nulas.  

O que se convencionou chamar de obstáculos materiais, por sua vez, 

consubstancia-se nas dificuldades concretamente enfrentadas, por possíveis interessados, 

para acessar os procedimentos de elaboração normativa das redes transnacionais de 

reguladores. Podem variar desde elevados custos para a participação tecnicamente 

qualificada e eficaz até a dificuldades relacionadas aos idiomas oficialmente empregados 

pelas redes – sem descartar, por exemplo, problemas ligados à localização física de suas 

sedes, o que seria especialmente problemático no caso de uma hipotética audiência 

pública. 

Defende-se, neste trabalho, que analisar o conceito de accountability a partir de 

seu caráter relacional, partindo da premissa de que este é elemento fulcral para a aquisição 

de legitimidade das redes transnacionais de reguladores, permite enxergar diferentes 

formas, ainda que indiretas, de ampliar a legitimidade destas redes. Isto porque, se não 

for possível estabelecer diretamente uma relação entre as redes e eventuais interessados, 

outras relações ali existentes poderiam ser exploradas com o desiderato de tornar legítima 

sua atuação normativa. 

Dentro das redes transnacionais de reguladores, podem ser identificadas ao menos 

quatro relações de accountability: entre as redes e os reguladores domésticos que as 

compõem; os reguladores que integram as redes; as redes e as populações e setores 

afetados por suas normas; e entre os reguladores domésticos e estes grupos. Assim, 

defende-se a hipótese que a participação dos reguladores domésticos pode suprir, em 
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determinados casos, as lacunas de accountability existentes na elaboração das normas 

pelas redes transnacionais de reguladores.  

Isto porque os reguladores domésticos seriam capazes de propiciar, ainda que de 

forma indireta, um canal de participação nas redes, ainda que este se encontre 

formalmente fechado. Trata-se de hipótese sustentada por Chris Brummer381, em análise 

sobre a regulação transnacional do setor financeiro. O autor defende que reguladores 

domésticos devem, antes da participação em fóruns transnacionais, garantir que a sua 

posição reflita a composição de interesses locais acerca dos temas objeto de apreciação. 

O autor trabalha, especificamente, com o caso da IOSCO, que possui um 

procedimento pouco transparente e mais fechado que outras instituições, como o Comitê 

de Basileia. Brummer382, ainda assim, sustenta a possibilidade de legitimação das normas 

ali produzidas, a partir, precisamente, da participação dos reguladores domésticos. Em 

sentido similar, Saskia Sassen383 já defendeu a hipótese de que a participação global de 

cidadãos pode se dar por meio de entidades estatais.  

Na mesma toada, Patrícia Ferreira Baptista e Leonardo Coelho Ribeiro também 

colocam a legitimação democrática das normas produzidas por reguladores em nível 

global também é uma questão central384. Para os autores, elas se originam de um “direito 

paralelo385”, criado no vazio entre o direito nacional e o internacional para suprir as 

demandas regulatórias de setores econômicos que não podem ser supridas internamente 

pelos Estados. É precisamente deste caráter “paralelo” deste direito que exsurgem 

questionamentos acerca da legitimidade das normas por ele formadas. Isto porque elas se 

tornam capazes de ilidir os mecanismos de legitimação do direito nacional e do direito 

internacional.  

 
381 BRUMMER, Chris. Soft Law and the Global Financial System: Rule Making in the 21st Century. 
Cambridge University Press, 2015, 1ª ed. 
382 BRUMMER, Chris. Soft Law and the Global Financial System: Rule Making in the 21st Century. 
Cambridge University Press, 2015, 1ª ed. 
383 SASSEN, Saskia. The Participation of States and Citizens in Global Governance. Disponível em 
https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol10/iss1/2/, último acesso em 21.10.2020. Para a autora, a 
globalização apresenta um caráter escalar, de forma que comporta divisões em diferentes níveis. Assim, 
haveria a possibilidade de que, a partir da interação entre os níveis doméstico e global, os requisitos de 
participação popular em organismos internacionais fossem supridos através da participação em órgãos 
atuantes em âmbito nacional. 
384 BAPTISTA, Patrícia Ferreira e RIBEIRO, Leonardo Coelho. Direito Administrativo Global: Uma nova 
ótica para a regulação financeira e de investimentos. RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (org.). Direito 
Internacional dos Investimentos. Rio de Janeiro. Editora Renovar, 2014, 1ª edição. pp. 801-820. 
385 BAPTISTA, Patrícia Ferreira e RIBEIRO, Leonardo Coelho. Direito Administrativo Global: Uma nova 
ótica para a regulação financeira e de investimentos. RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (org.). Direito 
Internacional dos Investimentos. Rio de Janeiro. Editora Renovar, 2014, 1ª edição. pp. 801-820, pp. 802-
803. 
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Baptista e Ribeiro, ao analisarem o caso do Comitê de Basileia, embora 

reconheçam que a transparência de seu procedimento melhorou sensivelmente entre a 

celebração do primeiro e do segundo acordos, destacam que uma das medidas que poderia 

ser implementada para aprimorar sua atuação seria a interação maior com a regulação 

nacional386. 

Sugere-se que os reguladores domésticos adotem medidas que reforcem a 

transparência de sua atuação transnacional, possibilitando a participação perene dos 

cidadãos. É crítico, para que tal intento seja bem-sucedido, que esta participação se dê 

antes da elaboração das normas pelas redes que integram, de modo que as informações 

fornecidas pelos regulados acerca de seus interesses na dinâmica setorial possam ser 

sopesadas pelos reguladores domésticos e levadas ao conhecimento de sua contrapartes 

internacionais, nas deliberações havidas no seio das redes que frequentam. 

Isto porque, como se depreende do estudado no Capítulo 2 desta dissertação, um 

elemento central da cooperação internacional é a reciprocidade. Desta forma, o momento 

em que as contribuições dos interessados são levadas ao conhecimento dos reguladores 

domésticos ganha um caráter importantíssimo. Se, por exemplo, recebidas no momento 

da incorporação normativa e, portanto, depois de já ter sido acordada pelos integrantes de 

uma determinada rede, a capacidade do regulador doméstico de absorver os interesses de 

seus constituintes sofrerá constrições, em função da necessidade de se preservar uma 

postura cooperativa.  

No Brasil, é exemplar a postura da ANATEL, que criou comitês para o 

acompanhamento de sua atividade internacional, os quais estão abertos, de forma perene, 

à participação dos cidadãos. Isto permite, por sua vez, que a participação da ANATEL 

nestes fóruns reflita, de forma mais adequada, a composição dos interesses do setor 

regulado. Trata-se de procedimento cujo uso é recomendado, inclusive, a todos as demais 

agências brasileiras, bem como outras autarquias que exerçam função regulatória, de 

forma a balizar sua participação nas redes transnacionais de reguladores e outros 

organismos internacionais dos quais eventualmente participem. 

 
386 “Talvez, contudo, ao invés da crítica improdutiva que busca a simples negação da regulação 
transnacional pelo Comitê de Basileia, melhor seja continuar o aprimoramento de sua atuação e interação 
com os planos de regulação nacional. Tal processo de diálogo entre a regulação transnacional e a regulação 
interna apresenta, na maioria dos casos, maior índice de participação e debate de que as formas tradicionais 
de interação entre Estados soberanos no plano internacional permitiriam”. BAPTISTA, Patrícia Ferreira e 
RIBEIRO, Leonardo Coelho. Direito Administrativo Global: Uma nova ótica para a regulação financeira e 
de investimentos. In. RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (org.). Direito Internacional dos Investimentos. 
Rio de Janeiro. Editora Renovar, 2014, 1ª edição. pp. 801-820, p. 815. 
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Este modelo, evidentemente, possui limitações. A mais crítica delas é que ele está 

atrelado à capacidade de um determinado regulador doméstico influenciar nos debates 

realizados nas redes de que faz parte. Em outras palavras, se pode afirmar que a 

legitimidade passaria a depender da centralidade que um determinado nó possui nas redes 

de que participa. Assim, se corre o risco de ver cristalizadas, na produção normativa 

global, desigualdades materiais verificadas entre diferentes países, gerando uma situação 

em que apenas cidadãos de países mais ricos ou influentes sejam capazes de participar de 

forma eficaz, ainda que por via indireta.  

Quanto a isso, cabe mais uma observação: o uso dos reguladores como forma de 

suprir uma eventual lacuna de accountability é um recurso subsidiário. Idealmente, as 

próprias redes transnacionais de reguladores deveriam fornecer meios de viabilizar a 

participação de eventuais interessados em seus procedimentos.  

 

3.1.3. Em busca de parâmetros para definir a legitimidade da incorporação 

normativa 

 

 

Ao longo deste capítulo, buscou-se apontar elementos, dentro do conceito de 

legitimidade, aptos a operacionaliza-lo em torno da incorporação normativa, fornecendo 

balizas para que, em casos concretos, se possa auferir se a atuação do regulador no 

momento da incorporação da norma foi legítima.  

Em apertada síntese, asseverou-se que: (i) a legitimidade deve ser entendida 

como uma dotação, de modo que a percepção de uma determinada instituição como 

legítima pode ser alterada ao longo do tempo; (ii) assim, instituições podem balizar sua 

atuação para buscarem serem percebidas como mais legítimas; (iii) um elemento central 

da legitimidade normativa, em níveis global e doméstico, é o accountability; (iv) este, por 

sua vez, é um conceito relacional; (v) um problema central de legitimidade, na atuação 

normativa das redes transnacionais de reguladores, são as lacunas de accountability que 

elas geram, que consistem na supressão do direito de participação de cidadãos que, de 

outra forma, teriam sido capazes de serem representados no processo de elaboração 

normativa dos reguladores domésticos; e (vi) de forma que, quando verificadas estas 

lacunas na atuação normativa das redes que integram, os reguladores domésticos deverão 

atuar com vistas a preenche-las, possibilitando uma participação, ainda que indireta, de 

atores do setor que regulam e outros eventuais interessados.  
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A legitimidade da norma incorporada, desta forma, deverá ser verificada, em 

dois níveis: primeiramente, no nível global e, na existência de lacunas, em nível 

doméstico. Desta forma, em âmbito global, se deve verificar se o regulamento da rede 

cuja norma está sendo impugnada é apto a permitir a participação de interessados e, em 

caso positivo, se existem condições materiais para que esta participação se concretize.  

Sendo verificada a existência de uma lacuna de accountability, presume-se 

ilegítima a norma. Assim, deve ser analisada a capacidade do regulador doméstico de 

preencher a referida lacuna. O primeiro item a ser avaliado consiste nos mecanismos que 

o regulador doméstico possui para possibilitar, de forma eficaz, a participação dos 

interessados em nível nacional – de forma mais específica, se são colhidas informações 

por meio de consultas ou audiências públicas e o momento da colheita, ou seja, se antes 

ou depois da norma a ser incorporada ser elaborada pelas redes. 

Ademais, recomenda-se, também, que se busque auferir a centralidade que o 

regulador doméstico ocupa em relação aos demais nós da rede em que atua. Isto porque, 

conforme ressaltado no capítulo anterior, esta caracteristíca determina a sua capacidade 

de influir nos debates que ocorrem no seio das redes transnacionais de reguladores. Desta 

forma, espera-se que, desde que existam mecanismos capazes de possibilitar a 

participação dos interessados em nível doméstico, um maior grau de centralidade 

corresponderá a uma maior possibilidade de que estes interesses sejam bem representados 

no nível global e, portanto, sejam levados em consideração na elaboração normativa no 

nível global. 

Do amalgamado dos fatores acima elencados, o presente trabalho propõe a 

análise dos seguintes elementos ao se verificar a legitimidade da incorporação normativa 

realizada por um determinado regulador doméstico: (i) a existência de mecanismos aptos 

a registrar a participação dos interessados na rede transnacional; (ii) a capacidade do 

público doméstico de, efetivamente, tomar parte destes; (iii) os procedimentos adotados 

pelos reguladores domésticos no que tange à sua atuação internacional; (iv) a sua 

centralidade na rede, que determina sua capacidade de tomar parte e influenciar  os 

debates nela ocorridos. 

O presente trabalho sugere que a ordem de aplicação se dê do nível global para 

o doméstico. Assim, idealmente, se as condições necessárias para a adequada 

representação dos interesses afetados forem verificadas nesta etapa, não seria necessário 

passar para a seguinte. Desta forma, primeiro se deve verificar o regulamento da rede que 

elaborou a norma e as suas previsões de participação popular. Sendo possível, analisa-se, 
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concretamente, as condições materiais para que ela ocorra, ou seja, se os cidadãos 

conseguiram, efetivamente, participar do procedimento normativo. 

Sendo negativas as respostas para ambas as perguntas, passa-se a análise do nível 

seguinte. O primeiro passo sugerido por este trabalho é a verificação das condições em 

participação em nível doméstico. Sendo consideradas inaptas para gerar uma 

consideração eficiente, por parte das redes, dos interesses do público doméstico, sequer 

haveria necessidade de avançar para o nível seguinte. De outro modo, entretanto, caberia 

analisar a centralidade que o regulador possui em relação aos nós de uma determinada 

rede. 

Exemplificativamente, usando a incorporação, através da CVM, das normas 

elaboradas pela IOSCO, poderíamos chegar a uma seguinte avaliação: no que toca aos 

critérios referentes ao nível global. Como o regulamento da IOSCO não possui 

prescrições suficientes de transparência, o que gera uma impossibilidade de que todos os 

interesses sejam contemplados. Desta forma, já ficaria evidenciada a existência de uma 

lacuna de accountability.  

Em nível doméstico, verifica-se que a CVM não apresenta, de forma satisfatória, 

mecanismos que possibilitem a participação prévia de interessados na formulação dos 

posicionamentos que serão levados às reuniões da IOSCO, de modo que sua estrutura é 

deficiente para promover o preenchimento da lacuna de accountability verificada. Assim, 

inobstante poder ser considerada como um nó central da rede, sua atuação, ao incorporar 

as normas elaboradas da IOSCO, possui carências no que toca à legitimidade. 

 

 

3.2. A Legitimidade como critério para controle de normas incorporadas 

 

 

Uma vez incorporadas, as normas elaboradas pelas redes transnacionais de 

reguladores adquirem, no ordenamento jurídico brasileiro. Passam, portanto, a estar 

sujeitas a mecanismos de controle que podem ser empenhados pelos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário387. Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro possibilita 

 
387 PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva. LANCIERI, Filippo Maria. ADAMI, Mateus Piva. O Diálogo 
Institucional das Agências Reguladoras com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário: Uma Proposta 
de Sistematização. In. SUNDFELD, Carlos Ari e ROSILHO, André (org.). Direito da Regulação e 
Políticas Públicas. São Paulo. Editora Malheiros. 2014, 1ª ed. pp. 140-185. 
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intervenções ministeriais, por meio de recurso hierárquico impróprio, quando for 

ultrapassada a competência ministerial pelas agências388; a anulação de atos 

administrativos, em algumas hipóteses, pelos juízes389; bem como a sustação, por decreto 

legislativo, de atos do Poder Executivo pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 

49, V da Constituição Federal390 e o controle de suas despesas orçamentárias. No caso 

das agências reguladoras, aliás, este último é realizado com o apoio do Tribunal de Contas 

da União (TCU), consoante previsão na Lei Geral das Agências391. 

O controle das normas elaboradas por reguladores pelo Poder Judiciário392, de 

forma mais específica, possui peculiaridades que justificam uma análise mais detida. Com 

efeito, por se tratarem de escolhas regulatórias, categoria explorada acima, são dotadas 

de uma complexidade que predica um conhecimento técnico robusto sobre determinados 

setores. Este fator, por sua vez, justifica questionamentos acerca da capacidade dos 

tribunais de avaliarem as normas ali elaboradas, em função de suas características 

institucionais. Em última análise, a interferência consistente dos juízes pode, inclusive, 

gerar danos à integridade sistêmica da regulação de um determinado setor. 

Uma camada adicional de complexidade é acrescentada nos casos em que o 

Poder Judiciário se depara com atos dos quais resultam a incorporação de normas 

 
388 Trata-se de questão um pouco mais delicada no caso das agências, que compõem a administração 
descentralizada. Ainda assim, seria possível o exercício de um controle de tutela. Em sede doutrinária, 
Sérgio Guerra já asseverou que: “Nesses casos, quando a Agência Reguladora invade seara de competência 
ministerial, a autoridade que teve a sua competência usurpada tem o poder-dever de se manifestar, 
notadamente quando provocada pela parte afetada diretamente pela decisão regulatória”. GUERRA, Sérgio. 
Agências Reguladoras e a Supervisão Ministerial. In. ARAGÃO. Alexandre Santos de. O Poder 
Normativo das Agências Reguladoras. Rio de Janeiro. Editora Gen Forense. 2011. 2ª edição, pp. 359-
382, p. 378. 
389 A evolução da possibilidade de controle, pelo poder judiciário, de atos da administração pública é 
relatada, com precisão, por Gustavo Binenbojm até se chegar à proposta do autor, de que o controle tome 
como parâmetro o princípio da juridicidade, ou seja, o ordenamento jurídico holisticamente considerado, 
em detrimento da legalidade, que apenas tomava como parâmetro as leis. Nesse quadrante, o judiciário 
poderia intervir quando colocado, no caso concreto, diante da violação de um princípio jurídico 
indeterminado, atuando nas suas zonas de penumbra para determinar a sua correta aplicação. Cf. 
BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos Fundamentais, Democracia e 
Constitucionalização. Rio de Janeiro. Editora Renovar. 2014, 3ª edição. pp. 207-256. Como se verá a seguir, 
neste trabalho, este critério precisa ser atualizado, tendo em vistas as discussões sobre a necessidade de 
uma postura mais deferente pela parte do Poder Judiciário. 
390 Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa; 
391 Art. 14. O controle externo das agências reguladoras será exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio 
do Tribunal de Contas da União. 
392 “’Controle é a atividade de verificação de conformidade de algo (a coisa controlada) com um parâmetro 
específico. No caso do controle judicial da administração pública, a coisa controlada corresponde a uma 
ação de uma autoridade administrativa. O parâmetro específico do controle judicial é o Direito. E o 
responsável pelo controle é um juiz (atuando monocraticamente) ou um grupo de juízes.” JORDÃO, 
Eduardo Ferreira. Controle judicial de uma administração pública complexa. São Paulo. Malheiros. 
2016, 1ª ed. p. 37. 
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elaboradas por redes transnacionais de reguladores. Isto porque, consoante já exposto, 

elas envolvem considerações de ordem técnica, mas também acerca da cooperação dos 

reguladores brasileiros com suas contrapartes internacionais. Assim, eventuais danos 

causados pela interferência judicial indevida podem acabar por serem potencializados, 

uma vez que também poderiam repercutir na esfera global. 

As potenciais implicações deletérias da atuação judicial no controle das escolhas 

regulatórias, portanto, indicariam uma necessidade de uma postura deferente, por parte 

dos tribunais, ao julgarem os atos dos quais resulte a incorporação de normas elaboradas 

por redes transnacionais de reguladores. O fato, entretanto, de que a incorporação 

normativa pode envolver questões de legitimidade, poderia indicar, ao revés, a 

necessidade de um controle mais agressivo por parte do Poder Judiciário. Nesse 

quadrante, a questão que se coloca é: qual deve ser a intensidade do controle pelas normas 

incorporadas? Esta pergunta, entretanto, tem como premissa a resposta positiva para uma 

outra: é possível falar em deferência pelo Poder Judiciário no Direito Brasileiro?  

Uma postura deferente não é apenas compatível com o ordenamento jurídico 

brasileiro como, também, recomendável nos casos em que a norma incorporada for dotada 

de legitimidade, consoante os critérios acima fixados. Nos casos, entretanto, em que o 

processo de incorporação for considerado ilegítimo, entende-se que haverá margem para 

atuação do Poder Judiciário, preferencialmente ordenando, quando possível, que os 

reguladores domésticos empreguem os meios necessários para sanar os déficits de 

legitimidade verificados no caso concreto. Evita-se, assim, que os juízes impeçam a 

cooperação normativa internacional – com efeito, a anulação de norma incorporada deve 

ser feita apenas nos casos mais extremos. 

Começando pela segunda pergunta, cuja resposta positiva é a premissa de 

validade da segunda, assevera-se, que no Brasil, um possível obstáculo constitucional à 

possibilidade de uma postura deferente do Poder Judiciário, consubstanciado no artigo 

5º, XXXV, que prevê o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, segundo o qual 

não se pode, em nosso ordenamento jurídico, ilidir qualquer fato da apreciação deste 

Poder. Corolário a este princípio é o da vedação ao non liquet, segundo o qual o juiz não 

pode deixar de apreciar nenhum dos fatos que lhe sejam submetidos. 

Nesse quadrante, se poderia dizer que a somatória de ambos os fatores impediria 

que os juízes adotassem postura deferente. Trata-se de conclusão aparentemente 

inarredável, dado que, de uma banda, nenhum fato jurídico pode ser excluído de 

apreciação pelo Poder Judiciário e, a outra, o juiz, ao julgar o caso concreto, deve 
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obrigatoriamente proferir uma decisão acerca do objeto do litigio. Assim, se poderia 

defender que a postura deferente equivaleria a um não decidir e, portanto, vedado pelo 

ordenamento jurídico. Trata-se de conclusão da qual se dissente no presente trabalho. 

Em primeiro lugar, destaca-se que, conforme já se teve a oportunidade de 

asseverar em outro espaço393, o conteúdo do art. 5º, XXXV aparenta estar direcionado ao 

legislador e não ao juiz. É o que se depreende de seu texto, no qual se lê que “a lei não 

excluíra da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Desta forma, o 

dispositivo constitucional ora em comento possui o desiderato de impor uma obrigação 

negativa ao legislador, qual seja a de abster-se de promulgar lei que impeça a atuação do 

Poder Judiciário394.  

Luiz Guilherme Marinoni acrescenta que o texto do dispositivo não se volta 

apenas à conduta de excluir, pela via legislativa, uma determinada matéria de apreciação 

pelo Judiciário, mas volta-se também a impedir que sejam criados obstáculos ao regular 

exercício do direito de ação395. 

Ainda que se entenda o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário como 

direcionado aos juízes, sua aplicação não deve ser entendida como absoluta. Como alerta 

Rafael Koatz, é precisamente em função de sua natureza de princípio que ele é passível 

de ter sua aplicação restringida, no caso concreto, através do mecanismo da ponderação. 

Desta forma, o autor conclui pela inexistência de uma vedação ao non liquet no direito 

brasileiro, asseverando que, por vezes, o Poder Judiciário pode emprega-lo como forma 

de privilegiar o diálogo institucional com outros poderes396.  

Acresce-se aqui, à admoestação de Koatz, o fato de que a concretização do 

princípio da eficiência pode, por vezes, demandar uma postura deferente por parte dos 

tribunais. Isto porque existem bons motivos para se presumir que as cortes são dotadas 

de menores capacidades institucionais para definir os rumos das políticas regulatórias do 

que os reguladores397.  

 
393 SANTOS, José Marinho Séves. STJ – Recurso Especial 1.7333.370/GO (comentário). Revista de 
Arbitragem e Mediação. Vol. 60, ano 16, pp. 298-304. São Paulo: Ed. RT, jan-mar. 2019. 
394 LOBO, Carlos Augusto Silveira. A cláusula compromissória estatutária (II) (Anotações). Revista de 
Arbitragem e Mediação. São Paulo, v. 27, out.-dez. 2010, p. 49. 
395 MARINONI, Luiz Guilherme. Comentário ao art. 5º, XXXV da Constituição Federal. In CANOTILHO, 
J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; e STRECK, Lenio Luiz (org.). 
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo. Saraiva/Almedina, p. 359. 
396 KOATZ, Rafael Lorenzo-Fernandez. A proibição do non liquet e o princípio da inafastabilidade do 
controle jurisdicional. RDA – Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 270, pp. 171-2015, 
set./dez. 2015. 
397 Quando se fala na inadequação comparativa do Poder Judiciário em face aos reguladores, no contexto 
de um argumento de capacidades institucionais, não se faz referência somente ao conhecimento técnico 
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O conceito de capacidades institucionais foi formulado por Cass Sunstein e 

Adrian Vermeule398 no contexto do debate norte-americano sobre controle dos atos das 

agências reguladoras, indicando a aptidão de uma determinada instituição para a tomada 

de decisão em uma situação pré-determinada. Segundo os autores, algumas instituições 

estarão melhor equipadas para a tomada de determinados tipos de decisão, seja pela 

capacitação técnica de seus integrantes, seja pela natureza de suas atividades. Assim, dada 

a existência de custos para tomada de qualquer decisão e a possibilidade de erro, 

sobretudo em decisões de caráter prognóstico – como, aliás, são as tipicamente tomadas 

por reguladores no exercício de sua função normativa – a alocação da competência para 

decidir deve recair sobre aquela que for mais apta399. No caso do controle judicial de atos 

normativos dos reguladores, presumem-se ser mais aptos os últimos, de modo que seria 

recomendável, às cortes, a adoção de postura mais deferente. 

Nesse quadrante, como bem destaca Eduardo Ferreira Jordão, uma intervenção 

sistemática e indevida do Poder Judiciário pode gerar consequências deletérias para a 

política regulatória400. Desta forma, uma postura deferente das cortes parece ser avalizada 

 
acerca do setor regulado. Com efeito, embora este seja, sem dúvidas, um importante fator a ser levado em 
consideração, a doutrina também fala em inadequações institucionais que, por sua vez, tornariam os juízes 
presumivelmente menos habilitados a tomarem decisões acerca das políticas regulatórias. Com efeito, a 
atividade reguladora do Estado é prognóstica, baseando-se na tomada de decisões futuras, ao passo que 
juízes decidem em caráter retrospectivo, existindo uma incompatibilidade entre as estruturas de raciocínio 
empregadas em ambas as atividades que, por sua vez, faria com os tribunais fossem, tendencialmente, 
menos aptos a decidir nestas matérias. No mais, ressalta-se que os juízes julgam apenas casos concretos, 
enquanto os reguladores precisam ter uma visão global dos setores em que atuam, de modo a sopesar os 
interesses ali em jogo. A falta desta visão global ao Poder Judiciário é outro exemplo de inadequação 
institucional que pode comprometer sua atuação no controle dos atos das agências reguladoras. Para um 
maior aprofundamento sobre o tema, cf. JORDÃO, Eduardo Ferreira. Controle judicial de uma 
administração pública complexa: A Experiência Estrangeira na Adaptação da Intensidade do Controle. 
São Paulo. Malheiros. 2016, 1ª ed. pp. 131-149. 
398  SUNSTEIN, Cass e VERMEULE, Adrian. Interpretations and Institutions. Michigan Law Review, 
Vol. 101, 4, 2003. 
399 Como pontuam Diego Werneck Arguelhes e Fernando Leal, na leitura de um argumento de capacidades 
institucionais identificam-se três premissas: “(i) considerar que algum grau de especialização funcional em 
prol de fins constitucionais comuns é um pressuposto normativo da separação de poderes; (ii) considerar 
que toda tentativa, por qualquer instituição, de atingir esses fins é potencialmente falível, estando sujeitas 
a graus variáveis (mas nunca iguais a zero) de erros e incertezas; (iii) a análise de diferentes alternativas de 
decisão deve se dar de acordo com suas possíveis consequências para a promoção de um mesmo valor ou 
objetivo.” ARGUELHES, Diego Werneck e LEAL, Fernando. O argumento das “capacidades 
institucionais” entre a banalidade, a redundância e o absurdo. Direito, Estado e Sociedade, n. 38, 2011, p. 
11. 
400 Jordão divide estes riscos em duas categorias: riscos à coerência regulatória e riscos à dinâmica 
regulatória. A primeira corresponde aos riscos que podem afetar a integridade da política regulatória criada 
para um determinado setor e pode ser verificada quando a intervenção judiciária desconsidera as decisões 
preliminares que informam a política regulatória levada a cabo pela Administração Pública ou quando, por 
força da atuação do Poder Judiciário, ocorre a fragmentação, substancial ou geográfica, da política 
regulatória. Riscos à dinâmica regulatória, por sua vez, podem tirar, do regulador, a agilidade necessária 
para a sua atuação eficiente e consubstanciam-se na suspensão de medidas regulatórias em medidas 
regulatórias e na “ossificação” do processo administrativo, pelo que se entende a paralisia voluntária do 
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pelo nosso ordenamento jurídico, não somente como uma forma de gerar um diálogo 

institucional com os reguladores, mas também em prestígio ao princípio da eficiência, 

previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal e que rege a atuação da 

Administração Pública brasileira.  

Esta autorização parece ter sido reforçada pelo artigo 20 da LINDB401, que 

determina a necessidade de ponderações consequencialistas no momento da tomada de 

decisão. Isto porque a adoção de uma postura deferente justifica-se com base na maior 

eficácia global de um determinado método decisório402. Em outras palavras, defende-se 

aqui que a ponderação de consequências determinada pelo dispositivo referenciado 

também abrange as consequências das decisões de segunda ordem403 e que, por sua vez, 

no caso específico do controle das escolhas regulatórias, esta ponderação recomenda uma 

postura preferencialmente deferencial das cortes.  

Assim, tem-se a resposta para a primeira pergunta formulada neste item, qual 

seja, a de que é permitido às cortes adotar, no direito brasileiro, uma postura deferencial 

em fase das decisões tomadas pela Administração Pública e, em especial, pelos 

reguladores. A controvérsia agora cinge-se à postura do Poder Judiciário perante os atos 

normativos dos quais resultam a incorporação de norma elaboradas por redes 

 
regulador causada pelo medo da reação das cortes. JORDÃO, Eduardo Ferreira. Controle judicial de uma 
administração pública complexa: A Experiência Estrangeira na Adaptação da Intensidade do Controle. 
São Paulo. Malheiros. 2016, 1ª ed. pp. 149-164. 
401 Em comentário a este dispositivo, Floriano de Azevedo Marques Neto, um dos autores da lei nº 
13.655/2018, que inseriu o dispositivo em comento na LINDB, e Rafael Véras de Freitas asseveram que “o 
art. 20 visa interditar que, por intermédio da utilização de conceitos vagos, sobretudo os controladores, se 
substituam às competências da Administração Pública, sem assumirem os ônus que são próprios ao 
administrador. É dizer, o dispositivo que ora se comenta milita em favor da deferência à capacidade 
institucional da Administração Pública.” MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. FREITAS, Rafael 
Véras de. Comentários à Lei nº13.655/2018 (Lei de Segurança Para a Inovação Pública). Belo 
Horizonte. Editora Fórum. 2019, 1ª edição, 1ª reimpressão. pp. 32/33. Grifou-se. 
402 Trata-se de um raciocínio emprestado de Cass Sunstein, que o utiliza para justificar o emprego de 
métodos de decisão formalistas pelos juízes, bom base em uma maior eficiência global de estratégias 
decisórias desta natureza. Cf. SUNSTEIN, Cass. Must formalism be defended empirically. Coase-Sandor 
Working Paper Series in Law and Economics, Working paper nº 70. Chicago: The University of Chicago 
Law School, 1999.  
403 “Uma vez admitido este estado das coisas, que se agrava quando consideradas também as inúmeras 
decisões tomadas no seio da administração pública nacional, advém o particular interesse por uma solução 
através de decisões de segunda ordem, em prol do alcance da consistência decisória. Segundo Cass Sunstein 
e Edna Ullmann-Margalit, decisões de segunda ordem não lidam exatamente com decisões sobre decisões. 
Ao contrário, lidam com a decisão sobre as apropriadas estratégias para evitar decisões incorretas e reduzir 
seus custos. Assim entendido, o termo ‘decisão de segunda ordem’ se refere a estratégias escolhidas ante a 
necessidade de se decidir em primeira ordem, de modo a eliminar a necessidade por decidir de maneira 
ordinária.” MACHADO, Gabriel. Formalismo Judicial como Alavanca de Resultados Globais Superiores. 
pp. In. LEAL, Fernando. CARDOSO, Henrique Ribeiro. VASCONCELLOS, Agtta Christie Nunes. 
FEITOSA NETO, Pedro Meneses. Direito Regulatório Comportamental e Consequencialismo: Nudges 
e pragmatismo em temas de Direito. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2020, 1ª ed.383-410. p. 391. Grifo no 
original. 
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transnacionais de reguladores. Isto porque se colocam em tensionamento duas prescrições 

aparentemente contrastantes: de uma banda, argumentos como o das capacidades 

institucionais sugerem um maior grau de deferência às escolhas regulatórias; a outra, 

questionamentos acerca da legitimidade deste fenômeno pode sugerir uma postura mais 

intensa dos tribunais no controle das normas uma vez incorporadas. 

O presente trabalho propõe, como forma de orientar a questão, a leitura 

tridimensional do Direito Administrativo proposta por Eduardo Ferreira Jordão404, que o 

divide em três dimensões: legal, gerencial e política. No que toca à primeira destas, o 

autor assevera que, todas as normas de Direito Administrativo possuem, em algum 

sentido, uma natureza legal, no sentido de que pertencem a um ordenamento jurídico – o 

que constituiria o primeiro nível da legalidade. O que difere as normas desta primeira 

dimensão das demais é que elas são legais em um segundo nível, atinente à necessidade 

de se proteger os cidadãos da interferência excessiva que pode ser causada pela atuação 

estatal. Seu marco característico é o desiderato de promover a legalidade da atuação 

administrativa, orientando suas ações e estabelecendo os comportamentos que lhe são 

vedados. 

A segunda dimensão, a gerencial, é calcada na ideia de que o gestor público é 

um servidor dos cidadãos, a ele cabendo tomar decisões que promovam, com a maior 

eficiência possível, as funções que lhe foram confiadas. Esta dimensão está presente, por 

exemplo, em esforços para reforma do Estado, adotando estruturas mais eficazes, como 

a criação de empresas públicas e das agências reguladoras.  

Por fim, a dimensão política do Direito Administrativo relaciona-se à tomada de 

decisão pela Administração Pública que, para bem desempenhar as funções que lhe foram 

outorgadas, com frequência precisa decidir acerca de assuntos que mobilizam, em 

sentidos diferentes, os interesses dos administrados. Consubstancia-se em normas que 

preveem mecanismos de participação popular na atuação administrativa, bem como nas 

demandas por maior transparência na sua atuação. 

É possível enquadrar, portanto, o tensionamento ao qual se referiu adrede como 

um conflito entre as dimensões gerencial, que predica de uma maior liberdade para a 

tomada de decisão pelo gestor público inclusive no que tange à cooperação internacional 

e à incorporação das normas elaboradas por redes transnacionais de reguladores, e a 

 
404 JORDÃO, Eduardo Ferreira. The three dimensions of administrative law. A&C – Revista de Direito 
Administrativo & Constitucional. Belo Horizonte, ano 19, n. 75, jan./mar. 2019, pp. 21-38. 
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política, que prescreve à Administração uma conduta pautada nos interesses de seus 

cidadãos.  

Nesse quadrante, defende-se que a atuação controladora do Poder Judiciário 

deve cingir-se somente à dimensão política do Direito Administrativo. Ou seja: os juízes 

devem atuar como garantidores dos direitos de participação dos administrados, sem 

imiscuir-se no mérito das questões decididas – o qual, por pertencer à dimensão gerencial, 

deve ser deixado para a livre decisão por parte do gestor público. 

Recomenda-se, então, que no momento da decisão, os juízes lancem mão dos 

critérios acima elencados para auferir a legitimidade da incorporação normativa, devendo 

atuar de forma mais incisiva quanto mais distante a atuação do regulador estiver deles. 

Assim, verificada ilegitimidade na atuação regulatória, deve se remeter, novamente, o 

procedimento ao regulador, de modo que ele possa, na medida do possível, saná-la.  
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Conclusão  

 

 

O presente trabalho teve, como objetivo, analisar a incorporação normativa, por 

reguladores domésticos, de normas elaboradas por reguladores transnacionais. Nesse 

quadrante, foi dividido em três partes distintas: uma propedêutica, uma descritiva e uma 

prescritiva. A primeira foi direcionada para assentar as bases teóricas deste trabalho, 

buscando demonstrar uma correlação entre a globalização, as mudanças na atuação e 

estrutura dos Estados e o surgimento de um Direito Administrativo Global. Na segunda, 

focou-se na descrição da atuação de um dos atores que exercem função regulatória no 

espaço global: as redes transnacionais de reguladores. Buscou traçar-se um panorama 

teórico da matéria, bem como mostrar, de forma abrangente, como os reguladores 

brasileiros vem lançando mão da cooperação internacional. Por fim, na parte prescritiva, 

foram sugeridos critérios para que se possa, concretamente, auferir a legitimidade das 

normas uma vez incorporadas. As conclusões obtidas a partir desta análise tripartida são 

descritas nesta seção. 

No primeiro capítulo, o processo de globalização foi descrito como impondo, 

aos Estados, uma série de constrições no cenário internacional e, em paralelo, causando 

mudanças em sua estrutura organizacional. Dissentiu-se, entretanto, da tese de que sua 

soberania estaria se erodindo, asseverando que, inobstante as constrições impostas à sua 

atuação, permanecem como atores relevantes. Aludiu-se, então, à necessidade de 

cooperação entre as instituições situadas nos níveis nacional e global, o que confere, à 

globalização, um caráter escalar.  

Na sequência, adentrou-se para o estudo do Direito Administrativo Global. 

Verificou-se que, também ali, há a formação de espaços claros de atuação do direito 

doméstico e daquele produzido no nível global, sendo necessário discernir os momentos 

em que a atuação de um ou de outro será mais adequada. Em outras palavras, se poderia 

dizer que, também aí, verificou-se um caráter escalar.  

No segundo capítulo, concluiu-se que as redes possuem, como pedras de toque 

na sua dinâmica, a interconexão entre os diferentes nós e a reciprocidade na cooperação. 

No que toca ao primeiro, concluiu-se que a importância (centralidade) de um determinado 

nó está relacionada ao número de ligações que ele é capaz de estabelecer. Quanto à 

reciprocidade, observou-se que, em uma rede, os nós participam de um jogo de interações 

repetitivas, adquirindo, a cada rodada, informações sobre suas contrapartes – que podem 
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ser complementadas por informações adquiridas por meio de outros nós com os quais 

tenham estabelecido ligações. 

No caso específico das redes transnacionais de reguladores, observa-se que, em 

sua maioria, não são dotadas de mecanismos aptos a coagir seus membros a atuarem de 

forma cooperativa ou a implementarem as normas por elas produzidas. Desta forma, a 

reputação amealhada entre os seus demais componentes é a principal garantia que um 

determinado nó possui de que a cooperação será efetiva.  

No último capítulo, destacou-se que a legitimidade deve ser entendida como uma 

dotação, o que implica, necessariamente, em uma visão dinâmica do conceito: ou seja, 

ela pode variar, para mais ou para menos, a depender dos procedimentos adotados por 

uma determinada instituição. Esta premissa, por sua vez, desvela outra: a de que a 

legitimidade deve ser auferida casuisticamente. Nesse quadrante, buscou-se, então, 

formular um critério capaz de auxiliar os operadores do Direito nesta análise.  

Para isso, tomou-se como premissa que a legitimidade da atuação normativa dos 

reguladores, em nível global e doméstico, está ligada ao accountability destas 

instituições. Este conceito, por sua vez, possui um caráter relacional. Assim, os déficits 

de legitimidade podem ser compreendidos a partir da supressão de relações que, de outra 

forma, deveriam ter sido estabelecidas – as lacunas de accountability. 

Entendeu-se que estas lacunas podem ser formadas por dois tipos de condições: 

procedimentais, decorrentes da falta de transparência ou de previsão de participação 

popular nos regulamentos das redes transnacionais de reguladores; ou materiais, 

decorrentes dos altos custos para uma representação adequada dos potenciais interessados 

ou pela impossibilidade física desta participação ocorrer. 

Nestas situações, os reguladores domésticos devem agir para garantir, ainda que 

indiretamente, a representação destes interessados, buscando preencher as lacunas de 

accountability verificadas. Trata-se, aí, de exemplo de cooperação entre atores dos níveis 

global e doméstico para a consecução de fins desejáveis de um ponto de vista 

democrático, qual seja a dotação de maior legitimidade para a atuação das redes 

transnacionais de reguladores. Para garantir sua maior eficácia, recomendou-se que os 

reguladores domésticos deem preferência à oitiva prévia dos interessados, evitando que 

sejam chamados a participar deste processo apenas no momento da incorporação 

normativa. 

Do amalgamado dos fatores acima elencados, o presente trabalho propôs a 

análise dos seguintes elementos ao se verificar a legitimidade da incorporação normativa 
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realizada por um determinado regulador doméstico: (i) a existência de mecanismos aptos 

a registrar a participação dos interessados na rede transnacional; (ii) a capacidade do 

público doméstico de, efetivamente, tomar parte destes; (iii) os procedimentos adotados 

pelos reguladores domésticos no que tange à sua atuação internacional; (iv) a sua 

centralidade na rede, que determina sua capacidade de  tomar parte e influenciar  os 

debates nela ocorridos. 

Quanto ao controle a ser exercido pelo Poder Judiciário, defendeu-se que ele 

deve ser limitado às questões atinentes à legitimidade do processo de incorporação 

normativa. As considerações materiais acerca da norma incorporada, por sua vez, devem 

ser decididas pelos reguladores, uma vez que eles: (i) possuem, em tese, maiores 

capacidades institucionais para a tomada de decisões de caráter técnica; e (ii) a 

interferência indevida do Poder Judiciário pode repercutir, negativamente, na cooperação 

havida nas redes. 
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