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RESUMO

A presente dissertação discutirá a emergência do Estado regulador no Brasil a partir
da década de 1990 e verificará a existência de políticas de melhora regulatória no país, à
semelhança do modelo europeu, entendidas como políticas regulatórias de segunda ordem
destinadas a incentivar a qualidade regulatória e o aprimoramento contínuo da regulação. Para
fundamentar essa discussão serão apresentados paradigmas de qualidade regulatória, que são
os alicerces dos programas de better regulation e sua caixa de ferramentas regulatória: (i)
análise de impacto, (ii) planejamento estratégico, (iii) consulta e participação de stakeholders,
(iv) simplificação e redução de custos, (v) supervisão regulatória e (vi) avaliação e
monitoramento. Serão apresentados o histórico e as diretrizes atuais da iniciativa better
regulation na comunidade europeia. O modelo europeu atualmente se apresenta completo,
compreendendo um sofisticado e reflexivo conjunto de tais ferramentas. No Brasil, a
emergência do Estado regulador está baseada na autonomia legalmente reforçada concedida
a autarquias federais a partir de standards e princípios inteligíveis. Esse modelo buscou
assegurar a essas autarquias especiais autonomia decisória, funcional, administrativa e
financeira, no entanto se mostrou incompleto e frágil diante de pressões e influências
políticas. Será demonstrado que, diferente dos modelos estatais de regulação europeus, o
surgimento de entidades reguladoras independentes não veio acompanhado de políticas que
incentivem a melhora regulatória desses entes a partir dos seis pilares mencionados, embora
existam recentes avanços significativos.

Palavras-chave: Regulação Econômica. Estratégias Regulatórias. Better Regulation.
Participação. Reflexividade. Procedimentalização.

ABSTRACT

This dissertation will discuss the emergence of the regulatory state in Brazil from the
1990s onwards and will verify the existence of Better Regulation policies for regulatory
improvement in Brazil, similar to the European model. Better Regulation policies are
understood as second-order regulatory policies designed to incentive the regulatory quality
and the continuous improvement of the regulation. To support this discussion, regulatory
quality paradigms will be presented, which are the foundations of Better Regulation programs
and their regulatory toolbox: (i) impact analysis, (ii) strategic planning, (iii) stakeholder
consultation and participation, (iv) simplification and cost reduction; (v) regulatory
supervision, and (vi) evaluation and monitoring. The history and current context the Better
Regulation initiative in the European community will be presented, as its actual guidelines.
The European model is currently complete, comprising a sophisticated and reflexive set of
such tools. In Brazil, the emergence of the regulatory state was based on the legally reinforced
autonomy granted to federal authorities based on intelligible standards and principles. This
model sought to ensure these special autonomous decision-making, functional, administrative
and financial powers, however it indeed seems incomplete and fragile in the face of political
pressure and influences. It will be demonstrated that, different from the model of European
regulation, the emergence of independent regulatory entities was not accompanied by policies
that encourage the regulatory quality and improvement of these regulatory entities, in spite of
substantive recent progresses.

Key words: Economic Regulation. Regulatory Strategies. Better Regulation. Participation.
Reflexivity. Proceduralization.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.........................................................................................................................8
CAPÍTULO 1 – AS POLÍTICAS DE BETTER REGULATION E SUAS FERRAMENTAS...19
1.1. Os programas de better regulation e seu contexto histórico...........................................19
1.2. Paradigmas de qualidade regulatória: por que devemos falar deles?...........................26
1.3. A caixa de ferramentas (toolbox) das políticas de better regulation...............................36
1.3.1. A análise de impacto regulatório como instrumento de quantificação de custos e
benefícios da regulação...........................................................................................................37
1.3.2. Planejamento estratégico..............................................................................................49
1.3.3. Procedimentalização: transparência, participação e prestação de contas................51
1.3.4. Simplificação Administrativa e redução de custos regulatórios.................................53
1.3.5. Supervisão institucional e o papel dos regulatory oversight bodies (ROBs)................56
1.3.6. (Re)Avaliação ex post e monitoramento regulatório...................................................61
CAPÍTULO 2 – BETTER REGULATION: A EXPERIÊNCIA EUROPEIA.....................64
2.1. Melhor regular para crescer: um processo em permanente transformação................64
2.2. Processo legislativo na União Europeia...........................................................................72
2.3. Planejamento e legitimidade: estratégias que andam juntas na União Europeia........75
2.4. Análise de impacto como ferramenta central de qualidade regulatória......................77
2.5. Os esforços para simplificação.........................................................................................80
2.6. Consulta e participação de stakeholders .........................................................................84
2.7. “Avaliar primeiro” e monitorar......................................................................................85
2.8. Controle de qualidade regulatória e supervisão institucional: o papel do Regulatory
Scrutiny Board .........................................................................................................................89
CAPÍTULO 3 – AS POLÍTICAS DE MELHORA REGULATÓRIA NO BRASIL..........92
3.1. A emergência do Estado regulador no Brasil..................................................................92
3.2. As limitações do modelo de autonomia reforçada do modelo autárquico especial........99
3.3. A experiência regulatória brasileira e a caixa de ferramentas de melhora
regulatória existente......................................................................................................109
3.4. A Lei nº 13.848/19 e a nova governança regulatória no Brasil....................................111
3.5. Análise de impacto e a nova onda regulatória...............................................................117
3.6. Planejar é preciso............................................................................................................124
3.7. Mais alguns avanços em transparência e participação...............................................129

3.8. Simplificação administrativa no Brasil: retórica ou modernização?.......................137
3.9. Supervisão regulatória e a atuação do TCU...............................................................152
3.10. Avaliação de resultados: ainda um sonho.................................................................163
CONCLUSÃO.......................................................................................................................168
REFERÊNCIAS....................................................................................................................173

8

INTRODUÇÃO

A presente dissertação de mestrado almeja apresentar as principais ferramentas de
melhora regulatória, a iniciativa better regulation da União Europeia e como essas ferramentas
são essenciais para assegurar qualidade regulatória, bem como verificar a existência e o nível
de aplicação desses instrumentos de qualidade e melhora regulatória no Brasil em cotejo com
a experiência internacional.
Há cerca de três décadas vem ocorrendo um relevante debate global sobre o
desenvolvimento de instrumentos e estratégias de melhora da atuação regulatória, isto é,
estratégias de segunda ordem1 para que a atuação de entes reguladores seja aprimorada em
termos de eficiência e bem-estar para a sociedade.
Historicamente, esse debate se inicia no Reino Unido, onde ocorreu um intenso processo
de privatização de atividades econômicas na década de 1980, junto com a criação de entidades
reguladoras independentes. Paralelamente sobreveio a instituição de programas de melhora
regulatória (better regulation), os quais estabeleceram diretrizes e procedimentos para o
aprimoramento contínuo e a obtenção de uma regulação de melhor qualidade. Posteriormente,
essas diretrizes foram irradiadas para toda a União Europeia como parte do processo de
integração econômica e, em seguida, para diversos países desenvolvidos em razão de
recomendações da OCDE2 aos seus países-membros.
Concomitantemente, nos Estados Unidos, que também é membro da OCDE, vem sendo
desenvolvidas diretrizes para aprimoramento e controle procedimental da atividade regulatória,
as quais, ainda que de origens e funcionamento diversos, também podem ser chamadas de better
regulation.
Como será explicado nesta dissertação, a criação de programas de melhora regulatória
deve-se, segundo Ragazzo, a duas constatações. A primeira é de que a delegação das atividades
estatais à particulares na época das privatizações nesses países não permitia que as políticas de
1

A regulação de segunda ordem é um mecanismo de aprimoramento da regulação cujos objetivos não são
aplicar uma determinada regra aos agentes regulados, mas, sim, aplicar procedimentos aos próprios agentes
reguladores com o fim de aprimorar a atuação regulatória. Nesse sentido, ver SUNSTEIN, Cass R.;
ULLMANN-MARGALLIT, Edna. Second-Order Decisions. Chicago, Law and Economics Working Paper,
n. 57, p. 1-4, 1998.
2
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou OCDE é uma organização econômica
intergovernamental com 37 países-membros fundada em 1961 para estimular o progresso econômico e o
comércio mundial. Trata-se de uma associação de países que se descrevem comprometidos com a democracia e a
economia de mercado, oferecendo uma plataforma para comparar experiências políticas, buscar respostas para
problemas comuns, identificar boas práticas e coordenar as políticas domésticas e internacionais de seus
membros. Ver mais em: <https://www.oecd.org/about/>. Acesso em: 2 dez. 2020.
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bem-estar social retornassem ao modelo de estado mínimo, não só porque existem pressões
sociais prementes, mas, principalmente, porque a complexidade da sociedade pós-moderna nos
impede o retorno de sociedades liberais nos moldes do laissez faire, o que tornou necessária a
criação de órgãos reguladores independentes que pudessem compor os interesses de regulados
e reguladores e manter o sistema regulador em equilíbrio3.
O fato é que, diante das complexidades e dos riscos sistêmicos de uma sociedade pósmoderna e globalizada, a regulação por meio de entidades independentes veio atender a uma
necessidade hodierna de respostas ágeis e tecnicamente fundamentadas para garantir o bom
funcionamento da economia e as demandas sociais de uma sociedade cada vez mais plural e
informada, tendo em vista a inaptidão dos mecanismos de produção de legislação primária por
meio do atendimento de tais demandas pelos parlamentos4.
A segunda constatação da necessidade de desenvolvimento de estratégias de better
regulation, também destacada por Ragazzo, está relacionada ao elevado grau de insulamento
burocrático das agências reguladoras independentes criadas e seu permanente nível de atrito
com o Poder Executivo e o Congresso. Assim, os programas de melhora regulatória surgem
para aumentar o nível de responsabilização (déficit de legitimidade) desses entes e elevar o grau
de eficiência (déficit de coerência governamental)5.
Esse contexto levou governos e organizações a construírem programas de melhora
regulatória sob três pilares: (i) realizar análises de impacto alternativas regulatórias que avaliem
custos e benefícios da regulação; (ii) fomentar a participação de stakeholders na elaboração das
normas; e (iii) estabelecer um órgão competente para coordenar os demais entes reguladores.
A questão de pesquisa em relação ao Brasil será entender como o país vem
desenvolvendo, desde a emergência de um Estado regulador na década de 1990, uma meta
política regulatória destinada ao aprimoramento e aperfeiçoamento do processo de regulação
independente e se estão presentes estímulos de qualidade e melhora regulatória semelhantes aos
da União Europeia.
Vale ressalvar, no entanto, que nenhum desses programas de melhora regulatória se
constitui como panaceias que conduzirão esses países a um estágio de perfeição da regulação
acabado e permanente. Os programas de better regulation também estão permanentemente em
aprimoramento e são alvos constantes de críticas, portanto não existem técnicas e planos

3

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação Jurídica, Racionalidade Econômica e Saneamento
Básico. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2011. p. 198.
4
CHEVALLIER. Jacques. O Estado Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum. 2009. p. 40.
5
RAGAZZO, op. cit., p. 200.
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infalíveis que conduzam necessariamente a uma regulação perfeita e isenta de críticas. O que
essa pesquisa assume como premissa é que a participação de stakeholders, o uso progressivo
de evidências, os bons diagnósticos e as avaliações de alternativas e de resultados podem
conduzir a intervenções regulatórias mais adequadas e de menor custo para regulados e reguladores.
Antes de adentrarmos no plano de estudo, é preciso esclarecer o conceito de regulação
adotado aqui delimitado por Aragão e que simboliza o entendimento consolidado da doutrina
nacional: “a regulação estatal da economia é o conjunto de medidas legislativas, administrativas
e convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da liberdade
privada ou meramente indutiva, determina, controla, ou influencia o comportamento dos
agentes econômicos, evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco da
Constituição e orientando-os em direções socialmente desejáveis”6. Embora, hoje, seja cediço
o entendimento de que uma regulação pode partir de uma ação ou inação, estatal ou não, com
vista a modificar comportamentos de acordo com objetivos legalmente reconhecidos, inclusive,
por Aragão, o foco do presente estudo será a regulação emanada por entes estatais.
Não há muita controvérsia sobre a necessidade de desenvolver mecanismos que
assegurem condições mínimas de qualidade regulatória, porém a proposta aqui é estudar e
identificar um conjunto de ferramentas regulatórias que vem sendo aprimorado há décadas para
melhorar a atuação de reguladores em diversos países do mundo. O ponto de partida são as
políticas e diretrizes de better regulation emanadas na União Europeia e na OCDE.
A dissertação terá forte dimensão descritiva e teórica, em que serão analisados os
principais instrumentos de better regulation e como eles podem ser compreendidos na realidade
regulatória brasileira em comparação com a experiência internacional.
O primeiro recorte metodológico a ser destacado é o foco do estudo nas políticas de
melhora regulatória denominada de better regulation na União Europeia e na OCDE.
O foco principal será a iniciativa better regulation da União Europeia, mas orientações
e recomendações da OCDE também serão abordadas em razão das suas abrangência e
influência, inclusive para países não membros, como o Brasil. Essa abordagem foi escolhida
porque, embora as iniciativas de better regulation tenham se espalhado pelo mundo por força

6

Conforme ARAGÃO. Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito
Administrativo Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 37. Em relação à doutrina estrangeira aqui
citada, importa ter como referência o conceito cunhado por Julia Black, e amplamente aceito pela doutrina
internacional, segundo o qual regulação é uma tentativa contínua e direcionada que procura modificar
comportamentos de acordo com padrões ou propósitos preestabelecidos para gerar resultados amplamente
identificados, os quais podem envolver mecanismos de estabelecimento de padrões, coleta de informações e
mudanças de comportamento (BLACK, Julia. Critical Reflections on Regulation”. In: Australian Journal of
Legal Philosophy, v. 27, Canberra, Australia, 2002, p. 5.)
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das orientações e recomendações da OCDE e muitas dessas iniciativas better regulation sejam
mais desenvolvidas e até mais antigas nos Estados Unidos, o programa europeu tem se
notabilizado por sua abrangência e completude. Uma alternativa poderia recair sobre a escolha
de um país-membro para análise da aplicação das recomendações da OCDE, como os Estados
Unidos ou o México, por exemplo, mas essas opções também trazem algumas limitações e/ou
maiores dificuldades.
A análise das políticas de better regulation a partir apenas das recomendações da OCDE
teria algumas limitações, uma vez que a as orientações da OCDE não têm força normativa direta
dentro dos seus Estados-membros e parceiros, de maneira que a sua aplicação tem sido muito
discrepante nesses países. A OCDE não possui uma estrutura administrativa para aplicar as suas
recomendações. Em outras palavras, a OCDE não é um Estado com Executivo, Legislativo e
Jurisdição que permita criar e aplicar normas de melhora regulatória.
A maioria dos países-membros não aplica todas as orientações para melhora regulatória
na sua integralidade7, por isso a escolha de algum país específico teria a limitação de não
permitir a análise do escopo integral das políticas. Ainda que se escolhesse um país bastante
exitoso na aplicação das políticas de melhora regulatória, como os Estados Unidos, esse país,
apesar de aplicar em larga escala algumas das principais ferramentas de better regulation, como
a análise de impacto regulatório8 (AIR), não possui um pacote consolidado das suas políticas
de melhora regulatória, o que imporia algumas dificuldades e escolhas para identificar com
precisão os seus limites nesse país.
Outro fator que recomendou a opção pela União Europeia como paradigma para a
análise das políticas de better regulation é a literatura disponível sobre o programa e as
ferramentas individualmente, como análise de impacto, participação de stakeholders e órgãos
de supervisão institucional.
Cabe destacar, portanto, que, embora o paradigma da dissertação seja o programa de
better regulation da União Europeia, em diversos momentos do trabalho serão feitas referências

7

Indicators of Regulatory Policy and Governance: Design, Methodology and Key Results. OECD Regulatory
Policy Working Papers, n. 1, p 15-20, 2015.
8
Nessa dissertação entende-se resumidamente a Análise de Impacto Regulatório como um procedimento
administrativo, prévio ou concomitante à eventual prática de atos regulatórios, por intermédio do qual o Poder
Público identifica e avalia os possíveis efeitos de sua atuação, e, então, deixa de agir, age como pretendido, ou
corrige o rumo de sua atuação, conforme definido pelo Prof. José Vicente Santos de Mendonça. (MENDONÇA,
José Vicente Santos de. Direito Constitucional Econômico: A Intervenção do Estado na Economia à Luz da
Razão Pública e do Pragmatismo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum. 2018, p. 370. Sendo certo, porém, que a forma
de implementação desse procedimento possui uma série de nuances e particularidade conforme a regulamentação
da administração onde é implementada.
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às recomendações e aos estudos da OCDE, bem como a algumas políticas regulatórias
norte-americanas.
É importante destacar também que a iniciativa better regulation é mais ampla do que
a ênfase na atuação regulatória independente que será dada aqui. A iniciativa better
regulation objetiva estabelecer requisitos mínimos de qualidade para toda produção
legislativa dentro do bloco comunitário, seja a partir do parlamento europeu, seja na sua
integração com os países-membros.
No que tange à análise das políticas de melhora regulatória no Brasil, o recorte
metodológico recairá sobre a atuação das agências reguladoras independentes criadas no âmbito
do Poder Executivo federal a partir da Constituição Federal de 1988. Esse recorte se justifica
tendo em vista o amplo espectro de entes reguladores independentes criados nas esferas
estaduais e municipais. A pulverização da criação de tais entes iria ampliar demasiadamente o
campo de pesquisa para os demais entes federados, o que poderia tornar esta dissertação
superficial e gerar frequentes fugas do tema devido aos diversos espectros de problemas da
regulação nesses níveis. De toda sorte, é possível que boa parte das premissas adotadas e as
conclusões obtidas também se apliquem aos entes reguladores desses entes federados.
O recorte temporal dará especial ênfase ao período a partir da edição do Plano Diretor
da Reforma do Aparelho do Estado, instituído em 19959, no governo do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que consagrou como política de Estado a busca
pela instituição de um modelo gerencial de administração pública com a previsão de agências
reguladoras autônomas e independentes. Notadamente, esse plano apresentou-se como
medida para criar um ambiente propício a investimentos com base na segurança jurídica dos
contratos com o Estado e descentralizar a governança estatal de temas complexos e
preponderantemente técnicos10.
Esse recorte se justifica, portanto, não porque não existissem instituições no Brasil de
perfil regulatório autônomo no período pré-Constituição de 1988, mas porque, a partir desse
período, o modelo de Estado regulador passou a ser institucionalmente um dos objetivos do
Estado brasileiro.
O programa de privatizações e a criação de agências para a regulação das atividades
privatizadas e dos serviços concedidos a particulares teve seu auge entre 1995 e 2002, quando

9

Disponível em: <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-dareforma-do-aparelho-do-estado-1995.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2020.
10
GUERRA, Sérgio. Separação de Poderes, Executivo Unitário e Estado Administrativo no Brasil. Journal of
Institutional Studies, v. 3, n. 1, p. 144, 2017.
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foram instituídas as agências reguladoras dos setores de energia elétrica (Agência Nacional de
Energia Elétrica [ANEEL]), telecomunicações (Agência Nacional de Telecomunicações
[ANATEL]) e petróleo (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis [ANP]),
juntamente com o respectivo processo de privatização de estatais e abertura concorrencial. O
processo de desenvolvimento da regulação independente de atividades econômicas no Brasil
não foi, no entanto, estancado naquele período. Em um segundo momento, avançou-se para um
novo grupo de segmentos econômicos não mais voltado para a regulação de atividades
privatizadas, mas para aqueles que podiam ser aperfeiçoados por meio de regulação com a
criação de novas agências reguladoras e novas concessões outorgadas. Surgiram, então, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), a Agência Nacional de Águas (ANA), a Agência Nacional de Cinema
(ANCINE), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (ANTAQ). O modelo de regulação estatal independente foi
continuado e ampliado nos ciclos governamentais seguintes, porém com bem menos
intensidade. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), foi criada a Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) e conferido o status de agência reguladora à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). No governo de Dilma Rousseff (2011-2016), foi ampliada a
autonomia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que passou a ter status
análogo ao de agência reguladora. E, no governo de Michel Temer (2016-2018), foi criada a
Agência Nacional de Mineração (ANM), em 2018.
Verificar-se-á na dissertação que esses pilares da better regulation no Brasil foram
parcialmente erigidos durante a emergência do Estado regulador no Brasil, alguns mais
elevados e sólidos que outros. Embora hoje existam algumas iniciativas de melhora regulatória
no Brasil, como, por exemplo, o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para
Gestão em Regulação (PRO-REG), ou a novel Lei nº 13.848/19 (Marco Regulatório das
Agências Reguladoras), essas iniciativas são bastante tardias – com mais de 20 anos de atraso
desde a criação da maioria das agências – e esparsas – não existe coordenação legislativa
entre as iniciativas.
Nos últimos anos observaram-se notáveis acontecimentos na atividade regulatória
independente com a edição do marco legal das agências reguladoras, Lei nº 13.848, de 25 de
junho de 2019, e da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, Lei nº 13.874/19, de 20
de setembro de 2019. Ainda no ano de 2019, destaca-se o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro
de 2019, que dispôs sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto,
o chamado “revisaço” ou “revogaço” regulatório. E, mais recentemente, foi editado o Decreto
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10.411, de 30 de junho de 2020, que regulamentou a AIR prevista nas leis anteriormente
mencionadas. Tais inovações regulatórias serão analisadas com mais detalhes, pois sinalizam
de fato um progresso na adoção das políticas de melhora regulatória.
Assim, a aparente incompletude do modelo de Estado regulador no Brasil nos leva ao
nosso tema de pesquisa, que é apresentar adequados paradigmas de qualidade da regulação e
ferramentas para fomentar o aprimoramento regulatório contínuo com base nas experiências
europeias. A partir da identificação desses paradigmas será apresentado um diagnóstico do nível
de implementação das iniciativas brasileiras de melhora regulatória e se elas contribuem para o
aprimoramento contínuo da atividade regulatória no Brasil.
A justificativa da pesquisa aqui proposta é coberta por aspectos teóricos e práticos
vivenciados pelo autor, que, nos últimos 15 anos de sua vida profissional, deparou-se com
situações práticas da regulação das atividades de Exploração e Produção (E&P) de petróleo
e gás natural realizadas pela ANP. Durante esse período, este autor participou de mais de
10 rodadas de licitação de blocos para concessão das atividades petrolíferas, incontáveis
audiências e consultas públicas para criação e alteração de atos normativos da agência
reguladora e inúmeras fiscalizações e auditorias. Nesse ínterim, o marco regulatório de E&P
passou por algumas intensas transformações, a mais notável tendo sido a criação de um
novo modelo contratual-regulatório específico para a área do pré-sal brasileiro, o chamado
regime de partilha da produção, implementado a partir de 2010.
Por meio dessa experiência o autor verificou que, embora a ANP aparentasse estar bem
equipada dos pontos de vista de infraestrutura, recursos humanos e financeiros, que conferiam
as condições mínimas necessárias para o exercício de suas funções institucionais nos termos da
Lei nº 9.478/97, não havia, no ordenamento jurídico, diretrizes e procedimentos para
aprimoramento da regulação daquela agência.
Por exemplo, não obstante essa agência reguladora realizasse procedimentos de
audiência e consulta pública com frequência e previamente à edição de atos normativos, não se
notava, na prática, uma procedimentalização clara para a edição de atos normativos. Observouse, por exemplo, em muitos casos, que a análise das contribuições dos agentes regulados era
meramente retórica. Além disso, eventualmente novos atos normativos de caráter geral eram
instituídos por ofícios e circulares sem o prévio mecanismo de participação de stakeholders e
sem estudos de impacto regulatório.
Em algumas ocasiões, as opiniões dos técnicos da agência foram desconsideradas por
argumentos notadamente arrecadatórios, sem embasamento técnico ou empírico, como nos
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casos das já conhecidas arbitragens sobre a unificação de campos de petróleo11. Por vezes, essas
decisões foram tomadas confrontando-se diretamente as autolimitações impostas pelo
regulamento existente, o que culminou em litígios que até hoje aguardam decisões judiciais e
arbitrais para serem solucionados.
Observam-se também, nessa agência, procedimentos altamente custosos para os agentes
regulados e para a própria agência que oneram excessivamente a atividade regulada sem
aparentemente trazer ganhos proporcionais para o desempenho da atividade regulatória, como
na intensa regulação de comando e controle sobre aquisição de dados técnicos, por exemplo.
Todas essas circunstâncias induziram o autor a questionar diversas lacunas da regulação
no Brasil, como o porquê de não existir, na época, uma procedimentalização clara para a atuação
normativa da agência e para a solução de casos concretos que permitam a participação dos
stakeholders no processo de resolução. Por que o processo de AIR ainda não foi instituído de
maneira sistemática na maioria das agências reguladoras? Por que existem poucos indicadores
de performance das agências reguladoras? Por que, durante muito tempo, a maioria das
agências não divulgava uma agenda regulatória para os agentes regulados? Quais são os custos
de fiscalização de determinada regulação?
Essas indagações levam ao questionamento maior: quais são os aparatos normativos e
institucionais que propiciam uma regulação de qualidade e o desenvolvimento institucional das
agências no Brasil?
Cabe, entretanto, fazer uma ressalva. Como já mencionado, a dissertação não objetiva
afirmar que a regulação sempre evolui de maneira quase linear e universal. É claro que a
regulação, bem como qualquer política pública, passa por um processo de erros e acertos cujos
resultados práticos vão variar a cada ato normativo e não há a certeza de que todos os atos serão
eficientes para o seu fim; no entanto o ambiente regulatório brasileiro, quando comparado com
outros sistemas desenvolvidos, como o europeu e o americano, parece carecer dos instrumentos
próprios para uma atuação responsiva e reflexiva que esteja apta a verificar periodicamente
quando os resultados produziram os objetivos desejados ou quando foram ineficientes para o
seu fim, ou, ainda, quando os custos para exigir determinada regulação superam os
benefícios obtidos.
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MOREIRA, Egon Bockman. Regulação e Arbitragem – Caso “Petrobras V. ANP”: CC Nº 139.519-RJSTJ. In: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; MOREIRA, Egon Bockmann; GUERRA, Sérgio.
Dinâmica da Regulação: estudo de casos da jurisprudência brasileira – a convivência dos tribunais e
órgãos de controle com agências reguladoras, autoridade da concorrência e livre iniciativa. Belo Horizonte:
Fórum, 2020. Seção 3. Capítulo 4.
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Chegamos, então, à hipótese apresentada para este trabalho de pesquisa, que pretende
confirmar que as ferramentas de qualidade regulatória implementadas no Brasil até o momento,
quando em comparação com a iniciativa better regulation da União Europeia, ainda são
incompletas.
Dos pontos de vista teórico e acadêmico, outros aspectos também justificam o
desenvolvimento da presente pesquisa. Na visão do autor, ainda é pouco estudada, tanto do
ponto de vista descritivo quanto do normativo, a adoção de uma regulação de segunda ordem
destinada ao aperfeiçoamento do processo da regulação12. Alguns trabalhos de escol têm sido
produzidos para tratar da necessidade de procedimentalização e reflexividade da atividade
regulatória, mas a academia jurídica brasileira ainda carece de trabalhos que percorram o
caminho entre os princípios e valores axiológicos para uma atuação regulatória eficiente e as
normas e procedimentos necessários para o aprimoramento contínuo da regulação segundo
esses paradigmas.
Os debates acadêmicos nas faculdades de Direito ainda parecem ignorar a centralidade
da discussão de parâmetros e ferramentas de qualidade regulatória, contribuindo apenas com
análises, caso a caso, sobre a legalidade e/ou efetividade de determinada regra regulatória ou
com manifestações esporádicas de insatisfação quanto aos rumos de um determinado setor em
razão da ingerência do Poder Executivo nas atividades regulatórias. Entender como o Estado
vem desempenhando suas funções regulatórias é essencial para compreender o fenômeno da
regulação no Brasil. Trabalhos voltados a esse objetivo estavam, boa parte das vezes, restritos
a outras áreas do conhecimento (Economia, Ciência Política e Sociologia), as quais acabaram
por se responsabilizar por importantes levantamentos, inclusive empíricos, sobre o tema sem,
contudo, levar em conta relevantes contribuições que o Direito pode oferecer a essa análise13.
Em outras palavras, ainda há amplo espectro de procedimentos e políticas
necessárias para a academia brasileira tratar que garantam o aprimoramento da regulação
em direção para o atingimento dos seus paradigmas de qualidade. E esta dissertação buscará
contribuir com essa discussão.
Os objetivos centrais da dissertação residem, portanto, em identificar paradigmas de
qualidade regulatória, analisar as políticas de better regulation europeia e verificar a
implementação de políticas de melhora regulatória similares no Brasil.
12

Nesse sentido, Radaelli ressalta a importância do estudo dessa caixa de ferramenta da better regulation
(RADAELLI. Cláudio. Towards Better Research on Better Regulation. Paper delivered to the advanced
colloquium on better regulation, Centre for Regulatory Governance, University of Exeter, jan. 2007).
13
VALENTE, Patrícia Pessoa. A qualidade da regulação estatal no Brasil: uma análise a partir de indicadores
de qualidade. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 26.
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Para alcançar o objetivo dessa dissertação, o autor realizará uma abordagem descritiva
das políticas de better regulation nas jurisdições paradigmas.
O Capítulo 1 contextualizará o surgimento das políticas de better regulation, seu
conceito, as suas justificativas e seus objetivos históricos e políticos. Nesse contexto serão
apresentadas de maneira conceitual as principais ferramentas de better regulation a partir das
orientações da OCDE e da experiência internacional. Em paralelo será explicado por que é
importante discutir paradigmas de qualidade regulatória e por que essas ferramentas de better
regulation são úteis para atingir os padrões desejáveis. A literatura dedicada a esse capítulo será
extremamente variada, abordando autores brasileiros e estrangeiros especializados no tema de
qualidade regulatória e nas ferramentas de better regulation.
O Capítulo 2 abordará o desenvolvimento histórico das políticas de better regulation na
União Europeia. Nesse capítulo será apresentada a experiência dos 30 anos de implementação
de políticas de better regulation na União Europeia, destacando-se as principais vertentes e
inovações de seus ciclos governamentais durante esses anos e seu retrato atual. Ato contínuo,
como aquelas principais ferramentas das políticas de better regulation descritas no capítulo
anterior são implementadas atualmente no bloco europeu. A fundamentação desse capítulo
estará precipuamente alicerçada em autores europeus, especialmente em trabalhos mais
recentes que tenham contribuído para o debate dos temas mais atuais de better regulation. Além
disso, serão referências frequentes as Comunicações da Comissão Europeia e as atuais
Diretrizes de Better Regulation. As chamadas guidelines de better regulation são os principais
guias para entender como essa meta política regulatória se irradia para todo o bloco. O objetivo
desse capítulo é fazer uma descrição do estágio atual das políticas de better regulation no
espaço comunitário europeu, descrevendo seus principais acertos e falhas
O Capítulo 3 contextualizará e exibirá o status atual das políticas de melhora regulatória
no Brasil. No início desse capítulo será descrito o modelo normativo adotado no processo de
emergência do Estado regulador no Brasil. Assim, será abordado o modelo de autonomia
reforçada14 das autarquias especiais criadas sob o rótulo de agências reguladoras e como esse
modelo limitado não fomentou o desenvolvimento de políticas de qualidade regulatória e o
desenvolvimento e aprimoramento contínuo de tais agências. Em seguida abordaremos de
maneira abrangente o ambiente de renovação da regulação a partir do giro pragmático do
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Adota-se aqui o conceito autonomia “reforçada” cunhado por Alexandre Aragão como nota distintiva do novo
modelo autárquico especial baseado na autonomia decisória, funcional, financeira e orçamentária para designar as
agências reguladoras criadas a partir da década de 90 do século XX (ARAGÃO. Alexandre Santos de. Agências
Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 331-368.
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Direito Administrativo no Brasil. E, por fim, verificaremos como se apresentam, no estágio
atual, as principais experiências de melhora regulatória existentes no Brasil considerando os
paradigmas de qualidade regulatória e a caixa de ferramentas de better regulation apresentadas
nos capítulos anteriores.
Acreditamos que, com essa pesquisa, será possível testar a hipótese segundo a qual a
meta política de melhora regulatória adotada no Brasil até os dias de hoje está incompleta e
deve ser aprimorada à luz da experiência internacional.

19

CAPÍTULO 1
AS POLÍTICAS DE BETTER REGULATION E SUAS FERRAMENTAS
Só fazemos melhor aquilo que repetidamente
insistimos em melhorar. A busca da excelência não
deve ser um objetivo, e sim um hábito.
Aristóteles

1.1. Os programas de better regulation e seu contexto histórico

Desde meados da década de 80 do século passado vem ocorrendo um relevante debate
na União Europeia, nos Estados Unidos e nos países sob influência da OCDE sobre o
desenvolvimento de instrumentos e estratégias de melhora da atuação regulatória, que
denominamos aqui políticas de better regulation.
Conforme será apresentado em profundidade no decorrer deste capítulo, as políticas de
better regulation são um conjunto de instrumentos regulatórios destinados a melhorar o
desenho e a implementação regulatória, em especial: análise de impacto regulatório, consulta
pública, consideração de alternativas regulatórias e medidas de redução da carga de
conformidade (incluindo simplificação administrativa e diminuição da burocracia). As
instituições reguladoras independentes são os órgãos que levam adiante a política regulatória.
Em diversas jurisdições, essas políticas preveem a existência de órgãos de supervisão
regulatória dentro do Poder Executivo ou nos parlamentos15.
Primeiramente no Reino Unido, onde ocorreu um intenso processo de privatização de
atividades econômicas no início da década de 1980, com a criação de entidades reguladoras
independentes, sobreveio, em paralelo, a instituição de programas de melhora regulatória
(better regulation) que estabeleceram diretrizes e procedimentos para aprimoramento contínuo
da regulação. No entendimento da OCDE, o vigor e a amplitude das políticas de better
regulation do Reino Unido são impressionantes, o que torna o Reino Unido especialmente bem
colocado dentro da a UE e outros países da OCDE para lidar com desafios regulatórios futuros
complexos. O Reino Unido também oferece uma lição positiva para outros países: é possível

15

BALDWIN, Robert. Is better regulation smarter regulation? Public Law (Autumn), 2005, p. 488.
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fortalecer as políticas de melhora regulatória ao longo do tempo, mesmo na ausência de
qualquer crise que force a necessidade de reforma16.
Posteriormente essas diretrizes foram irradiadas para todo o bloco europeu em razão do
processo de integração econômica. A partir da década de 1990, essas estratégias foram
entusiasticamente incentivadas pela OCDE por meio de recomendações para os paísesmembros, sob a designação simplificada de “better regulation”, que incluíam, inicialmente,
orientações para implementação de um processo rigoroso de análise de impacto ex ante e a
existência de um órgão de supervisão regulatória centralizado17.
Nos Estados Unidos, embora a origem e o funcionamento sejam diversos, também
existem diretrizes para aprimoramento e controle procedimental da atividade regulatória, com
raízes até mesmo anteriores às europeias, embora não utilizem a mesma denominação18.
Os programas de better regulation consistem na efetivação de uma governança
regulatória apoiada em três pilares: (i) legitimidade: consagração de instrumentos
participatórios na elaboração das decisões e das normas do regulador; (ii) eficiência: ênfase
no planejamento e na busca dos resultados esperados com as políticas regulatórias com base
em análises de impacto; e (iii) accountability: necessidade de prestação de contras e
implementação de controle social e institucional dos reguladores. No contexto de governança
regulatória, as agências reguladoras desempenham papel de destaque, especialmente em razão
da autonomia institucional19.
Os programas de melhora regulatória consistem precipuamente em regulação de
segunda ordem, em que o sujeito do programa não é diretamente o agente ou a atividade
regulada, mas, sim, o regulador, com a finalidade de que a atuação de tais entes produza
resultados melhores para a sociedade e seja permanentemente aprimorada. Better Regulation
está mais focada no processo do que no resultado individual. Os programas de better
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OCDE. BETTER REGULATION IN EUROPE: UNITED KINGDOM. Strategy and policies for better
regulation. 2010. Disponível em: <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44912041.pdf>. Acesso
em: 18 out. 2020.
17
GRAHAM, John; NOE, Paul. Beyond Process Excellence. In: COGLIANESE; Cary. (Org.) Achieving
Regulatory Excellence Brookings Institution Press. Edição do Kindle. p. 72.
18
Iniciativas ainda tímidas de melhora regulatória surgiram nos Estados Unidos com a Executive Order 11,821,
do presidente Gerald Ford. Todos os governos americanos, desde então, emitiram normas de melhora regulatória
(o que se seguiu com a Executive Order 12,044, do Presidente Jimmy Carter), mas somente a partir do governo
Reagan, com a edição da Executive Order 12,291, criou-se a obrigatoriedade de análise de custo e benefício, que
foi mantida, embora com algumas alterações, pelo governo Clinton, com a Executive Order 12,886 (a Executive
Order do presidente Clinton alterou a anterior, que determinava às agências que criassem regulações cujos
benefícios superassem os custos para determinar um novo critério de análise de regulações no qual só poderia ser
emitidas quando os benefícios justificassem custos).
19
RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação Jurídica, Racionalidade Econômica e Saneamento Básico.
Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2011. p. 195-198.
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regulation não garantem que a regulação implementada será sempre a melhor, mas tende a
ser a mais adequada para uma série de casos20.
A regulação por comando e controle era a estratégia regulatória tradicional dos
reguladores e acadêmicos de regulação nas décadas de 1960 e 1970, mas, nos anos 1980, as
deficiências desses sistemas foram descritas em numerosos estudos acadêmicos e feitas
solicitações para a introdução de controles “menos restritivos” e “baseados em incentivos”21.
Os programas de melhora regulatória reconhecem a superação da fase de desregulação da
década de 1980 nos países desenvolvidos e a crescente inflação regulatória, bem como com a
substituição das variáveis preço e entrada por qualidade e informação. Era necessário, portanto,
criar mecanismos para evitar os efeitos deletérios que poderiam surgir a partir da edição de
regulações excessivas e/ou desnecessárias, o que incluía a criação de barreiras descabidas ao
comércio. Embora representassem uma forte tendência administrativa, as iniciativas de
desregulação que se desenvolveram mundo afora apresentavam limitações, sendo uma lógica
meramente unifocal, pois não eram suficientes para constituir uma atuação governamental
abrangente que fosse capaz de viabilizar o desenvolvimento econômico. Os programas de
melhora regulatória introduzem um paradigma de qualidade regulatória, representando uma visão
multidisciplinar com base na profissionalização da gestão pública por metas e mecanismos de
participação que garantam legitimidade democrática, coerência governamental e atuação voltada
para resultados eficientes22.
Os órgãos governamentais e a academia europeia dedicaram atenção a modos de
conformação de comportamentos “alternativos”, como regimes tributários e sistemas de
divulgação de informações e compliance. Os órgãos de planejamento da administração pública
na Europa e nos países da OCDE começaram a implementar alternativas mais criativas de
regulação e a enfatizar a necessidade de adotar controles e intervenções minimalistas ou
autorregulatórias em uma primeira abordagem. Trocaram-se, assim, os mecanismos de
comando e controle e a intervenção corretiva por mecanismos de compliance23 e auditoria,
20

RADAELLI, Claudio. MEUWESE, Anne. Better Regulation in Europe: Administration, Public
Management, and the Regulatory State. Paper for ECPR Rennes. 2008, p. 5.
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BALDWIN, Robert; CAVE, Martin. LODGE, Martin. Introduction: Regulation – the Field and the
Developing Agenda. In: BALDWIN, Robert et al. (eds.). The Oxford Handbook of Regulation. Oxford:
Oxford University Press, 2010, p. 4.
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BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and
Practice. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. p. 7-8.
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Lembra-se que compliance nesta dissertação não está limitado ao sentido, mais comum no Brasil, de
compliance anticorrupção, mas a uma abordagem regulatória entre regulador e agentes regulados que incentiva o
cumprimento voluntário da regulação a partir de uma série de instrumentos regulatórios, não com base apenas
em instrumentos de comando e controle, mas em um conjunto de instrumentos regulatórios fundamentados em
incentivos e dissuasão.

22

como os regimes de controle operados nas empresas, e, assim, mais fundamentados em
esquemas de “metarregulação” que passaram a ser vistos como gerenciamento de riscos. Para
avaliar os custos da regulação torna-se obrigatória a realização de análises que avaliem custos
e benefícios da regulação, especialmente, por meio da elaboração de relatórios de impacto
regulatório que avaliem ex ante24.
Desde a década de 1990, os maiores símbolos dos programas de better regulation são
as AIRs focadas em análises de custo-benefício (ACBs)25. As cobranças, na Europa, para a
redução de custos regulatórios excessivos geraram uma ampla variedade de mecanismos de
supervisão de regimes regulatórios governamentais, com foco particular nas AIRs.
Nesse contexto global, as iniciativas better regulation são um exercício consciente de
empréstimo legislativo (legal borrowing). Como será depreendido ao longo desta dissertação,
o que emerge como nova governança regulatória a partir do final da década 1990 e início de
2000 é um movimento global em direção à reforma regulatória e better regulation, com base
nas orientações da OCDE, mas valendo-se significativamente do direito administrativo
americano e dos mecanismos de supervisão. Esse processo não é unilateral nem univetorial,
quanto menos uniforme. O quadro de globalização das políticas de better regulation é o da
hibridização compartilhada entre os sistemas jurídicos, ou seja, o empréstimo mútuo de muitas
ideias jurídicas em muitos países e a criação de novos conceitos jurídicos híbridos26.
Ao mesmo tempo em que a iniciativa better regulation está trazendo os métodos de
avaliação de impacto e revisão regulatória dos EUA para a Europa, outros conceitos jurídicos
também estão se espalhando da Europa e de outros lugares para os EUA, assim como para os
países sob a zona de influência da OCDE. Hoje, como será visto, a iniciativa better regulation
é, ela própria, um híbrido, combinando a ferramenta americana de avaliação de impacto
regulatório com vertentes europeias, como simplificação e uma abordagem padronizada para
medir custos administrativos.
No cenário internacional mais amplo, a OCDE tem exercido forte influência na
disseminação de políticas de better regulation, até mesmo em países que não são membros
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SCOTT, Colin. Standard-Setting in Regulatory Regimes. In: BALDWIN, Robert et. al. (eds.). The Oxford
Handbook of Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 5.
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Não afirmamos que as análises de impacto regulatório tiveram início na década de 1990. Na verdade, a sua
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formais da organização, como o Brasil27. Nos últimos 20 anos, suas preocupações mudaram
o foco da desregulamentação para a reforma regulatória e, depois, para a better regulation
por meio de uma política regulatória voltada para todo o ciclo governamental e normativo
que visa a melhorar continuamente a qualidade do ambiente regulatório. Em meados da
década de 1990, a OCDE estabeleceu o primeiro conjunto de princípios internacionalmente
aceitos para garantir a qualidade regulatória. Desde então, a OCDE tem procurado promover
políticas de better regulation nos países-membros, dedicando atenção a políticas,
ferramentas

e

instituições

regulatórias.

As

políticas

regulatórias

envolvem

o

desenvolvimento sistemático e a implementação de políticas governamentais sobre como os
governos usam seus poderes regulatórios28.
As justificativas para o desenvolvimento das políticas de better regulation são várias,
mas, em suma, são essencialmente econômicas. Talvez o principal objetivo da better regulation
seja aumentar a competitividade econômica. O Reino Unido e os Estados Unidos iniciaram
esses esforços de reforma na década de 1980, em parte, para combater a inflação e a recessão.
A Europa recorreu à better regulation nos anos 1990 para remediar o baixo crescimento
econômico, por isso a redução dos custos regulatórios, tanto por parte do Estado como para os
agentes econômicos, é um objetivo recorrente de todo novo ciclo de better regulation na
Europa. Isso é impulsionado por pressões internas e externas. Como a regulamentação impõe
custos à economia doméstica, há pressão interna por reformas. Como alguns regulamentos
favorecem os produtores nacionais em relação aos estrangeiros produtores, gerando disputas
comerciais internacionais, há pressão externa para a reforma29.
Estimativas da OCDE mostram que a redução das barreiras regulatórias à
competitividade, alinhada com a adoção de melhores práticas regulatórias, pode aumentar o
PIB em quase 10%, em média, no longo prazo. Os benefícios podem ser maiores em economias
como o Brasil, onde a regulação é mais restritiva30.
Sem prejuízo da motivação originalmente econômica das políticas de better regulation,
a sua aplicação é ampla e seus instrumentos trazem benefícios para a regulação social, como
proteção à saúde e ao meio ambiente.
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A Comissão Europeia fortalece, a cada novo ciclo governamental, sua agenda de better
regulation em muitos aspectos e reforça a necessidade de simplificação administrativa.
A ênfase na redução de custos é tão forte, que deu origem a um novo “tipo” de política
regulatória: a de compensação regulatória ou do tipo one-in x-out, também denominada OIXO.
O objetivo é simples: para cada nova regulação – ou unidade monetária de custo introduzida –
x regulações (ou unidades monetárias) precisam ser eliminadas. A razão atual no Reino Unido
é 1-3 (um entra, três saem), e essa informação deve constar no formulário de AIR31.
Nos Estados Unidos, por exemplo, no último ciclo governamental do presidente Donald
Trump, foi dada mais ênfase à redução dos encargos regulatórios por meio da Executive Order
13,771, de 2017, com a introdução de um sistema two for one, que se aplica a toda a
administração dos EUA, onde, para cada regulação nova editada, duas devem revogadas32.
Importante dizer que os programas de better regulation também estão permanentemente
em aprimoramento e são alvos de constante críticas a cada ciclo governamental. Na medida da
evolução do trabalho, serão abordadas tais críticas, que causaram, em algum momento, um certo
descrédito em determinados ciclos desses programas.
Os Estados Unidos e a União Europeia são referências em políticas de melhora
regulatória, o que justifica o estudo desses regimes nesta dissertação. Apesar de origens e
funcionamento bastante distintos, nas últimas décadas seus sistemas convergiram no uso da
análise econômica para avaliação de políticas, bem como no desenvolvimento de supervisão
regulatória e em um ciclo regulatório completo, no qual a análise de impacto ex ante e a
avaliação ex post possibilitam o aprendizado a partir de erros e acertos de políticas públicas.
Passadas décadas de implementação de tais políticas, hoje é muito claro que a adoção
dessas ferramentas não é uma questão partidária. Em especial, a adoção da AIR é uma
ferramenta para uma melhor tomada de decisão e tornou-se consensual e dominante, empregada
tanto em governos de centro-esquerda quanto de centro-direita para a gestão do estado
regulador assim nos Estados Unidos como na União Europeia, embora existam críticas e
abordagens distintas em cada vertente33.
Nesse contexto, é importante ressalvar também que, apesar da rápida difusão das
políticas de melhora regulatória, isso não significou uniformidade na abordagem em todos os
31
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países. A profusão de diversificadas recomendações da Comissão Europeia, da OCDE e de cada
país-membro dessas organizações derivou estratégias e resultados bastante desiguais.
Diversos nomes foram utilizados para designar essas estratégias, desde sua
denominação geral e inicial de better regulation, passando por high quality regulation e
smart regulation. Cada um desses ciclos teve suas particularidades e foi transformado em
outras propostas. Essas denominações surgiram, às vezes com sobreposição, sumiram e, por
vezes, voltaram.
Muitos países, como o Estados Unidos, porém, não utilizam o termo “better regulation”
para denominar seu pacote de governança e procedimentos regulatórios para aprimoramento da
regulação. Aliás, importa dizer que muitos países vêm implementando essas reformas de
maneira paulatina e customizada, escolhendo em seus esforços políticos a adoção de cada uma
das ferramentas por vez.
A regulação, bem como qualquer política pública, deve passar por um processo inato de
tentativa e erro, cujos resultados práticos vão variar a cada ato normativo, não havendo a certeza
de que todos os atos administrativos serão eficientes para o seu objetivo. Aliás, as políticas de
better regulation buscam promover justamente essa reflexividade, decorrente do processo de
reavaliação e retroalimentação contínua das políticas públicas.
Trata-se do que Alexandre Aragão chama de Princípio do Trial and Error das Políticas
Públicas34, segundo o qual nenhuma medida administrativa pode ser tomada como certeza ou
correção irremediável, tendo em vista a possibilidade da norma ser ineficiente para determinado
fim ou venha com o passar do tempo se tornar insuficiente ou caduca em virtude de mudanças
de contexto fático. Tais regras devem ser sempre tomadas como contingentes e em constante
processo de aprendizado de tentativa e erro. Assim, as entidades reguladoras devem atuar
preferencialmente voltadas a correção progressiva de erros e a reavaliação dos resultados
obtidos com determinada norma ou contrato a partir de informação renovada, tal como também
orienta a reflexividade administrativa aqui já mencionada.
No Brasil, as estratégias de melhora regulatória ainda são incipientes e apenas nos
recentes anos têm surgido estratégias para racionalizar a atuação regulatória de maneira não
setorial, buscando um nível maior de eficiência e atendimento das necessidades coletivas.
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1.2. Paradigmas de qualidade regulatória: por que devemos falar deles?

Antes de adentrarmos no estudo das principais ferramentas de melhora regulatória, é
necessário compreender melhor a importância da qualidade regulatória e os paradigmas que
regem essa “nova” governança.
É necessário, portanto, que nos perguntemos: o que seria uma boa regulação? O que torna
uma regulação apta a atender aos anseios econômicos e sociais de vários stakeholders? Como a
regulação pode se desenvolver pare reduzir custos para reguladores e regulados? É o que será
apresentado na subseção seguinte.
Junto com a onda de better regulation iniciada na década de 1980 alguns doutrinadores
no Reino Unido e na Europa passaram a discutir um conjunto de benchmarkings para identificar
uma boa regulação. Esses parâmetros incluíam: definição de objetivos claros da legislação;
etapas de avaliação legislativa com base em ACB; expertise técnica para fundamentar o
processo de tomada de decisão; equidade de uma política ou decisão regulatória; transparência,
acessibilidade; devido processo na regulação e accountability35.
A partir dessa discussão sobre benchmarkings de qualidade regulatória, vários países,
como Reino Unido, Austrália, Canadá e Estados Unidos, passaram a editar suas listas de
critérios de boa regulação. Em seguida, organismos multilaterais, como OCDE e Banco
Mundial, também passaram a estabelecer as suas listas e objetivos36, havendo relativa
convergência com os princípios já citados.
A vantagem apresentada dessa tendência de avaliar a regulação a partir de
benchmarkings é que afasta a discussão de leituras muito idealizadas da regulação com base
em ideais de justiça e eficiências econômica e distributiva. Claro que continuará havendo
discussões sobre o peso que cada ciclo governamental dará a cada critério, mas há um
entendimento de que uma boa regulação deve conciliar o atendimento mínimo de alguns
benchmarkings ou paradigmas.
Patrícia Pessoa Valente37 destaca que, mesmo que as “listas” não sejam exatamente
equivalentes, as conclusões que se podem tirar delas são convergentes (i) os conceitos,
princípios e standards adotados pela literatura e por documentos oficiais oferecem uma
35
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perspectiva acerca da qualidade que ultrapassa a noção de mera eficiência econômica; (ii) a
análise dos avaliadores da atividade regulatória deve levar em consideração aspectos da
procedimentalização da regulação (participação, transparência e accountability); (iii) a
efetividade da norma, reforçando a ideia de credibilidade da regulação, tomou o lugar da
eficiência econômica da norma; e (iv) o debate sobre conteúdo moral ou finalidade do estado
acabou ficando em segundo plano, uma vez que uma boa regulação pode ser incentivada
independente de um visão específica de Estado, de sociedade ou de justiça, tornando-se,
assim, mais neutra.
A discussão sobre paradigmas de qualidade da regulação ganha ainda mais relevo
quando analisada sob a perspectiva de aumento do que a literatura internacional se refere como
sendo accountability do agente regulador. Embora não exista uma tradução exata para o
português e haja certa elasticidade em seu conceito, a accountability pode ser comumente
definida pela combinação da necessidade de transparência, obrigação de prestar contas e a
consequente possibilidade de responsabilização dos agentes reguladores38.
Nesse contexto, devem os agentes reguladores prestar contas para a sociedade e órgãos
de controle sobre a concretização no mundo real desses paradigmas de qualidade regulatória.
De fato, o agente regulador que é avaliado está submetido às críticas da sociedade, do
setor regulado e dos poderes institucionais, podendo sofrer sanções não só institucionais, mas
também políticas, desses atores. A avaliação da qualidade regulatória deve ser vista, portanto,
como uma demanda generalizada e ampla por maior transparência das atividades das
burocracias estatais39.
Baldwin,40 em obra mais recente sobre os paradigmas de uma “boa regulação”, elegeu
cinco critérios para avaliar a qualidade da regulação: (i) legitimidade política; (ii) transparência;
(iii) participação de stakeholders e prestação de contas (accountability); (iv) expertise técnica;
e (v) se a regulação é eficiente para atingir seus fins41.
Logicamente, o sentido desses critérios não se exaure nas suas definições. Isso
seria simplificar por demais os seus significados para a regulação e não explorar toda a
dimensão de cada um.
Notadamente, cada uma das listas mencionadas aqui não é exaustiva, inclusive a de
Baldwin. Mas são bons pontos de partida. No entendimento do presente autor, não há como
38
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falar de qualidade na regulação sem abordar os aspectos de procedimentalização e reflexividade
que serão o fio condutor para a obtenção de uma regulação melhor. Como será exposto a seguir,
nenhum dos critérios é apto a conferir qualidade a qualquer sistema regulatório isoladamente.
A qualidade regulatória almejada pelos programas de better regulation exige uma intrincada e
complexa realização, no mundo real, de todos os critérios juntos.
É preciso mencionar, porém, conforme Baldwin alerta, que os critérios aqui adotados
não estão baseados em eficiência econômica e na distribuição de direitos em um fundamento
lógico sobre o que gera mais riqueza. Na visão do autor, direitos não podem ser conferidos
apenas porque uma pessoa valoriza mais um direito do que a outra. Entende-se que, eticamente,
isso não seria razoável. Notadamente, em uma sociedade plural e democrática, fundada na
dignidade da pessoa humana, a concessão de direitos não deve estar baseada exclusivamente na
apreciação da maximização de riqueza que a atividade promove. Por exemplo: seria razoável
que uma empresa poluísse rios, prejudicando a saúde da população, ainda que sua atividade
propiciasse lucro suficiente para “compensar” financeiramente as pessoas que adoeceram42?
Isso não quer dizer que aspectos de análise econômica do direito não devem ser
utilizados para avaliar a regulação. Devem, e muito, mas eficiência econômica não deve ser o
único critério, nem mesmo o preponderante.
O primeiro critério mencionado está baseado na legitimidade para que agências possam
regular determinada atividade segundo determinados fins. Esse critério é fundamental para
evitar o insulamento burocrático das agências reguladoras, não só porque, em um Estado
Democrático de Direito, todo poder estatal deve estar legitimado pela representação de
interesses plurais dessa sociedade, em que o Legislativo faz o papel de filtragem primária de
tais interesses, mas porque esse mandato vai permitir algum nível de controle e prestação de
contas, primeiro, pelo poder concedente e, por fim, pelo Poder Judiciário, o que já insere no
debate o segundo critério, accountability.
A legitimidade política é essencial para uma boa regulação, pois é indispensável para a
credibilidade e exigibilidade da regulação imposta aos agentes regulados. Temos que lembrar
que regulação envolve intervenção direta e/ou indireta nas atividades dos agentes regulados
com objetivo de conformar comportamentos para atingimento de objetivos previstos na
Constituição ou na Lei43. Ora, se o ente ou a norma que intervém, controla ou restringe essa
42
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atuação não forem legítimos ou reconhecidos pelas partes interessadas como legítimas, estarse-á diante de um sério problema de insegurança jurídica e/ou ineficácia da regulação. E isso
colocaria em xeque a própria existência da regulação.
A priori, os poderes da agência devem estar circunscritos a um mandato legal conferido
pelo legislativo para regular uma determinada atividade com vistas a atingir determinado fim44.
O problema, no entanto, é que, geralmente, os mandatos conferidos aos entes
reguladores são extremamente vagos. O processo de deslegalização do poder normativo no
Brasil45, assim como em outros países, também ocorreu por meio de standards e princípios
inteligíveis que conferem poderes às agências de maneira abrangente para perseguir
determinados fins.
Os entes reguladores dotados de mandatos genéricos e imprecisos com frequência
tendem a reivindicar que sua atuação está baseada em seus mandatos e que eles já são
fiscalizados por órgãos de controle. E, utilizando uma interpretação análoga ao princípio
competência-competência, caberia à própria agência interpretar os limites de seu mandato. O
problema principal, contudo, é que nem a agência nem os órgãos de controle possui
representação democrática e tendem a ter a independência questionada quando questões de
clamor social surgem à tona no debate público.
Na prática, portanto, o controle sobre os limites desse mandato, por vezes, é bastante
difícil e institucionalmente estressante, pois tende a causar algum nível de atrito entre o poder
político e a agência quando pressões sociais reverberam na esfera política, contrariando
decisões regulatórias de caráter técnico46.
comportamento dos agentes econômicos, evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco da
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Patrícia Pessoa Valente47, lembra, porém, que há três acepções de legitimidade: de
origem, procedimental e substantiva. O pluralismo de poder e sua constante difusão, aspectos
que caracterizam o Estado regulador, não se podem valer apenas da legitimidade democrática
da origem para justificar o poder conferido pelos e aos agentes reguladores. Como
consequência, presencia-se uma constante exigência por uma legitimidade que decorra
diretamente dos agentes reguladores. Daí falar em legitimidade procedimental e substancial
proposta por Majone48:
A legitimidade procedimental implica, entre outras coisas, que as agências são criadas
por leis democraticamente promulgadas que definem a autoridade legal e os objetivos
das agências; que os reguladores são nomeados por funcionários eleitos; que a tomada
de decisões em matéria regulatória obedece a regras formais que muitas vezes exigem
a participação pública; finalmente, que as decisões das agências devem ser justificadas
estando abertas ao escrutínio judicial. O meio mais simples e básico de melhorar a
transparência e a responsabilização das agências é exigir que os reguladores
fundamentem suas decisões. Isto porque a exigência de tal fundamentação ativa um
número de outros mecanismos para controlar o critério regulador, tais como o exame
judicial, a participação e a deliberação públicas, o exame pelos pares, a análise de
políticas para justificar prioridades reguladoras, e assim por diante.

Na literatura, um conjunto de pensadores e juristas nacionais e estrangeiros já
apontou a procedimentalização como condição legitimadora da atividade estatal e dos
agentes reguladores.
Essa é a legitimidade substantiva das agências reguladoras apresentada por Majone49,
a qual depende da capacidade dessas entidades de gerar e manter a crença de que elas são as
mais apropriadas para exercer as funções a elas confiadas:
A legitimidade das instituições depende também de sua capacidade de gerar e
manter a crença de que são as mais apropriadas para as funções a elas
a competência, como autarquia, para autorizar a distribuição de substâncias químicas segundo protocolos, assim
como o fornecimento de medicamentos, e não caberia ao Parlamento substituir a decisão técnica da agência por
meio de lei geral e abstrata. No entendimento da corte excelsa, a concretização do direito à saúde previsto na
Constituição Federal de 1998 não pode ser conduzida com o atropelo dos requisitos mínimos de segurança para o
consumo da população, sob pena de esvaziar-se, por via transversa, o próprio conteúdo do direito fundamental à
saúde cientificamente validado. A atividade fiscalizatória do artigo 174 da Constituição Federal dá-se mediante
atos administrativos concretos de liberação das substâncias, devidamente precedidos dos estudos técnicos
ecientíficos, cujo poder normativo foi delegado legalmente à ANVISA. Assim, não cabe ao Congresso Nacional,
por ato abstrato e genérico, a distribuição de qualquer medicamento. No entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF), o Congresso Nacional reservou aos parlamentares instrumentos adequados para a averiguação do
correto funcionamento das instituições pátrias, como a convocação de autoridades para prestar esclarecimentos e
a instauração de comissão parlamentar de inquérito, de maneira que se torna imprópria a substituição da decisão
técnica da agência por meio de lei primária.
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confiadas. No caso de órgãos reguladores independentes, os critérios
relevantes da legitimidade substantiva são: consistência em matérias políticas;
o conhecimento específico e a habilidade de solucionar problemas dos
reguladores; sua capacidade de proteger interesses difusos; o
profissionalismo; e, o que é mais importante, uma definição clara dos
objetivos da agência e dos limites dentro dos quais espera-se que esta opere.

A procedimentalização possui um duplo papel: o primeiro, reduzir a insegurança
jurídica da previsibilidade dos procedimentos a serem adotados e dos precedentes. O segundo
está relacionado com a legitimação das escolhas regulatórias descentralizadas mediante a
participação dos públicos de interesse, ou seja, fala-se em legitimidade derivada não de
processos eletivos, mas da consecução dos objetivos legais por meio de um processo
participativa e accountable.
Logo, a regulação deve concentrar seus esforços não só no produto da atividade
regulatória, no ato administrativo que vai resultar em uma norma regulatória ou em uma decisão
de caso concreto, mas no processo de formação da norma regulatória ou decisão.
Valente50 destaca que, quando se fala em qualidade regulatória e na tentativa de medila a partir da procedimentalização com o intuito de aprimorar a atividade dos agentes
reguladores ao longo da sua trajetória, dois objetivos se destacam. Em primeiro lugar, é
necessário avaliar o nível de procedimentalização sob uma perspectiva mais dinâmica, ou seja,
se os agentes reguladores passaram a adotar, no decorrer dos anos, procedimentos mais
sofisticados que permitam a racionalização do processo de tomada de decisão combinada com
a participação dos interessados, ou se adotaram procedimentos apenas mais burocratizados a
fim de atender a demandas por mais transparência e participação. Em segundo lugar, é preciso
identificar e compreender o que os procedimentos existentes podem informar a respeito da
previsibilidade das decisões regulatórias tomadas no âmbito das agências.
Assim, vê-se que os critérios elencados por Baldwin estão todos imbricados dentro
da ideia maior da procedimentalização moderna, tornando esses elementos, imbricados
também

em

sua

execução,

completamente

interdependentes.

A

moderna

procedimentalização confere legitimidade à regulação, porém requer a existência de
processo transparente, participativo e accountable.
Conforme salienta Floriano de Azevedo Marques Neto, mediante a colaboração
individual ou coletiva de partes interessadas no processo administrativo, realiza-se a
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aproximação entre o Poder Público e seus cidadãos e quebra-se uma contraposição entre os
interesses público e privado51.
Nesse contexto, Gustavo Binenbojm afirma que as agências independentes não devem
ser espaços fechados, blindados às posições e opiniões de agentes econômicos, consumidores
e da sociedade civil como um todo. A abertura das deliberações regulatórias aos seus públicos
de interesse representa, em verdade, uma tentativa de fomentar a constituição de uma nova
esfera pública moldada por parâmetros mais técnicos e especificamente relacionados com a
matéria regulada52.
Ademais, só haverá accountability se os procedimentos e decisões, bem como suas
fundamentações, forem transparentes e acessíveis às partes interessadas. É importante notar que
a acessibilidade não deve estar limitada apenas aos órgãos de controle ou ao Legislativo, mas a
toda a comunidade afetada. O regulador deve criar mecanismos acessíveis, transparentes e que
garantam condições igualitárias de participação a todos os stakeholders.
Como visto, uma boa regulação, devidamente procedimentalizada, exige a convergência
de três elementos essenciais no processo e na decisão regulatória: transparência, participação
de stakeholders e prestação de contas. Primeiro o processo de tomada de decisão e o ato devem
ser transparentes para órgãos de controle e públicos de interesse. Além disso, o procedimento
deve permitir a prestação de contas das decisões regulatórias por meio da participação e do
escrutínio das partes legitimamente interessadas quanto à decisão regulatória almejada.
Outro critério destacado por Majone53 e Baldwin54 para a aferição da qualidade da
regulação é a expertise técnica do quadro funcional das agências. Conforme já relatado, os
reguladores precisam fundamentar suas decisões e disponibilizar sua fundamentação para o
escrutínio dos stakeholders. É extremamente recomendável que essas fundamentações tenham
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motivação técnica e empírica, sob o risco de a regulação cair no arbítrio voluntarista de
burocratas e políticos.
Nesse sentido, reguladores geralmente vão reivindicar a credibilidade por suas
decisões técnicas em razão da especialidade da atuação da agência. A necessidade de
expertise técnica das agências pode ser desdobrada em duas dimensões: (i) necessidade de
quadros técnicos treinados e especializados e (ii) necessidade de fundamentação e motivação
técnica das decisões regulatórias.
Sob a perspectiva de pessoal especializado, a real expertise técnica dos reguladores
também pode ser uma questão de difícil demonstração. A criação de novos órgãos reguladores
vai demandar intenso recrutamento e treinamento do pessoal até que uma agência possa
reivindicar a expertise fática em determinado tema setorial.
Além disso, a expertise técnica não deve ser manejada de modo a acarretar problemas
de acessibilidade da informação pelas partes interessadas, especialmente pela linguagem
técnica utilizada55. Em agências reguladoras que atuam com interesses difusos, isso será mais
marcante e a dificuldade dos cidadãos e consumidores em captar as especificidades técnicas do
setor será patente. Nas agências reguladoras de infraestrutura, esse risco já será mitigado, dada
a expertise dos agentes econômicos do segmento.
No que tange à necessidade de fundamentação técnica das decisões regulatórias, os
principais instrumentos para sua efetiva implementação são as AIRs, cuja principal técnica está
baseada em ACBs. Importa lembrar, porém, que as AIRs são ferramentas para a tomada de
decisão, e não a decisão em si. É essencial que as decisões sejam motivadas e explicadas de
maneira didática para as partes afetadas, considerando o nível de instrução dessas partes. A AIR
deve apresentar as informações de forma clara e concisa para informar – não controlar – a
decisão política. Esse ponto precisa ser enfatizado e esforços reais necessitam ser feitos para
garantir que os benefícios e os custos sejam incluídos na avaliação.
Cabe ainda falar da eficiência como critério de qualidade regulatória. Para Baldwin, a
eficiência deve estar ligada ao grau de efetividade de atingimento dos propósitos previstos na
lei que criou a agência e estabelece os objetivos daquele sistema regulado. É importante deixar
claro, mais uma vez, que a análise de eficiência não deve estar limitada ao seu caráter
econômico de eficiência alocativa. Claro que a eficiência econômica será levada em
consideração em muitas vezes, inclusive de maneira preponderante, mas, em muitos casos, a
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maximização econômica terá que ceder espaço ao caráter distributivo de políticas públicas
estabelecidas em lei primária ou na Constituição56.
Baldwin, que é crítico dos critérios preponderantemente econômicos para a definição de
eficiência, destaca que os métodos ligados à eficiência alocativa têm sido substituídos por
análises ponderadas por outros elementos para identificar a natureza dos objetivos sociais que
a “boa” regulamentação deveria promover57. A eficiência deve ser mensurada por meio da
efetiva verificação, no mundo real, dos objetivos colimados na Constituição e na lei58.
A inexistência, portanto, de um critério único específico para mensuração da eficiência
e que possa servir de parâmetro de ponderação entre alternativas regulatória reforça o caráter
procedimentalista da regulação.
Assim, a partir do ponto de vista da legitimidade substantiva já mencionado aqui, a
eficiência também deve ser percebida como a necessidade de observância do devido processo
tanto de maneira procedimental quanto material, ou seja, a decisão ou a norma regulatória
somente será eficiente se observar todo o devido processo previamente estabelecido.
Possibilitou a participação das partes? As opiniões das partes foram consideradas? Houve
filtragem ou composição de interesses que permitisse a edição de uma norma neutra e equilibra
em relação aos interesses em conflito? Os princípios aplicáveis àquela política pública foram
considerados e/ou ponderados para escolha de decisão regulatória? As alternativas regulatórias
analisadas buscaram maximizar os objetivos colimados na lei?
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Logo, a partir de uma perspectiva procedimentalista da eficiência, é consagrada a
interdependência dos elementos de qualidade regulatória aqui descritos. Certamente a
norma regulatória não será eficiente se não ouvir as partes interessadas e compuser os
interesses envolvidos.
Como pode ser verificado, os elementos de uma boa regulação são interdependentes
e existem uma grande sinergia entre si. Essa interdependência pressupõe que cada dimensão
aqui citada somente será efetivada se as demais tiverem algum nível de eficácia59.
Sérgio Guerra propõe uma fórmula de atuação regulatória para permitir a realização
desses elementos de qualidade regulatória denominada “reflexividade administrativa”, sob
a qual pretende-se que sejam possíveis e mais bem controláveis: (i) a observância de
mecanismos de prevenção dos riscos sistêmicos e (ii) a articulação e a mediação de
interesses sob uma transparente procedimentalização, com a participação da sociedade na
definição das principais pautas sociais e econômicas em permanente interlocução com as
corporações contemporâneas60.
A reflexividade administrativa, conforme preconizada por Sérgio Guerra, surge como
categoria de escolha regulatória que orienta o regulador a buscar a prevenção de riscos
sistêmicos que possam comprometer os direitos dos envolvidos e, prospectivamente, o
equilíbrio do subsistema regulado por meio da mediação dos interesses ambivalentes
identificados pela Administração Pública, usuários e agentes regulados (e seus representantes),
considerando as experiências técnicas e científicas empiricamente informadas e a avaliação de
custos e benefícios das decisões e atos normativos permanentemente acompanhados, avaliados,
renovados e disponibilizados pelo ente regulador61.
Dentro da ideia de reflexividade encontra-se a necessidade de autoavaliação permanente
da regulação, de maneira que as normas regulatórias devem ser submetidas a um processo de
revisão no qual seja revisitado todo o ciclo da norma: desde a elaboração, passando por sua
implementação, fiscalização e enforcement62. Essa reavaliação permitirá que seja verificado se
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a análise das AIRs mensurou adequadamente os custos e os benefícios reais da norma e
possibilitará que os stakeholders se manifestem novamente com uma base de dados empírica
ampliada e reduzindo as construções contrafactuais. Tal avaliação reflexiva permitirá o
aprimoramento não só da regulação daquela atividade, mas propiciará a melhora da própria
atividade regulatória a partir da verificação de erros e acertos do procedimento.
Ante o exposto, podemos dizer que uma boa regulação é legítima, tecnicamente
justificada, procedimentalizada para assegurar transparência, participação de interessados,
prestação de contas, reflexiva e cuja eficiência será medida a partir da realização dos objetivos
legalmente previstos no mundo real.
Nesse contexto, torna-se relevante o desenvolvimento de políticas de melhora
regulatória (better regulation), tal como estimulado pela Comissão Europeia e OCDE, de
maneira a incentivar o aprimoramento regulatório em todas as dimensões aqui apresentadas,
como será descrito no capítulo seguinte.
Foi observada, nessa seção, a importância de se estabelecerem paradigmas de qualidade
regulatória. Nas seções seguintes poderá ser verificado como o desenvolvimento de políticas
de melhora regulatória (better regulation) e sua caixa de ferramentas permitem a
procedimentalização de uma regulação de qualidade a partir dos paradigmas aqui apresentados.

1.3. A caixa de ferramentas (toolbox) das políticas de better regulation

Serão demonstradas a seguir seis ferramentas distintas das políticas de better
regulation desenvolvidas para assegurar a qualidade da atuação regulatória dos agentes
reguladores. Nesta seção tais instrumentos serão apresentados de maneira conceitual e, ato
contínuo, serão utilizados nos capítulos seguintes como elementos mensurar a concretização
dos paradigmas de qualidade da regulação nas políticas de melhora regulatória da União
Europeia e no Brasil.
Essas ferramentas foram identificadas a partir dos paradigmas de qualidade
regulatória indicados pela literatura e mencionados acima, bem como a segundo as diretrizes
e recomendações da UE e da OCDE. Os instrumentos identificados não vão refletir uma
lista específica e, como abordado na seção anterior, algumas ferramentas foram agrupadas
para melhor entendimento didático – como “transparência”, “participação” e “prestação de
contas” – dado que o nível de interdependência é tão intenso que não faria sentido estudá-
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las como ferramentas de better regulation de maneira separada, uma vez que não seria
possível obter a eficácia de uma sem a implementação concomitante da outra.
Nesse sentido, cabe alertar novamente, que todas as ferramentas atuais e diretrizes
são fundamentais, não obstante sejam incompletas para essa finalidade se implementadas
isoladamente. A existência de um órgão responsável por supervisionar e coordenar a
atuação dos reguladores, aliada à observância de um procedimento em que as partes
interessadas possam apresentar seus argumentos (equilíbrio entre expertise e legitimidade
democrática), não seria suficiente isoladamente. Nem mesmo a completa fundamentação do
processo de escolha da medida regulatória (transparência como forma de accountability)
traria maiores certezas quanto à efetividade da regulação selecionada, embora sirva para
revesti-la de legitimidade formal. Somente a aplicação conjunta de todas as ferramentas
poderia assegurar a legitimidade e garantir a qualidade regulatória63.

1.3.1. A análise de impacto regulatório como instrumento de quantificação de custos e
benefícios da regulação

Certamente a ferramenta mais representativa e ilustrativa das políticas de better
regulation é a utilização das análises de impacto para avaliação de alternativas regulatórias e
do resultado das políticas implementadas. Segundo a OCDE, a AIR é um processo de
identificação e avaliação sistemática dos efeitos esperados das propostas regulatórias,
utilizando métodos analíticos consistentes, como a ACB64. Conforme já mencionado, a
implementação massiva das AIRs para definir por que, como e quando regular determinada
atividade econômica surgiu da execução de uma governança regulatória primeiramente nos
Estados Unidos e, depois, no Reino Unido e na União Europeia, de modo a diminuir as
assimetrias informacionais e racionalizar a atividade estatal.
As AIRs são os instrumentos para fundamentar as decisões públicas acerca das escolhas
regulatórias e têm os claros objetivos de evitar falhas de apontamento de prioridades e indicar
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efeitos colaterais das regulações, no entanto não devem substituir o papel dos dirigentes, sob
pena de aprofundar a crise de legitimação65.
Conforme dispõem as Diretrizes de Avaliação de Impacto da União Europeia66, as
AIRs consistem em reunir e analisar evidências para apoiar a formulação de políticas de
maneira a avaliar a necessidade da implementação da norma regulatória, quais são as
alternativas disponíveis e ranqueá-las. Assim, as AIRs verificam a existência de um problema,
identificam as suas causas subjacentes, avaliam se é necessária uma ação dos órgãos
reguladores e analisam as vantagens e desvantagens das soluções disponíveis. A avaliação de
impacto promove uma tomada de decisões mais informada e contribui para uma
regulamentação melhor e que proporcione todos os benefícios das políticas a um custo
mínimo. A avaliação de impacto, contudo, é apenas uma ferramenta para a formulação de
políticas e tomada de decisão, e não a própria decisão.
A introdução de um critério padrão (com lastros econômico e empírico) para definir
escolhas regulatórias tem o condão de reduzir as falhas de governo, combatendo a captura
dos órgãos reguladores, sejam eles independentes ou não, e concretizando os custos dos
direitos como um dos principais parâmetros de decisão, e também mitigar uma série de
problemas cognitivos que afetam as escolhas regulatórias, como heurísticas, déficits
informacionais e de reputação67.
Sob a fundação desses pilares, as avaliações ex ante e ex post da regulação tornam-se
objetivos precípuos dos órgãos reguladores centrais e dos órgãos setoriais. Ressalta-se que a
AIR não funciona apenas como instrumento para definição da intensidade e/ou da qualidade da
regulação estatal. Em verdade, a própria decisão quanto à necessidade de instituição da
regulação deve ser discutida. Durante o processo, as alternativas à regulação direta (p. ex.:
subsídios, disponibilização de informação ao público, tributação, autorregulação) devem ser
ponderadas para eleger a melhor decisão para a atividade ou problema a ser regulado. Segundo
Ragazzo68, a AIR deve assegurar:


neutralidade: o regulador deve reprimir visões subjetivas sobre o objeto da regulação;



objetividade: usar instrumentos que obriguem a avaliar os prós e contras das alternativas
regulatórias para o caso concreto;
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orientação empírica: fundamentar-se em dados e informações empíricas e quantitativas;



abrangência: considerar todas as alternativas viáveis para a avaliação de políticas
públicas, de maneira a refletir e comparar com informações, e as preferências dos
agentes regulados e dos indivíduos que são objeto da regulação.
O relatório de impacto regulatório deverá, portanto, refletir um modelo de análise que

seja mais empírico, colocando na mesa todos os fatores sociais que possam ser relevantes para
as partes interessadas. Os objetivos da AIR seriam múltiplos, não servindo somente para
desenvolver a compreensão da sociedade sobre os impactos decorrentes da regulação (efeitos
sistêmicos), mas também buscando amenizar falhas cognitivas mais crassas, como as de
reputação e as heurísticas, que decorrem da aversão ao risco. Ao aumentar a cognição da
sociedade, permite-se maior responsabilização do governo, que, por outro lado, passa a ter um
instrumento que viabiliza a coordenação das políticas69.
Para Mendonça70, a AIR possui ainda outras óbvias utilidades. Caso seja bem-feita,
serve para incrementar a adesão da sociedade à política regulatória. Além disso, há o
incremento da credibilidade do regulador. A AIR pode tornar explícitas premissas assumidas
de forma intuitiva ou arbitrária, desmascarando decisões baseadas em convicções e
preconceitos. Nesse caso, a melhor coisa a se fazer é divulgar os resultados e abri-los ao
próprio método da AIR realizada e à crítica pública, fomentando o accountability para órgãos
de controle e partes interessadas.
A AIR, como visto, representa um instrumento para tomada de decisões regulatórias que
deve expor riscos, benefícios e as consequências das políticas regulatórias que podem ser
adotadas para atendimento de interesses legalmente protegidos. O processo de implementação
da AIR, via de regra, passa necessariamente por três fases: a) inicial (expositiva): definição dos
objetivos e das consequências da ação regulatória proposta ou já existente; b) intermediária
(debate/ponderação): debate, com a participação dos regulados (empresários, usuários e
consumidores), para a definição dos critérios de escolha da melhor decisão, com a atribuição
de pesos valorativos às alternativas apresentadas; e c) final (decisória): implementação ou
revisão da regulação71.
No seu manual orientador para elaboração de AIRs, a OCDE indica as seis etapas
básicas que devem ser observadas pelo formulador da política regulatória: 1) definição do
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contexto e dos objetivos políticos; 2) identificação de todas as opções possíveis,
regulatórias e não regulatórias, que permitam atingir o objetivo político; 3) identificação
e quantificação dos impactos das opções consideradas, abrangendo os custos, benefícios
e os efeitos distributivos; 4) desenvolvimento de estratégias de execução e cumprimento
de cada opção apresentada, incluindo uma avaliação da sua eficácia e eficiência; 5)
previsão de mecanismos de monitoramento para avaliação do sucesso da política proposta,
bem como para o desenvolvimento de futuras respostas regulatórias; e 6) incorporação
sistemática da consulta pública para fornecer a oportunidade de participação de todos os
interessados no processo regulatório72.
Existem dois graus de profundidade nas análises de impacto regulatório. Há a AIR
preliminar e a AlR exaustiva. A AIR preliminar é a versão simplificada, que se faz para saber
se compensa a realização de AIR exaustiva73. Como será visto, a UE adota os dois tipos de AIR.
Ao tratar da tipologia das AIRs, surge à tona o ajuste fino que deve haver na tensão entre
a abrangência de dados e os critérios de consistência dos resultados. Mencionou-se que a
qualificação do que será contado como dado deve ser abrangente e que a coleta de dados deve
ser a mais ampla possível, mas deve haver um ponto de equilíbrio na coleta das informações de
maneira a tornar a AIR factível. O excesso de informação pode tornar os resultados das AIRs
incompreensíveis ou a simplicidade em excesso pode ignorar aspectos cruciais. No Reino
Unido, de início, as AIRs eram complicadas: o seu formulário-padrão tinha mais de sessenta
páginas. Hoje, o formulário tem apenas duas páginas e é construído a partir de questões-chave.
A solução pode não ser ideal. Não há como ter certeza se um formulário de duas páginas é
excessivamente simples ou se o de sessenta páginas é complexo74.
Formulários muito extensos tendem a resultar em AIRs muito extensas. A questão de
acessibilidade das informações ao público interessado é relevante. É essencial que as decisões
sejam motivadas e explicadas de maneira didática para as partes afetadas, considerando o
nível de instrução dessas partes. A AIR deve simplesmente apresentar as informações de
forma clara e concisa para informar – e não controlar – a decisão política. Este ponto requer
ênfase e esforços reais precisam ser feitos para garantir que os benefícios e os custos sejam
incluídos na avaliação75.
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Muitas vezes existe a percepção de que fazer a AIR leva muito tempo e atrasa o processo
de desenvolvimento de políticas em um nível demasiadamente moroso. Assim, alguns veem as
AIRs como uma justificativa para impor uma agenda de desregulamentação centrada nos
negócios aos formuladores de políticas. Outro possível problema é a pressão política para fazer
algo rapidamente, independentemente de uma avaliação adequada em resposta a um clamor
popular. Mas não há prazo ideal para a conclusão da AIR. Considerando, no entanto, a
circunstância de que o problema regulatório sob análise é suficientemente complexo para
justificar a realização da AIR exaustiva – o que deve ser concluído a partir do resultado positivo
de uma AIR preliminar –, estima-se que o prazo não deva ser curto demais. Na União Europeia,
considera-se razoável um período superior a 12 meses para sua conclusão, sendo o processo de
coleta de dados a etapa mais demorada76.
É fundamental tornar as AIRs realistas com base em informações técnicas e empíricas,
que, juntamente com as pretensões econométricas de quantificação, poderão melhor
racionalizar a regulação pública. Há, porém, variáveis inesperadas em qualquer racionalização,
razão pela qual a AIR é também apenas uma previsão racional sujeita a erros. Por falar em
imponderável, observe-se que nem tudo pode, ou mesmo deve, ser quantificado; isso será, em
si mesmo, um limite à AIR77.
Nesse contexto, um elemento que tem sido objeto de discussão entre doutrinadores é a
identificação do critério utilizado para avaliar e ranquear alternativas regulatórias.
Nem sempre a legislação de um país identifica, a priori, um único critério para realizar
a análise de impacto. A escolha de um (ou uma combinação deles) depende de vários fatores,
incluindo o número e a natureza dos impactos e objetivos, até que ponto os benefícios e custos
podem ser monetizados (ou quantificados) e a relevância das questões distributivas. A AIR não
precisa identificar sempre uma opção preferida, mas deve sempre tentar comparar
objetivamente as opções com critérios comuns, em particular: (i) até que ponto diferentes
opções atingiriam os objetivos (eficácia); (ii) os benefícios versus custos (eficiência); (iii) a
coerência de cada opção com os objetivos globais das políticas da UE (coerência)78.
Os critérios técnicos para a tomada de decisão são também motivo de discussão. A
OCDE tem recomendado que sejam adotados critérios econômicos para uma AIR, como: ACB
ou análise de custo-efetividade (ACE). As AIRs com base em critérios econômicos têm uma
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grande vantagem sobre as análises qualitativas e multicritério, uma vez que a sua objetividade
lhe confere maior neutralidade e evita discussões subjetivas quanto ao ranqueamento de
alternativas. Há fortes críticas, no entanto, como já mencionado, que a análise de impacto
regulatório esteja fundamentada apenas em critérios econômicos de alocação de direitos e
maximização riquezas, uma vez que constituições programáticas de diversos países –
especialmente no Brasil – foram pródigas ao estabelecer obrigações de caráter distributivo e
prestações estatais positivas para proteger a dignidade da pessoa humana. Pode, portanto, ser
objeto de questionamento se AIRs com base em critérios meramente econômicos podem ser
adotadas quando se estiverem perante a situações que envolvam a dignidade da pessoa humana,
saúde e meio ambiente, por exemplo.
Como destaca Wiener, os críticos dos critérios econômicos para a tomada de decisão
com frequência falham ao apresentarem métodos alternativos para avaliação objetiva de opções
regulatórias. Não comparar benefícios e custos econômicos pode levar a decisões menos
transparentes, mais arbitrárias e tendenciosas do que as que são fruto de análises econômicas
de custo-benefício. Nesse sentido, muitas críticas às ACBs voltadas a orientações para decidir
com base em princípios vagos, na suposição de que um princípio sempre vai ser aplicado,
podem ocultar problemas reais do setor regulado, proteger interesses de grupos relevantes ou
simplesmente apressar a regulamentação em momento de crise ou desregulamentação79.
Um sistema regulatório que preconiza a utilização das AIRs para a tomada de decisão
pode gerar conflito entre o poder político e a expertise técnica quando a principal decisão
política já foi tomada (talvez parte de um programa do governo), e haverá relutância em realizar
uma avaliação das opções de implementação disponíveis. Nesses casos, um sistema sério de
análise de impacto terá papel mais relevante ao informar, de forma muito explícita, àqueles que
tomam as decisões e ao público interessado sobre os trade-offs que estão sendo feitos80.
O desenvolvimento de um bom sistema de análise de impacto provavelmente tende a
reduzir esse conflito, pois a necessidade de uma boa avaliação torna-se comumente bem
compreendida e apoiada, como ocorreu após alguns anos na Europa81.
Apesar de a expertise técnica decorrente das AIRs ser um elemento essencial de um boa
regulação, na prática – e isso é inquestionável – pode também despertar uma miríade de
problemas que vão surgir na discussão de aspectos técnicos concretos de uma regulação, o que
enseja cautela aos reguladores ao implementarem as AIRs. Na maioria dos casos, haverá algum
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nível de questionamento entre os especialistas; em outros, poderá haver questionamento da
neutralidade da avaliação técnica da agência, bem como a omissão de seus aspectos relevantes.
As experiências têm revelado uma infinidade de critérios para avaliar e ranquear
alternativas regulatórias, como, por exemplo: análise do custo-benefício (benefit-cost analysis),
análise do custo-efetividade (cost-effectiveness analysis), análise de risco (risk analysis),
análise risco-risco (risk-risk analysis) e avaliação de custos (cost assessment)82. Para fins
didáticos e em razão das limitações deste estudo, apresentaremos a seguir os dois principais
critérios utilizadas para a análise de impacto segundo experiência internacional: ACB e ACE e
Análise multicritério.

1.3.1.1. Análise de custo-benefício (ACB)

A ACB é uma ferramenta utilizada para análise de impacto regulatório a fim de
identificar os custos e benefícios de uma regulação em termos financeiros. Os tecnocratas
responsáveis por preparar uma ACB tentam atribuir um valor monetário (também conhecido
como monetização ou monetizing) a todos os custos e benefícios previstos de uma norma. Isso
inclui não apenas os custos e benefícios diretos, mas quaisquer efeitos tangenciais que uma
regulamentação possa impor à sociedade. A ACB foi implementada primeiramente pelo
governo norte-americano durante o governo de Ronald Reagan por meio da Executive Order
(Decreto Executivo) nº 12.29183. Segundo Oliveira84, para a realização de uma AIR com base
em ACB de maneira adequada, o regulador deve quantificar todos os custos e os benefícios
envolvidos na regulação em análise, inclusive aqueles que não podem ser auferidos
economicamente. Trata-se de um método regulatório que recomenda aos reguladores
identificarem os efeitos positivos e negativos da regulação e quantificá-los na medida do
possível, auxiliando a decisão pública.
A análise de custo-benefício é o método mais usado por muitos países da OCDE para
realizar uma AIR. Esse método visa a identificar políticas públicas que maximizem o bemestar público com base em uma visão utilitarista. Compreensivelmente, seu uso deve ser
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fundamentado em julgamentos práticos sobre viabilidade e custo. A análise quantitativa de
benefício-custo geralmente será apoiada analiticamente por outros métodos, porém, por
vezes, é considerada lenta em razão da dificuldade que se tem de quantificar todas as
variáveis – por isso sua utilização deve ser recomendada para os casos em que os impactos
sejam, a priori, mais bem avaliados economicamente85.
De acordo com Mendonça86, as vantagens da ACB são o custo relativamente baixo, a
facilidade do controle de resultados por agentes externos e a relativa dispensa de expertise
profunda por parte das agências. A ACB vai identificar, listar e a atribuir valores monetários –
ou não – às consequências positivas e negativas da linha de atuação regulatória pretendida, e
em seguida, hierarquizar opções. A ACB deve, ainda, verificar e explicitar, sempre que
possível, quem arcará com os custos e quem receberá os benefícios.
Para Floriano e Klein87, apesar de a ACB representar a racionalidade básica da avaliação
de impacto regulatório, a sua realização prática pode ser objeto de algumas controvérsias.
Diante dessa amplíssima compreensão da análise de custo-benefício apresentada, depreende-se
com muita facilidade que a metodologia desse instrumento pode variar significativamente, a
depender dos critérios adotados na prática. Nesse diapasão, a análise de custo-benefício pode
se orientar, por exemplo, por análises quantitativas ou por estudos de caso. Quase sempre vai
existir inquestionável espaço de apreciação subjetiva dos custos e dos benefícios regulatórios,
assim como para definição da metodologia. Por exemplo, custos regulatórios podem
corresponder ao custo de adaptação dos regulados às novas determinações regulatórias,
ao aumento do preço da atividade regulada ou o valor de efetivação da nova regulação.
Por sua vez, a melhora da qualidade da atividade regulada, o aumento do nível de
informação disponível e a satisfação de valores públicos, bem como a igualdade de acesso
à atividade regulada, são exemplos de benefícios regulatórios. Enquanto a maior parte dos
custos e dos benefícios é facilmente depreendida pelo regulador, na prática regulatória
podem ocorrer casos de discordância sobre a qualificação de um dado impacto,
especialmente considerando os interesses em conflito sobre o conteúdo da regulação. Por
essa razão é fundamental que a metodologia de orientação da análise de custo-benefício
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seja devidamente especificada pelo regulador previamente e descrita cuidadosamente na
motivação ao final do processo regulatório.
Apesar de sua evidente utilidade, as ACBs tem sido alvo de numerosas críticas88. A
maior dificuldade da ACB é a atribuição de pesos às opções que não são passíveis de
monetarização para definição da maximização dos benefícios com os menores custos possíveis.
Ragazzo chama de “incomensurabilidade” a dificuldade explícita à monetização de todos os
custos e dos benefícios para instruir escolhas públicas (em especial as regulatórias). Como
mensurar a vida? Como mensurar saúde? Alguns determinados prejuízos também seriam
incomensuráveis ao provocar danos incalculáveis, como no caso de prejuízos ao patrimônio
urbanístico ou ao direito ao ar puro89. Esse autor, porém, lembra que a economia se utiliza de
abstrações para poder formular raciocínios empíricos, utilizando-se, para tanto, das melhores
informações disponíveis. Sem essa possibilidade, seria inviável qualquer empenho para
identificar todas as alternativas disponíveis, bem como também inviabilizaria qualquer esforço
comparativo de quantificação de custos e de benefícios. A ideia, portanto, é a de que uma análise
empírica e quantitativa das alternativas regulatórias será possível, ainda que não seja fácil
ou mesmo apropriado monetizar os efeitos. Obviamente, quando isso ocorrer, deve o
agente regulador se justificar, apresentando toda a informação quantitativa disponível,
sobretudo as pertinentes à probabilidade dos efeitos, incidentais ou pretendidos. O
argumento da incomensurabilidade, portanto, é amplamente insuficiente para tentar
reverter o paradigma da análise de custo e benefício, que, como toda e qualquer
metodologia, merece ajustes para casos específicos90.
Por um lado, a ponderação em termos abstratos (p. ex.: promoção do meio ambiente,
defesa da concorrência etc.), sem atribuição de objetividade ao processo de escolha, não é
adequada para legitimar a decisão regulatória, que poderá ser arbitrariamente justificada por
argumentos de autoridade política, como, por exemplo, interesse público, proteção da família
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etc. Por outro lado, a ausência de consideração dos benefícios não econômicos na elaboração
da decisão estatal poderá refletir, em determinados casos, uma regulação contrária aos objetivos
constitucionalmente protegidos91.
Atualmente, a Executive Order nº 13.563/201192, editada pelo presidente Barack
Obama, determina a necessidade de que a ACB seja efetivada em termos quantitativos e
qualitativos, além de envolver valores que são de difícil ou impossível monetarização, como
equidade, dignidade humana e justiça. Nesses casos, os benefícios devem “justificar” os
custos, mas não precisam, obrigatoriamente, excedê-los. Em casos extremos, porém, de
ignorância ou incerteza quanto às probabilidades das consequências da ação regulatória, as
agências devem especificar faixas com limites mínimos e máximos, nas quais se apresenta
coerente a aplicação da regulação.
Cass Sunstein tem se apresentado como um fervoroso crítico dos critérios
preponderantemente econômicos das análises de impacto e qualidade na regulação, propondo
quatro estratégias para humanização da análise de custo-benefício: 1) os custos e os benefícios
não devem ser considerados abstrações aritméticas, mas esforços para capturar,
qualitativamente, os diversos bens e promover escolhas entre eles; 2) a análise deve considerar
os valores que são difíceis ou impossíveis de quantificação (p. ex.: dignidade humana); 3) as
escolhas regulatórias e a ACB devem ser informadas por análises comportamentais dos homens
reais, e não do homo economicus, evitando-se a tomada de decisões por mera intuição; 4) a
política e a regulação devem se beneficiar das informações dispersas na sociedade por meio
da participação dos variados setores, público e privado, no processo de elaboração das
decisões estatais93.
1.3.1.2. Análise de custo-efetividade (ACE)

A ACE pode ser apurada após avaliar e quantificar várias abordagens regulatórias e vai
se traduzir como uma proporção entre os custos monetizados e um benefício a ser almejado. A
razão do benefício vs. o custo será resultado da comparação de um custo monetário com um
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benefício quantificável (como redução de casos de câncer ou vidas salvas). Por exemplo, uma
ACE comparará as alternativas regulatórias considerando o valor investido por vida salva.
Por meio da ACE apenas os custos são quantificados, permitindo uma comparação entre
as possíveis opções instrumentais para uma determinada disciplina regulatória. Ao contrário da
ACB, os benefícios regulatórios não são estimados na análise de custo-efetividade, a qual se
resume a listar as possíveis soluções regulatórias para uma determinada demanda, quantificar
os seus custos e, assim, decidir pelo mecanismo mais adequado94.
Quando os tomadores de decisão comparam a relação custo-benefício de múltiplas
alternativas regulatórias, eles podem determinar qual é a mais econômica. Em termos simples,
a alternativa mais econômica é aquela em que a sociedade tem o menor custo para aquela
finalidade pública.
Assim, na visão do professor Rafael Oliveira95, a ACE é marcada pela definição prévia
das metas regulatórias que devem ser implementadas pela forma menos custosa. Por essa razão
a análise de custo-efetividade deve ser preferencialmente desenvolvida quando a decisão já
estiver tomada, mas não o seu específico modo de formalização externa. Ao contrário da ACB,
em que se discutem os custos e os benefícios da regulação, a ACE pressupõe a decisão
normativa prévia, legislativa e/ou administrativa, quanto aos resultados desejados da regulação.
A vantagem da ACE é evitar a discussão em torno da escolha do melhor benefício da regulação
quando estão em jogo benefícios diversos que não são passíveis de monetarização,
dificuldade encontrada na metodologia anterior (ACB). A análise, portanto, é centralizada
nos custos, devendo ser eleita à medida que alcança o benefício predeterminado com o
menor custo possível.
Por exemplo, no caso específico de projetos regulatórios para a saúde (ou segurança
nacional), será recomendável adotar o critério da ACE, que é basicamente a razão dos custos
do projeto e a quantificação não monetizada da efetividade da alternativa regulatória.
Assim, os analistas regulatórios conseguiriam prever o número de vidas salvas em cada uma
das alternativas regulatórias aventadas, sem, no entanto, distribuir um valor específico para
a vida ou saúde. Hipoteticamente, poderia uma análise de ACE ter o seguinte resultado:
alternativa 1: 100 US$ por vida salva vs. alternativa 2: 150 US$ por vida salva. Para a defesa
nacional, a lógica seria semelhante, ao se avaliarem diferentes programas, a fim de se
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identificar a seguinte razão: alternativa (ou programa) regulatória de defesa nacional que
custa menos por vida assegurada96.
O fato de a análise de custo-efetividade ser aparentemente de fácil manejo, no campo
operacional dificuldades podem advir em razão da definição dos critérios de verificação do
custo regulatório em algumas situações concretas. É o típico caso da pluralidade de técnicas
aplicáveis em uma atividade regulada: segundo uma primeira técnica, um impacto se
caracteriza como um custo regulatório, ao passo que uma segunda técnica não apontaria
qualquer ordem de problema. Novamente, é imprescindível que o regulador estipule de
modo formalizado a específica metodologia de análise de custo-efetividade, sendo
insuficiente a mera enunciação dessa técnica97.

1.3.1.3. Análise multicritério

Em virtude da impossibilidade de monetarização de todos os custos e benefícios, alguns
países têm adotado uma versão branda da ACB – a soft benefit-cost analysis ou multi-criteria
analysis – que busca combinar e sistematizar as métricas quantitativa e qualitativas da
regulação98. Essa, aliás, tem sido a orientação mais atual das políticas de better regulation na
UE, na OCDE e nos Estados Unidos, sendo uma das alternativas regulatórias previstas no
Decreto nº 10.411/20 no Brasil.
A análise de multicritérios é uma ferramenta regulatória recomendável para orientar a
tomada de decisão regulatória nos casos em que não seja possível monetizar ou mesmo
quantificar os impactos da regulação. Conforme já mencionado, em casos concretos, os
benefícios e os custos regulatórios podem ser de difícil, ou controversa, determinação diante
dos diversos atores e seus interesses em torno do conteúdo da regulação. Assim, a análise de
multicritérios desenvolve-se em duas etapas básicas: (i) definição dos objetivos almejados com
a regulação, ou seja, determinação das finalidades públicas específicas; e (ii) determinação de
todos os fatores indicativos de satisfação dessas finalidades eleitas. Em outros termos, é a
finalidade pública que direciona a coleta do conjunto de informações úteis à modelagem da
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regulação, qualquer que seja o critério adotado para obtê-las. Por essa razão, a análise de
multicritérios é a mais indicada para combinar estudos quantitativos e qualitativos na análise
de impacto regulatório99.
Mais uma vez faz-se a ressalva quanto à necessidade de o regulador predefinir
criteriosamente, de maneira expressa, todos os elementos que serão levados em consideração
na análise de impacto e mensurá-los expressamente na motivação da decisão regulatória. Em
uma análise multicritério isso é ainda mais relevante, uma vez que ela não é dotada inicialmente
da objetividade natural das ACBs e ACEs.

1.3.2. Planejamento estratégico

Uma boa regulação começa sempre com um bom planejamento. Definir prioridades,
planejar uma agenda regulatória e divulgá-la para os stakeholders é fundamental para a
qualidade da regulação.
Fazem parte do planejamento estratégico a divulgação da agenda regulatória, o plano de
trabalho anual que identifique as principais atividades e os recursos dedicados pela agência e
um plano estratégico que contemple as metas a serem atingidas pela agência reguladora.
Em virtude da pluralidade de interesses públicos, que devem ser satisfeitos pelo Estado,
e da escassez de recursos financeiros, o planejamento é fundamental para escolhas racionais
das prioridades públicas. Nas palavras de Rafael Oliveira, existem duas etapas no planejamento:
“1ª) diagnóstico: análise da situação existente, com a identificação das carências e das
necessidades da sociedade e do mercado; e 2ª) prognóstico: definição e desenvolvimento das
ações necessárias ao atendimento da finalidade pública”100.
Um bom planejamento permitirá o alinhamento de interesses das partes interessadas
dentro e fora da esfera governamental. Dentro da administração pública, a divulgação e a
discussão das prioridades regulatórias permitirão que os reguladores e tecnocratas busquem
alinhamento não só dentro da agência, mas com os poderes Executivo e Legislativo, evitando
ruídos e entraves para a reforma ou edição de uma nova regulação. Para os agentes regulados,
um planejamento mediante discussões preliminares com os principais stakeholders permitirá a
antecipação de críticas e a preparação adequada para as etapas de consulta e audiência pública.
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O momento de definição da agenda regulatória, talvez o aspecto menos estudado, por
vezes seja um dos mais relevantes para uma boa compreensão do processo regulatório e como
as decisões são tomadas. Comunicações diretas de grupos de interesse com agências são
significativas. Um estudo nos Estados Unidos descobriu que quase metade (41,2%) dos atos
normativos regulatórios não compulsórios foi motivada, no todo ou em parte, por solicitações
de grupos empresariais ou profissionais. Esse número ofuscou outras influências externas na
agenda discricionária das agências, como outras agências e governos estaduais e locais, comitês
consultivos e consultas públicas, que, somados, não chegam a 20%. Provavelmente, isso sugere
que a influência relativa de grupos empresariais ou profissionais é ainda maior na definição da
agenda do que em estágios posteriores do processo de regulamentação. Os grupos empresariais
e profissionais frequentemente se comunicam rotineiramente com os funcionários da agência à
medida que as regulamentações estão sendo implementadas, pois eles tendem a ser afetados por
essas regulamentações de maneira imediata e significativa. Consequentemente, são eles que
provavelmente identificarão a necessidade de revisar as políticas obscuras, irrealistas ou
antiquadas devido a mudanças na tecnologia ou nas práticas de negócios. Na verdade, tais
comunicações podem ser tão rotineiras e informais, que os funcionários da agência têm
dificuldade em lembrar se foram eles ou interesses regulamentados que identificaram pela
primeira vez a necessidade de um novo regulamento101.
É cediço que tanto atores públicos quanto privados possuem recursos limitados para
conceber, comentar e participar da elaboração das normas regulatórias, logo um bom
planejamento vai identificar e diagnosticar os problemas e as normas que devem ser priorizados,
fazendo que a alocação de tempo e recursos necessários seja eficientemente usada para a
construção da regulação. Certamente, a divulgação de demasiadas consultas e audiências
públicas simultâneas sobre temas concorrentes seria prejudicial tanto para reguladores como
para partes interessadas, que teriam de dividir seus recursos para participar das consultas
simultaneamente, por vezes impedindo uma contribuição adequada para a melhoria da norma.
1.3.3. Procedimentalização: transparência, participação e prestação de contas
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Aqui foram aglutinados no mesmo tópico três elementos igualmente essenciais para o
desenvolvimento de uma regulação de qualidade acessível aos interessados. Conforme
mencionamos em seções anteriores, dentro da ideia de procedimentalização moderna,
transparência, participação e prestação de contas estão umbilicalmente ligadas. São trigêmeos
que nascem do mesmo processo. Ao menos em caráter deontológico, estão intimamente
relacionados e não há como uma existir se a outra não coexistir.
Só haverá accountability se os procedimentos e decisões, bem como suas
fundamentações, forem transparentes e acessíveis às partes interessadas. É importante notar que
a acessibilidade não deve estar limitada apenas aos órgãos de controle ou ao Legislativo, mas a
toda a comunidade afetada. O regulador deve criar mecanismos acessíveis, transparentes e que
garantam condições igualitárias de participação a todos os stakeholders.
Conforme salienta Floriano de Azevedo Marques Neto, nesse diapasão, uma
consequência da procedimentalização é que há necessidade de a atividade regulatória primar
pela extrema transparência. Se, por um lado, são necessários a abertura aos diversos interesses
e o estabelecimento de uma permanente interlocução com eles, coloca-se essencial que tudo
isso se dê de forma clara e explícita. A articulação com os atores regulados deve ser feita às
claras, com publicidade, evitando sua conversão em mera composição de interesses feita de
maneira dissimulada. Se reconhecemos a legitimidade dos diversos interesses, nada deve
impedir que eles sejam publicizados para os demais interessados e que a motivação da decisão
regulatória a eles faça referência. A introdução de espaços e oportunidades de auscultação e
composição desses interesses nas regras procedimentais, bem como a introdução de
instrumentos de participação de todos os interessados, é importante mecanismo para
permitir essa transparência102.
Nesse contexto, Gustavo Binenbojm afirma que as agências independentes não devem
ser espaços fechados, blindados às posições e opiniões de agentes econômicos, consumidores
e da sociedade civil como um todo. A abertura das deliberações regulatórias aos seus públicos
de interesse representa, em verdade, uma tentativa de fomentar a constituição de uma nova
esfera pública moldada por parâmetros mais técnicos e especificamente relacionados com a
matéria regulada103.
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Em sentido amplíssimo, a participação administrativa abrange qualquer mecanismo
dialógico entre Poder Público e particulares, em que as considerações das partes interessadas a
respeito de uma determinada ação administrativa são encaminhadas à autoridade competente.
A ideia subjacente à participação administrativa corresponde à representatividade dos interesses
particulares na arena de decisão pública, de modo que o traço da unilateralidade do ato
administrativo seja mitigado e expresso apenas quanto à formalização do ato. Na prática
regulatória, diversos são os benefícios provenientes da participação administrativa, com
destaque (i) para a legitimação democrática das agências reguladoras independentes, (ii) o
incremento da qualidade da tomada de decisão final pelo regulador, (iii) o aumento do fluxo de
informação no setor regulado, (iv) a segurança jurídica e (v) o aumento da credibilidade do
regulador na tomada de decisões regulatórias, (vi) bem como a viabilização do controle social
pelos regulados e interessados em geral104. Isso, claro, se os instrumentos de participação, como
consultas e audiências públicas, não sejam praticados como mecanismos retóricos para revestir
de legitimidade decisões que já foram tomadas na prática.
Vê-se, assim, que uma boa regulação exige a convergência de três elementos essenciais
no processo e na decisão regulatória: transparência, participação de stakeholders e prestação de
contas. Primeiro o processo de tomada de decisão e o ato devem ser transparentes para órgãos
de controle e públicos de interesse. Além disso, o procedimento deve permitir um processo de
prestação de contas das decisões regulatórias por meio da participação e do escrutínio das partes
legitimamente interessadas quanto à decisão regulatória almejada.
Na prática, contudo, o excesso de transparência e participação também pode se tornar
um problema, pois é possível que tumultue o processo de criação das normas e agentes
regulados e utilize o procedimento para inviabilizar a regulação. Conforme será destacado nos
capítulos seguintes, a consulta pública e a participação de stakeholders no processo regulatório
há muito tempo são vistas como ferramentas para melhorar a regulação, permitindo que as
partes afetadas pela norma contribuam com seus conhecimentos, perspectivas e ideias para
ações alternativas. As consultas ajudam a informar os reguladores e equilibrar interesses
opostos, identificar efeitos não intencionais e problemas práticos e constatar interações entre
regulamentos. A ferramenta consultiva ocupa um lugar importante nas estratégias da OCDE
para better regulation, bem como na União Europeia como será visto nos capítulos seguintes.
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Quando o processo regulatório é aberto, a responsabilidade individual e coletiva dos
agentes regulado melhora, ajuda a reduzir o descumprimento e leva aos reguladores
consideração justa dos interesses afetados105.

1.3.4. Simplificação Administrativa e redução de custos regulatórios

A simplificação administrativa proposta pelas políticas de better regulation objetiva
modernizar um corpo de leis editando, podando, organizando e simplificando as leis para que
sejam mais claras, compreensíveis e eficazes, bem como menos onerosas de executar mediante
a redução de custos administrativos-regulatórios.
A primeira vertente está ligada ao tema da legística, de modo a sistematizar num todo
coerente as problemáticas surgidas com a expansão desordenada dos ordenamentos jurídicos.
Ao fim do século XX iniciou-se, em alguns países europeus, uma reflexão sistemática e global
sobre o procedimento legislativo devido à consciência crítica das deficiências e às fragilidades
do enquadramento legislativo, desde a fase de criação das normas até sua execução, com o
objetivo de assegurar a construção de leis mais eficientes e a reordenação e simplificação do
sistema já presente106.
É inegável que o processo de regulação moderna acarretou uma evidente explosão na
produção de normas, a chamada inflação legislativa ou regulatória, bastante característica nas
últimas décadas do século XX. Leis circunstanciais e regulamentos de necessidade imediata,
ditados por conjunturas transitórias, dominaram a produção normativa – em verdade, ainda
dominam –, exacerbando o conflito entre segurança jurídica e eficiência. A expansão de normas
ad hoc comprometeu a organicidade do direito, com forte impacto na coesão, na coerência e na
sistematicidade do ordenamento jurídico. Dada a exigência de normas cada vez mais
especializadas, flexíveis e adaptáveis, avançou então a perspectiva pragmática para conferir
uma racionalidade funcional, com características finalístico-instrumentais. Reputou-se ao perfil
legislativo anterior traços de paralisia, incapacidade e anacronismo. O mesmo ocorreu, em
específico, com os mecanismos de comando e controle da regulação tradicional. Nesse
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contexto, tanto a tradicional forma de produção legislativa do século XX como os intensos
mecanismos de intervenção regulatória passaram a ser vistos como insuficientes para as
exigências contemporâneas107.
Chevallier destaca, nos idos da década de 1990, que a racionalização da produção
normativa deve ser uma prioridade governamental para assegurar a melhoria das condições de
elaboração das normas textos, que são consideradas, por todo o lado, imperativas, cujas justiça
e necessidade são inquestionáveis. Nas sociedades contemporâneas, está em curso um processo
de adaptação da técnica jurídica, bem como de reavaliação das suas condições de utilização
com o objetivo de devolver a plena eficácia dos ordenamentos jurídicos108.
Essa linha de pesquisa jurídica voltada para o aperfeiçoamento do modo de produção
normativa teve rápida expansão nos países europeus, tanto pela produção científica – com a
profusão de estudos, revistas especializadas, seminários – como institucional – pela criação de
centros de investigação e associações de especialistas –, comprovando a sua importância e
repercussão crescentes109.
Em 1995 foi publicado um documento de referência em governança legislativoregulatória: “Recomendação do conselho sobre os instrumentos que melhoram a qualidade da
regulamentação governamental”. Elaborado pela OCDE com o escopo de incrementar a eficácia
da ação governamental e a eficiência da utilização dos recursos econômicos, elenca linhas de
atuação para a “boa tomada de decisão”: (i) a atualização da base legal dos regulamentos; (ii) o
estabelecimento de processos de decisão mais ordenados e previsíveis; (iii) a identificação de
regulamentos desatualizados ou desnecessários; e (iv) o aumento na transparência das ações do
governo110. Desde então, a cada nova recomendação aos estados-membros, a OCDE vem
reforçando a necessidade de simplificação legislativa e aumento da coerência legislativa.
A redução de custos administrativos pode ser buscada tanto ex ante (na revisão de novos
regulamentos propostos e requisitos de informação) quanto ex post (para reduzir os custos dos
programas). Os custos administrativos são aqueles de fornecimento de informações e de
processamento de funções governamentais 111.
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Esse objetivo é reforçado em razão de décadas – e até séculos – de regulação de
comando e controle editadas em momentos em que se utilizava outra linguagem e havia menor
transparência. Ainda existem normas em alguns países da Europa, nos EUA e até mesmo no
Brasil, por exemplo, que estão em completo desuso ou que são tão labirínticas, que empresas e
indivíduos incorrem em altos custos apenas para descobrir o que a lei significa112.
Uma das principais ferramentas de simplificação envolve consolidar, codificar ou revogar
leis antigas, a fim de torná-las mais fáceis de entender, reduzir a complexidade das etapas
burocráticas que o público deve percorrer para cumpri-la e remover disposições obsoletas.
Alinhado ao objetivo de aumentar a competitividade inerente às políticas de better
regulation, reduzir os custos administrativos pode ser uma forma importante de remover barreiras
às atividades de negócios, facilitar o início de novos negócios e diminuir os litígios promovidos
pelos agentes. Na Europa, o modelo de custo padrão (ou standard cost model [SCM]) está sendo
aplicado para medir e reduzir a carga burocrática e o consumo de tempo para atendimento das
demandas de informações impostas às empresas e aos indivíduos pela regulação.
O SCM é um mecanismo de análise de impacto originado na Holanda que procura
avaliar o custo para os negócios no cumprimento das obrigações de informação decorrentes da
regulação. As ambições do SCM, contudo, vão além de reduzir o ônus administrativo do
compliance por meio de um processo de “mensuração” do custo administrativo total da
regulamentação existente e, em seguida, procurar reduzir esse total. O SCM também tenta
restringir a formulação de políticas à medida que os custos administrativos estimados de novas
regulamentações são adicionados ao estoque total de custos administrativos de um
departamento, considerando o valor geral que deve ser diminuído113.
A simplificação dos custos administrativos pode ser altamente desejável, especialmente
em sistemas jurídicos sobrecarregados com regras desatualizadas e não codificadas, porém eles
devem ser cortados sem afetar os objetivos da própria legislação, pois as suas simplificação e
redução, se buscadas de maneira irrestrita, podem ser perniciosas. Em muitos casos, os custos
administrativos apoiam os esforços de coleta de informações valiosas que são necessárias para
que as políticas produzam benefícios ou reduzam outros custos.
Dessa forma, para diminuir os custos administrativos e, ao mesmo tempo, evitar esses
resultados potencialmente indesejados, em vez de simplesmente definir metas para cortar
112

No Brasil, um bom exemplo de arcaísmo regulatório é a Lei nº 556, de 25 de junho de 1850, o Código
Comercial, ainda parcialmente em vigor e que remonta aos tempos do reinado de Dom Pedro II e faz referências
aos súditos do Império.
113
LODGE, Martin; WEGRICH, Kai. High-quality Regulation: Its Popularity, its Tools and its Future. Public
Money & Management, v. 29, n. 3, p. 145-152, 2009. DOI: 10.1080/09540960902891640, p. 5.

56

apenas os custos administrativos, é extremamente recomendável que as instituições utilizem a
análise de impacto regulatório para avaliar todos os custos sociais e benefícios da política e
somente após essa avaliação decidir reduzir, ou não, os encargos regulatórios114.

1.3.5. Supervisão institucional e o papel dos regulatory oversight bodies (ROBs)

Os ROBs podem ser identificados como entes governamentais centralizados no topo
da hierarquia executiva ou legislativa que usam experiência e expertise para supervisionar a
ação regulatória das agências reguladoras. Os ROBs fornecem tanto experiência (por meio de
equipe especializada e métodos analíticos) quanto responsabilidade política (junto ao
presidente, primeiro-ministro ou parlamento). Esses entes buscam equilibrar a tensão entre o
alto grau de expertise e accountability política das agências com o poder político, bem como a
tensão entre a autonomia desejada e a ingerência sobre a atividade dos reguladores
independentes115.
Ao lado das mudanças de ordem metodológica, é necessário, igualmente, impor um
novo modelo de relacionamento entre os órgãos reguladores e o governo central
(independentemente de as agências serem órgãos autônomos ou não; o que vale aqui, para essa
constatação, é o fato de serem descentralizadas com funções específicas de fiscalização e de
regulação). No que consistiria, então, esse novo relacionamento? Não existe uma fórmula única
para ele, valendo apenas destacar que são bem objetivos e explícitos no sentido de assegurar
qualidade no processo regulatório e aumentar a accountability.
Em termos práticos, isso funciona de uma maneira que parece um aumento de
intervenção do governo central nos órgãos reguladores. E de fato é. Os objetivos, entretanto,
possuem justificativas bem plausíveis, sendo aparentemente suficientes para contrapor os
eventuais riscos que serão criados à autonomia. Basicamente, o modelo obedece ao seguinte
padrão: as agências reguladoras elaboram as análises de custo e benefício (cada qual de acordo
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com as suas peculiaridades) e o órgão coordenador central revisa o relatório de impacto
regulatório, sugerindo alterações, quando for o caso116.
Embora a visão descrita anteriormente seja um panorama geral, os órgãos
coordenadores centrais possuem funções bem mais extensas, uma vez que os seus propósitos
envolvem a eliminação de inconsistências no sistema regulatório, incentivando um grau de
uniformidade na qualidade dos órgãos reguladores (escrevendo regras melhores e promovendo
segurança jurídica para o setor privado). Assim, além de participar do procedimento de
elaboração da norma (com o viés de assegurar qualidade regulatória), os órgãos centrais podem,
a rigor, consubstanciar verdadeiros centros de assessoramento e apoio para todo o governo,
participando da elaboração de guias, processos instrutórios, além de iniciativas de capacitação.
Qualquer função relacionada à promoção da qualidade regulatória faria parte da agenda desse
tipo de órgão central117.
Dentro dos moldes da governança da better regulation, o melhor seria se o órgão
coordenador central de qualidade regulatória tivesse um alcance sobre todo o setor público
(whole of government approach), evitando a criação de ilhas de excelência dentro do governo.
Mas os modelos são vários. Em alguns casos, apenas as agências diretamente vinculadas ao
Poder Executivo estão sujeitas à revisão de um órgão de coordenação central (modelo
americano, em que o Escritório de Informação e Assuntos Regulatórios dos Estados Unidos
(OIRA) pode de fato intervir nos relatórios de impacto regulatório que lhe são apresentados,
solicitando alterações na política regulatória escolhida pela agência). Em outros, até mesmo as
agências independentes podem estar sujeitas a algum tipo de revisão central, como nos casos
do Canadá e do México, que estendem os seus programas para governos locais118.
Nesse contexto, os ROBs surgem da percepção de que a regulação também gera efeitos
institucionais indesejados e demandam uma atividade institucionalizada de revisão que busque
minorar as falhas de regulação. Sua difusão também foi marcante, especialmente a partir dos
anos 1990, mas novamente com inúmeras diferenças de desenho, origem e funcionamento119.
Na visão de Wiener, a regulação baseada em análises e evidências só será bemsucedida se também conseguir influenciar os stakeholders políticos. As AIRs podem influenciar
tecnocratas, mas também podem ser vistas como um preciosismo se não houver mecanismo de
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supervisão para assegurar credibilidade e garantir que a análise seja levada em consideração
nas decisões políticas120.
Uma versão precursora dos ROBs tem origem em países com tradição de Civil Law
ROBs como parte de Conselhos de Estado, como, por exemplo, França e Itália. Esses órgãos
serviram como assessores do governo sobre a legalidade das decisões regulatórias. Eles também
eram o nível superior dos tribunais administrativos, portanto igualmente exerciam uma função
jurisdicional destinada a proteger os governos e evitar litígios nos tribunais civis em relação a
regulamentos específicos. Por exemplo, na França, após a Revolução, o Conseil d’Etat e o
sistema de tribunais administrativos foram projetados para proteger o estado administrativo de
ser indevidamente restringido pelo sistema separado de tribunais civis, vistos como mais
simpáticos à monarquia, enquanto os tribunais administrativos deveriam ser mais simpáticos ao
parlamento e aos seus esforços para redistribuir o poder após a Revolução. Hoje, o Conseil
d’Etat, atuando como um tribunal de apelações para os tribunais administrativos, é um órgão
de supervisão para o estado administrativo, trazendo experiência significativa para apoiar a
legalidade das decisões regulatórias; no entanto ele não analisa as avaliações de impacto de
novas regulamentações propostas elaboradas por agências reguladoras121.
Os ROBs modernos, estabelecidos desde a década de 1970, especialmente em países
de Common Law como os EUA e o Reino Unido, mas também na União Europeia, têm uma
origem diferente. Eles foram criados principalmente na onda da better regulation mencionada
no início do capítulo para responder a problemas que o mercado e a economia entendiam como
crônicos: excesso de regulamentação de condições econômicas estagnadas, especialmente em
relação à crescente regulamentação de riscos à saúde, segurança e meio ambiente e um conjunto
acumulado de regulação econômica de setores como bancos e comunicações122.
A criação de ROBs se tornou uma tendência dentro dos países da zona de influência
da OCDE. Além dos EUA e do Reino Unido, são exemplos de nações que instituíram algum
ROB na acepção moderna: Holanda, México e Coreia do Sul123.
Nos Estados Unidos, o ROB teve origem em 1978, quando o presidente Jimmy Carter,
um democrata, emitiu a Ordem Executiva (EO) 12.044, exigindo uma análise econômica de
novos regulamentos, e criou o Grupo de Revisão de Análise Regulatória (RARG), um grupo de
trabalho interagências que se reunia, quando necessário, para revisar essas análises econômicas.
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Então, em 1980, o Escritório de Informação e Assuntos Regulatórios dos Estados Unidos,
dentro do Escritório de Gestão e Orçamento (OMB), foi estabelecido pela Lei de Redução de
Burocracia de 1980. O OIRA estava, portanto, localizado no escritório executivo do presidente.
O administrador do OIRA é nomeado pelo presidente e, desde as emendas de 1986, está sujeito
a confirmação pelo Senado. O OIRA tem cerca de 50 funcionários especializados não políticos.
Enquanto o RARG era um grupo interagências que se reunia ocasionalmente, o OIRA é um
órgão permanente de supervisão de especialistas centralizado. O OIRA é o responsável pela
supervisão institucional das agências executivas norte-americanas, com papel fundamental na
revisão das análises de impacto dessas agências, com a finalidade de verificar o atendimento de
requisitos regulatórios e conferir uniformidade metodológica124.
Atualmente, as funções do OIRA são bastante abrangentes. Esse órgão detém
primordialmente a função de ajudar a identificar e agregar visões e perspectivas saídas de uma
ampla gama de fontes, tanto de dentro quanto de fora do governo federal, como um grande
consolidador e articulador de informações regulatórias federais. O OIRA irá, por exemplo,
recolher informações dispersas entre diversos ministérios – o Ministério da Energia sabe sobre
as implicações energéticas da proposta; o Ministério dos Transportes, sobre os efeitos no setor
dos transportes, e assim por diante – e, na medida do possível, promover um consenso
intergovernamental razoável entre os departamentos. Muitas vezes, quando o consenso não
existe, o OIRA irá postergar a edição da norma até que seja possível. Caso inexista consenso, a
norma provavelmente não será editada. Outra das funções do OIRA é garantir o bom
funcionamento das consultas e audiências públicas. Trata-se de identificar os pontos em
discussão e assegurar que as sugestões e críticas sejam consideradas e, eventualmente,
incorporadas à versão final da norma ou da ação. Como mencionado, o OIRA também se ocupa
de supervisionar e proceder às AIRs próprias das medidas regulatórias a serem editadas. No
governo federal brasileiro, nada há com as mesmas características125.
Nos últimos 40 anos, o OIRA passou por algumas reformas após os ciclos
governamentais tanto democratas quanto republicanos que implicaram o aumento ou a redução
de sua supervisão, porém sempre se manteve muito atuante no seu papel de supervisão
regulatória centralizada, representando, assim, um propósito de interesse bipartidário nos
Estados Unidos126.
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Durante muito tempo esse foi o ponto de divergência entre as políticas de better
regulation norte-americana e europeia, que não possuía um ROB até meados da década de 2010.
Mais recentemente, todavia, a União Europeia instituiu o Regulatory Scrutiny Board (RSB)
com finalidade semelhante, o que indica que esse é um elemento essencial para o sucesso das
iniciativas de better regulation.
Atualmente, a partir da experiência de várias jurisdições, Wiener127 identificou alguns
elementos principais que parecem essenciais para uma supervisão regulatória adequada.
Primeiramente, programas de better regulation precisam de um apoio político
muito forte para produzirem o resultado desejado, e os entes de supervisão institucional,
se bem capacitados, podem fazer a calibração adequada em relação à visão tecnicista da
agência reguladora acerca dos objetivos legais da regulação e à visão do poder político
alicerçada nos clamores populares, evitando conflitos diretos entre reguladores e políticos.
Além disso, a supervisão institucional poderá fortalecer o “patrocínio” do poder político
a determinadas iniciativas.
Entes de supervisão institucional podem ser um potente fomentador de coordenação
regulatória. Sabemos que perspectivas limitadas e unilaterais não trazem bons resultados para
problemas complexos. Nesse sentido, é extremamente desejável que seja fortalecida uma
coordenação regulatória entre diversos reguladores setoriais e transversais, e o ente de
supervisão institucional poderá facilitar a coordenação, a colaboração e as interfaces entre
diferentes entes reguladores.
O ente de supervisão institucional deve, ainda, auxiliar o planejamento estratégico dos
reguladores independentes, indicando prioridades para a agenda regulatória e alinhá-la aos
objetivos do governo e do parlamento.
Embora as AIRs devam ser realizadas pelos entes responsáveis pelo desenvolvimento
das propostas, é recomendável que tais relatórios sejam avaliados por uma “parte
independente”, sem envolvimento na preparação do processo, que possa, sem vieses, qualificar
a consistência metodológica das análises de impacto.
Por fim, cabe alertar que, se estruturar agências reguladoras independentes e
especializadas já é um grande desafio, estruturar ROBs é um desafio ainda maior, uma vez que
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esse ente deve, em virtude do seu quadro de pessoal qualificado e diversificado, da sua posição
específica na administração, da sua reconhecida autoridade e da sua experiência na gestão de
instrumentos de qualidade regulatória, ter credibilidade perante reguladores e poderes políticos
para ser capaz de garantir a adesão ao processo que contribui para a qualidade regulatória.
Ao mesmo tempo, os ROBs devem ter um nível adequado de autonomia, bem como
objetividade, para assegurar que o poder político não esvazie a independência necessária
para o processo regulatório128.

1.3.6. (Re)Avaliação ex post e monitoramento regulatório

Essa estratégia visa a permitir a avaliação de se as políticas regulatórias implementadas
produzem resultados favoráveis para as comunidades alvo da regulação.
Essa necessidade de mensuração de resultados também é apontada por Baldwin129 como
elemento essencial de qualidade regulatória. Se existe um objetivo de better regulation – isto
é, de melhorar a regulação –, é essencial que haja a capacidade de medir não apenas a qualidade
da regulação, mas também o desempenho das ferramentas, instituições e políticas de melhora
regulatória. Nesse contexto, as análises de impacto regulatório ex post são indispensáveis
porque os reguladores precisarão saber se a regulação está melhorando e se isso se deve a
medidas de melhoria que foram implementadas, e não a causas concorrentes ou atividades
independentes e outros atores, como ações de órgãos autorreguladores, empresas reguladas ou
órgãos supragovernamentais.
A avaliação da qualidade regulatória pode ser obtida por duas principais ferramentas:
(i) avaliações ex post e (ii) monitoramento.
A avaliação ex post representa uma análise de impacto após um período de
implementação e pode recair sobre uma norma ou um conjunto de normas, bem como sobre
uma ou mais etapas de implementação da norma. Serão elementos para a realização de uma
avaliação ex post a análise de impacto elaborada de impacto ex ante, a edição da norma e o
monitoramento de uma série de indicadores relacionados ao objeto da regulação sob foco, que,
preferencialmente, devem ser previamente selecionados.
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A primeira razão para realizar uma avaliação ex post é melhorar as políticas ao longo
do tempo com base nas informações atualizadas sobre eficácia, benefícios, custos e efeitos
colaterais ou compensatórios não intencionais da regulação. O uso de dados de monitoramento
de desempenho para revisar políticas é frequentemente chamado de “gerenciamento
adaptativo”. Uma segunda razão para conduzir avaliações ex post é determinar quão precisas
foram as estimativas de AIR ex ante e validar e melhorar as metodologias ex ante para a tomada
de decisão subsequente130.
Coglianese131 também alerta para a necessidade de se avaliarem conjuntamente e
isoladamente todas as etapas da atividade regulatória. Por exemplo, para analisar a participação
de stakeholders é necessário avaliar se a agência faz audiências e consultas públicas, se os
comentários foram ponderados, respondidos e, às vezes, incorporados, e se são disponibilizados
meios para participação. Para saber se há accountability devem ser realizadas auditorias de
terceiras partes, se dirigentes puderem ser ou forem responsabilizados concretamente. Para
saber se uma norma é eficaz, é necessário analisar o nível de compliance de uma série de casos.
A medição da qualidade regulatória e do desempenho da ferramenta de melhora
regulatória, entretanto, é extremamente desafiadora por uma série de razões. A primeira delas
é que medir a qualidade regulatória (a ferramenta, ou política, ou desempenho institucional)
depende não apenas de se a definição de indicadores será avaliada como relevante, o que já um
trabalho delicado, mas, também, dos objetivos da política em questão e do equilíbrio entre
diferentes objetivos ou benchmarks, o que é visto como apropriado132. Voltamos, então, ao
problema do critério utilizado para mensurar a qualidade da regulação, que, em algumas
jurisdições, a legislação pode não ter deixado claro quais são os objetivos.
Ao se realizar uma avaliação ex post, deve-se tentar identificar outros fatores que
possam ter contribuído para os resultados observados, buscando isolar, tanto quanto possível,
os efeitos diretamente decorrentes da ação implementada. Deve-se buscar, ainda, analisar qual
seria o possível cenário caso nenhuma medida regulatória tivesse sido levada a efeito e se este
cenário seria mais eficiente do que aquele ocorrido133.
Os custos de revisar permanentemente a regulação e as etapas do processo que se deseja
aferido representam outro problema. Notadamente, qualquer atividade estatal possui um custo
e será impossível revisar frequentemente uma regulação ou checar todas as etapas do ciclo.
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Reguladores deverão fazer escolhas cautelosas para definir a periodicidade da revisão e que
etapas do ciclo deverão ser avaliadas. Outrossim, em sistemas de regulação policêntricos,
muitas vezes isolar todas as causas e identificar as condições necessárias para aquele resultado
factual exige um esforço desafiador.
Diante dessas dificuldades, a avaliação e o monitoramento da atividade regulatória
ainda são questões frequentemente negligenciadas, seja porque (i) as agências também possuem
recursos escassos que preferem dedicar a novas iniciativas ou porque (ii) podem gerar
responsabilização de gestores e reguladores.
Assim, ainda hoje, a maioria dos sistemas regulatórios desenvolvidos na Europa e nos
Estados Unidos conduz algum tipo de avaliação ex ante por meio de AIR, porém poucas
jurisdições massificaram a implementação de análise de impacto ex post e o monitoramento da
atividade regulatória134.
Com o passar do tempo, porém, as políticas de better regulation produzem resultados
em larga escala, permitindo que estudos possam rastrear os efeitos das escolhas de políticas
regulatórias ao longo do tempo e entre jurisdições (onde as políticas variam espacialmente). Os
atuais recursos computacionais de big data e de data lake já são valiosas ferramentas para o
monitoramento regulatório e tendem a revolucionar as políticas regulatórias de monitoramento
dados seu alcance e baixo custo.
A OCDE135 recomenda que a avaliação ex post seja realizada pelo menos para os casos
de normas regulatórias mais complexas e mais para as normas que tenham sido dispensadas da
realização da AIR em virtude de urgência.
Os processos de fiscalização e monitoramento da ação implementada podem trazer
dados e informações importantes para a avaliação ex post. Assim, é recomendável que durante
a elaboração da estratégia de fiscalização e monitoramento (etapa da AIR) seja feita alguma
reflexão sobre as questões básicas que deverão ser respondidas futuramente na avaliação de
resultado regulatório. Além disso, é importante que os dados da fase de implantação,
fiscalização e monitoramento sejam colhidos e reportados da maneira mais completa e
organizada possível, de modo a contribuir para a realização de posterior avaliação.
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CAPÍTULO 2
BETTER REGULATION: A EXPERIÊNCIA EUROPEIA
Faça as coisas o mais simples que você puder,
porém não se restrinja às mais simples.
Albert Einstein

2.1. Melhor regular para crescer: um processo em permanente transformação

No contexto atual da UE, better regulation é tanto um objetivo quanto um processo que
define como os regulamentos são preparados, avaliados e revisados. Atualmente, o objetivo é
elaborar políticas e leis que atinjam seus objetivos a um custo mínimo. Better regulation não se
trata de regular ou desregular. A iniciativa better regulation na UE engloba um conjunto de
procedimentos e diretrizes para garantir que as decisões políticas sejam preparadas de maneira
aberta e transparente, fundamentadas pelas melhores evidências disponíveis e apoiadas pelo
envolvimento abrangente das partes interessadas, de maneira que não exceda o necessário para
resolver um problema. Essas diretrizes se aplicam às iniciativas novas e existentes136. Nesse
contexto, os programas de better regulation na União Europeia objetivam orientar a
implementação de intervenções regulatórias, abrangendo todo o ciclo de políticas –
planejamento, adoção, design, implementação, aplicação, avaliação e revisão.
A primeira leitura do conceito anteriormente descrito de better regulation pode levar o
leitor a concluir se tratar de uma concepção bastante ampla e maleável, mas isso é proposital.
Como será apresentado a seguir, tais políticas já passaram por inúmeras transformações e ciclos,
sem se distanciarem de seus valores centrais, que são possibilitar o aprimoramento contínuo da
regulação e das instituições e reduzir o custo da regulação para reguladores e regulados.
Na visão de Baldwin, Cave e Lodge137, todavia, o surgimento de uma agenda política
governamental sob o rótulo de “better regulation” foi um recurso retórico para conferir
consistência e uniformidade aos mecanismos de aprimoramento contínuo e racionalidade da
burocracia, do planejamento estatal e da qualidade regulatória que surgiram a partir da década
de 1980 e foram consolidados nesse pacote. Do ponto de vista retórico, better regulation

136

EUROPEAN COMMISSION. Better Regulation Guidelines. 2017, p. 4. Disponível em:
<https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf>. Acesso em: 28 maio 2020.
137
BALDWIN, Robert, CAVE, Martin. LODGE, Martin. op. cit., p. 4.

65

certamente expressa uma conotação mais favorável do que seria “desregulamentação”, ou
“corte de custos para maior competitividade”, ou, mesmo, “Reforma Regulatória”.
A iniciativa better regulation não detalha o que significam “melhores” resultados, além
de enfatizar a accountability e a competitividade. Os críticos da better regulation de maneira
geral receiam que a iniciativa signifique menos regulação, com menos proteção, o que não quer
dizer melhor. Claro que a redução de custos é desejável, desde que os benefícios não sejam
reduzidos ainda mais, entretanto o objeto da better regulation na UE é buscar melhores
resultados e desempenho – não necessariamente em menos regulamentação138.
Em resumo, o objetivo das diretrizes está no processo participativo e na redução
de custos. A ideia é que um processo regulatório orientado para a redução de custos em
que exista uma análise de impacto com base em evidências, posteriormente submetidas à
avaliação

de

stakeholders,

gere

resultados

melhores,

conforme

uma

visão

procedimentalista de eficiência.
Na prática, contudo, a identificação dos melhores resultados dependerá de uma
avaliação da qualidade das análises de impacto, do pessoal e dos recursos utilizados, da
participação das partes interessadas, do desenho institucional e da real influência nas
decisões regulatórias.
Além dos justificativas econômicas já mencionadas nesta dissertação, a iniciativa
better regulation na UE teve origem também na crescente integração das instituições da
União Europeia e na maior competência para regular a saúde e o meio ambiente após os
Tratados de Maastricht, Amsterdã e Nice. Na Europa, a better regulation é também
motivada pela necessidade de se encontrar uma base comum para a regulação entre as
instituições da UE (em particular a Comissão, o Parlamento e o Conselho) e os estadosmembros, facilitando o comércio no Mercado Único Europeu e garantindo a
responsabilização política quanto às políticas regulatórias no bloco comunitário139.
Após esse período inicial de integração, a década de 1990 testemunhou um surto de
crescimento da atividade legislativa da UE. O impulso para completar o mercado único de
bens e serviços, o rápido desenvolvimento da política ambiental da UE e a resposta ao
pânico dos problemas sanitários, como, por exemplo, a doença das vacas loucas, resultaram
num volume crescente de legislações que tiveram de ser implementadas pelos estadosmembros. No início dos anos 2000, os estados-membros da UE, as empresas e o público
sentiam os impactos não apenas dessa nova onda de regulamentação comunitária, mas
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também do efeito cumulativo das últimas décadas de atividade regulatória intensiva nos
países-membros. Era amplamente reconhecido pelo governo, empresas e sociedade civil
que as leis mais antigas precisavam ser revistas para garantir que ainda eram adequadas a
algum propósito legítimo e que as novas propostas legislativas precisavam ser mais bem
preparadas por meio de consultas mais amplas e com uma melhor compreensão de seus
impactos cumulativos140.
Assim, uma parte essencial da iniciativa better regulation na Europa é desenvolver
diretrizes para assegurar que a regulação permanentemente passe por processos de revisão,
consultas aos stakeholders e prestação de contas de suas decisões e normas com base em
processos de avaliação de resultados e consequências.
Cabe lembrar que as primeiras iniciativas de melhora regulatória, no início da década
de 1990, no âmbito da União Europeia, basearam-se em uma leitura técnica e despolitizada,
focada especialmente no drafting e em questões de simplificação textual de leis (lawmaking);
caminhavam, em paralelo, debates acerca da avaliação de políticas públicas141.
A partir de meados da década de 1990, foi criada uma espécie de checklist (ficha de
impacto) legislativo e desenvolveu-se uma estratégia paralela de simplificação e redução de
fardos burocráticos (red tape) para determinados setores no mercado interno em uma política
conhecida como Simpler Legislation Internal Market (SLIM). As ações englobaram a
simplificação do ambiente regulatório e a melhora dos procedimentos. Foi dada ênfase a
questões relativas a transparência, acessibilidade e participação (em especial a padrões mínimos
de consultas públicas). Embora não tenham tido muitos resultados práticos, elas serviram para
chamar a atenção para o tema do planejamento estratégico de ações com vistas à
simplificação142.
Na iniciativa better regulation da UE, há que se ressaltar também que a simplificação
compreende uma forte tendência inconfundível de, se não desregulamentação, remoção seletiva
de leis obsoletas. Essa diretriz, como já mencionado, é um risco de acabar por negligenciar a
possibilidade de que, embora algumas leis antigas estejam de fato obsoletas, outras possam estar
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apenas adormecidas, porque são amplamente aceitas e raramente violadas, mas o ato de revogálas sinaliza uma temporada aberta para transgredir a velha norma de maneiras indesejáveis143.
Consoante mencionado, a partir do final da década de 1990 e início de 2000, as AIRs
passaram a ter papel crucial nas estratégias de better regulation. Embora, em cada país do bloco,
a AIR tenha sido aplicada de maneira distinta, quase todos os países da União Europeia e da
OCDE já possuem, em algum nível, obrigações de elaboração de AIR antes da edição de atos
normativos que impactem agentes regulados.
Sob o rótulo de High Quality Regulation, surgiram novas ideias de reforma
administrativa relacionando qualidade da regulação e competitividade. Essas ideias foram
propagadas não só no âmbito da União Europeia, mas, além de entre os países-membros da
OCDE, no círculo de influência do Banco Mundial144.
O entusiasmo inicial dos órgãos reguladores com as ideias de High Quality Regulation
reflete duas percepções. Primeiramente, depois de duas décadas de reforma regulatória,
especialmente na regulação de serviços públicos e atividades econômicas delegados, existem
dados e evidências suficientes para analisar e comparar o desempenho de experiências setoriais
e nacionais. Segundo, a ideia de uma regulação profissional e independente veio para ficar, não
só para lidar com os monopólios e sistemas em rede nos setores de infraestrutura, mas para lidar
com falhas de mercado, como informações, assimetrias e externalidades e, também, para
arbitrar demandas políticas por “controle” sobre atividades sociais e econômicas145.
Assim, a ideia high quality regulation propõe também a criação de dispositivos
processuais e organizacionais, canais para a regulação profissional e exige um fortalecimento
da comunidade reguladora entre os agentes reguladores e regulados. Essa comunidade de
reguladores facilitaria conversas entre agentes de mercado e entes reguladores, a fim de
desenvolver maior autonomia em relação à política. High quality regulation, portanto, versa
também sobre o aumento da profissionalização em todas as atividades regulatórias de definição
de padrões, coleta de informações e modificação de comportamento146.
A high quality regulation defendia sistematicamente menos intervenção regulatória. A
regulação, segundo seus propagadores, deve ser mantida a um mínimo absoluto, pois os efeitos
de atividades regulatórias são potencialmente mais prejudiciais do que benéficos. Ela sugere,
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então, a redução dos encargos para a economia como meio de aumentar a competitividade e
dissemina a ideia de que toda intervenção é distorção de incentivo147.
A high quality regulation incentiva uma regulação com sunset clauses, ou seja, que
saem de vigor dentro de um determinado prazo de desregulação compromissória, e
estabelece regras que exigem que uma nova regulação seja introduzida somente se outra
regulação for eliminada.
Nesse cenário, a high quality regulation tinha uma preocupação permanente com a
redução de efeitos colaterais e externalidades da própria regulação. Sob essa diretriz, a
regulação deve concentrar-se somente naquilo que é essencial para a existência dos mercados
e resistir a demandas sociais por mais regulação.
As exigências de simplificação da legislação (codificação, redução de estoque e repulsa
à legislação obsoleta) e de diminuição do red tape se intensificaram a partir dos anos 2000 e
reforçaram as diretrizes para AIRs mais sistemáticas e confiáveis. Finalmente, outros elementos
do ciclo de vida regulatório, como compliance e enforcement, passaram a ser mais
frequentemente debatidos.
Com o passar dos anos, houve dificuldade de coletar evidências sobre a eficácia
dessas ferramentas, e as prescrições da high quality regulation voltadas para a desregulação
foram perdendo força em razão das dificuldades dos debates políticos. Alguns preceitos
relacionados com a redução de custos e a intensidade da intervenção regulatória
permanecem, contudo, no debate regulatório. A alegada maleabilidade de objetivos da
better regulation, ao abarcar uma miríade de alternativas possíveis, fomentou diferentes
discursos legitimadores e variadas formas de adoção. Há autores que observam, nessa etapa,
uma gradativa perda de credibilidade148.
Ao final da primeira década de 2000, ainda sob a nomenclatura genérica de better
regulation, surgiu uma gradativa migração para o que é denominado smart regulation, que
remete a cinco características dos atos normativos ou das ações regulatórias: specific,
mesurable, achievable, realistic, time-dependent (SMART), isto é, esses devem ser
específicos, mensuráveis, realizáveis, realistas e temporalmente definidos e ser aplicados ao
ciclo de elaboração e avaliação da regulação como um todo, com foco em resultados e em
construção participativa149.
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A nova etapa, oficializada sem se sobrepor às demais em 2010, consolidou o mote da
abordagem governamental completa. Sua ideia central residia no afastamento de abordagens
exclusivamente voltadas a novas propostas legislativas e se concentrava na aplicação de
ferramentas em todo o ciclo de vida da elaboração da regulação e da lei que a estrutura,
fomentando os avanços na avaliação de qualidade das normas e no fomento à participação.
A ideia de smart regulation refere-se à busca por misturas ótimas de intervenções
voltadas a políticas eficazes e reflexivas. Na maioria dos casos, seria importante montar um
conjunto de soluções que interagissem entre si, a serem gradativamente utilizadas de modo a
obter melhores resultados a baixo custo e com menos intervenção150.
Além disso, a smart regulation exige que seja dada atenção aos custos de enforcement da
norma regulatória, favorecendo modos menos coercitivos de aplicação da regulação. Nesse
contexto, a smart regulation também tem sido associada a novos elementos trazidos pela
economia comportamental, de maneira que os incentivos materiais tradicionalmente apresentados
pelas teorias econômicas são fortemente afetados pelo ambiente e pelas normas sociais e alguns
padrões de comportamento podem ser antevistos e utilizados na construção de políticas151.
Em 2014, porém, com a posse de seu novo comitê executivo, a Juncker Commission152,
a Comissão Europeia, renovou seu compromisso com os ideais de better regulation com base
nos seguintes objetivos: (i) a tomada de decisões deve ser aberta e transparente; (ii) cidadãos e
partes interessadas podem contribuir em todo o processo de elaboração de políticas e leis; (iii)
as ações da Comissão Europeia devem estar baseadas em evidências e entendimento dos
impactos; (iv) os encargos regulatórios para empresas, cidadãos ou administrações públicas
devem ser reduzidos ao mínimo153.
Em 2015 foi lançada uma nova agenda de better regulation com um novo pacote de
documentos em que fica claro o esforço de se afastar de pressupostos político-ideológicos
frequentemente criticados. Reforçou-se o ideal de um tratamento adequado ao corpo legislativo
europeu, com a reiteração da necessidade de normas operacionais simples, eficazes e realmente
necessárias. Em resposta às críticas de utilização das propostas de better regulation de maneira
partidária, a Comissão Europeia anunciou à comunidade seu princípio de neutralidade política:
BALDWIN, op. cit., p. 6.
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Better regulation is not about favoring certain policies or objectives over others. It
is about being clear on the objectives, whatever they are. It is about ensuring that
the policy solution is the best and least burdensome way to reach those objectives
and it is about being honest about how well solutions are working. All significant
impacts – whether positive or negative, quantifiable or not – should be analysed
and considered154.

A Figura 1 resume a forma de atuação atual da UE conforme a iniciativa better
regulation 155:

Figura 1. Forma de atuação atual da UE conforme a iniciativa better regulation
Fonte: European Commission. Better Regulation Guidelines, Publications Office of the EU.

A Comissão Juncker (2014-2019) desenvolveu o trabalho das comissões anteriores,
Barroso e Prodi, adotando uma abordagem política e direcionada, que foi apresentada em um
pacote de better regulation em 2015, ainda em vigor. As oportunidades para as partes
interessadas contribuírem para a formulação de políticas foram significativamente reforçadas
com consulta obrigatória sobre todos os impactos das avaliações, bem como oportunidades de
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feedback ao longo da cadeia de tomada de decisão, incluindo projetos de legislação secundária
(atos de execução e atos delegados).
A última agenda better regulation instituiu a “Plataforma REFIT”, grupos de peritos
criados para detectar encargos regulamentares e identificar possíveis soluções para redução de
custos, o que será visto com mais detalhe nas seções seguintes.
Além disso, fortaleceu a supervisão regulatória criando o Regulatory Scrutiny Board,
em substituição ao Impact Assessment Board, atual responsável pela revisão das análises de
impacto regulatório, criado com pessoal especializado e dedicação integral, e que incluiu
membros externos, o que também terá análise aprofundada em seção específica.
Na agenda regulatória, previu-se a definição anual de prioridades envolvendo as
instituições. Juntamente com a comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho identificam os
itens de grande importância política que devem ser prioritários no processo legislativo. No que
se refere à avaliação de impacto, o Conselho e o Parlamento Europeu comprometem-se a
analisar a avaliação de impacto da comissão nas suas deliberações e a examinar o impacto das
alterações sugeridas sobre uma proposta da comissão. As instituições concordam que uma
abordagem sistemática da avaliação é necessária para verificar o desempenho da legislação
existente e que toda a nova legislação deve ter disposições claras sobre como o desempenho da
legislação deve ser monitorado e avaliado156.
Nos capítulos seguintes adentraremos nos detalhes do funcionamento dos principais
instrumentos de better regulation da União Europeia. Importa mencionar que as diretrizes,
chamadas de “Guidelines” estão divididas em sete diferentes capítulos157 e essa será a principal
base da pesquisa para esta seção da dissertação. As diretrizes, conforme será mencionado
adiante, possuem força vinculante dentro do contexto legislativo da União Europeia, porém
toda a caixa de ferramenta da iniciativa better regulation é descrita no documento Better
Regulation Toolbox158, que compreende a descrição detalhada de mais de 65 instrumentos
regulatórios em mais de 600 páginas, que, devido às limitações dessa dissertação, não poderão
ser abordados pormenorizadamente aqui, mas, quando necessário, também serão mencionados.
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2.2. Processo legislativo na União Europeia

Antes de introduzirmos os detalhes das ferramentas de better regulation na União
Europeia é necessário, primeiramente, entender como é o processo legislativo lá.
Em resumo, na União Europeia existem quatro ferramentas legislativas principais –
diretrizes, regulamentos, decisões e recomendações. As três primeiras são vinculantes. As
recomendações não têm força jurídica vinculativa159.
As diretrizes definem objetivos gerais de determinada política e são vinculativas
quanto aos resultados a alcançar, no entanto deixam aos estados-membros alguma margem de
manobra quanto à forma e aos métodos utilizados para transpor as suas obrigações (dentro dos
prazos fixados para a transposição). Os regulamentos são as normas centralizadoras de todos
os instrumentos e são utilizados para garantir a uniformidade dentro do bloco comunitário. Os
regulatmentos, portanto, têm aplicação geral e aplicabilidade direta. Eles entram em vigor após
uma data especificada (conforme declarado ou 20 dias após a publicação no Diário Oficial),
portanto são automaticamente incorporados à ordem jurídica interna dos estados-membros. Não
é preciso qualquer transposição (embora, em alguns casos, sejam necessárias medidas nacionais
de implementação). As decisões são vinculativas para aqueles a quem se dirigem e exigem que
o destinatário seja notificado de qualquer decisão. Essas decisões são geralmente dirigidas aos
estados-membros, e não a entidades privadas, exceto na área do direito da concorrência160.
A Comissão Europeia161 é o órgão executivo da UE, sendo politicamente
independente e responsável pela elaboração de propostas de novos atos legislativos europeus
e pela execução das decisões do Parlamento Europeu e do Conselho da UE, conforme mostra
o organograma da Figura 2162.
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Figura 2. A Comissão Europeia é responsável pela elaboração de propostas de novos atos
legislativos europeus e pela execução das decisões do Parlamento Europeu e do Conselho.
Fonte: What does the European Parliament do? What voters need to know about May
elections (https://euelectionsitaly.blog/what-does-the-european-parliament-do-what-votersneed-to-know-about-may-elections/>).

Durante o processo de elaboração, os indivíduos e as partes interessadas podem
comentar sobre as ideias iniciais para a ação que são estabelecidas em uma avaliação de impacto
inicial (ou seja, uma avaliação de impacto preliminar em propostas que são consideradas como
tendo impactos significativos) ou em roteiros (para iniciativas que não terão que ser
acompanhadas de uma avaliação de impacto). Os interessados podem responder às consultas
públicas durante 12 semanas sobre as avaliações de impacto. Depois disso, após a Comissão
Europeia definir o texto final da norma a ser encaminhada ao parlamento, haverá mais oito
semanas para as partes interessadas fornecerem os seus feedbacks ao texto final e as avaliações
de impacto antes de serem debatidos pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Se o ato de
base previr atos delegados ou de execução, esses últimos são enviados para feedback durante
quatro semanas antes da adoção. A Figura 3 resume o processo legislativo europeu para a
maioria das propostas163:
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Figura 3. Processo legislativo europeu para a maioria das propostas.
Fonte: GOLBERG, Elizabeth. ‘Better Regulation’: European Union Style. M-RCBG Associate
Working Paper Series, Harvard Kennedy School, n. 98, p. 12, 2018.

Todas as avaliações da legislação ou áreas da legislação (avaliações de qualidade)
incluem, portanto, uma consulta pública de 12 semanas. Os resultados das consultas são
registrados e resumidos na avaliação de impacto164. Mesmo após as etapas de consulta pública,
qualquer pessoa pode fornecer comentários sobre as leis da UE a qualquer momento no site
‘Lighten the Load’ do processo legislativo em questão165.
É importante dizer ainda que, segundo o princípio da subsidiariedade, a UE só deve
legislar dentro das suas competências privativas e quando o objetivo da ação não puder ser
suficientemente alcançado pelo estado-membro (em níveis nacional, regional e local) e puder
ser mais bem alcançado em nível da UE. Por outras palavras, as medidas políticas e as leis
devem ser decididas em um nível o mais próximo possível dos cidadãos e em nível da UE
apenas quando necessário. Esse princípio, que não se aplica às áreas anteriormente listadas em
que a UE tem competência exclusiva para agir, é altamente relevante nas áreas em que as
competências são partilhadas entre o nível da UE e os estados-membros.
Além disso, pelo princípio da proporcionalidade entende-se que a ação da UE não deve
ir além do necessário para cumprir os objetivos dos tratados. A abordagem da política (escopo
e profundidade) deve corresponder à escala da identificação do problema
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2.3. Planejamento e legitimidade: estratégias que andam juntas na União Europeia

A better regulation começa com um bom planejamento e o alinhamento das partes
interessadas. O trabalho deve focar na definição das prioridades da Comissão Europeia, refletidas
nas orientações políticas do presidente e nos programas de trabalho anuais da comissão.
O bom planejamento abrangerá a concepção de uma iniciativa e a articulação dos
processos de apoio – a avaliação das políticas já implementadas, a avaliação dos problemas e
soluções alternativas, o envolvimento ativo com as partes interessadas e a preparação de
iniciativas, incluindo a tradução. Essas atividades levam tempo, precisam de recursos para
produzir resultados oportunos e exigem um nível de validação política proporcional à natureza
da iniciativa em consideração166.
A gestão baseada no fluxo legislativo foi introduzida na Comissão Europeia no início
dos anos 2000 e incluía a preparação de uma estratégia política anual e do respectivo programa
de trabalho da comissão. O planejamento evoluiu com base na experiência e agora é parte
integrante da caixa de ferramentas better regulation, implicando o estabelecimento de
prioridades estratégicas no início de um mandato da comissão, seguido de uma declaração
política anual do presidente da comissão (o chamado discurso do “Estado da União” proferido
em setembro no Parlamento Europeu) e um programa de trabalho anual. Isso fornece uma
agenda regulatória para as discussões com o Conselho e com o Parlamento167.
Na administração da comissão, antes de começar o trabalho em qualquer iniciativa
importante, é necessária a validação do Executivo. A validação política deve ser entendida
como um sinal verde para iniciar o trabalho preparatório substantivo. Não deve ser interpretado
como uma decisão final sobre uma determinada iniciativa ou curso de ação que antecipa o
resultado de qualquer processo de avaliação de impacto, consulta às partes interessadas ou
posterior discussão política na comissão168. Assim que uma iniciativa é validada, uma visão
geral preliminar dos objetivos, opções e impactos é fornecida em uma avaliação de impacto
inicial que é enviada para feedback.
Em seguida, é elaborada uma avaliação de impacto. Antes de proceder a uma consulta
interserviços (ou seja, consulta obrigatória de todos os departamentos) e de apresentar a
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proposta para adoção pela Comissão, é necessário um parecer positivo do RSB sobre a
avaliação de impacto. Se a Comissão adotar medidas sem uma avaliação de impacto de apoio,
deve justificar-se publicamente. Se a iniciativa envolver mudanças na lei existente, uma
avaliação de impacto é necessária (princípio de “avaliar primeiro”). Esses requisitos exigem
um planejamento cuidadoso em um horizonte de programação relativamente longo. Todo esse
fluxo interno é conduzido por meio de um sistema chamado “Decide”.
As propostas de regulamentos e planos de implementação devem ser discutidas
coletivamente pelos serviços dentro de um grupo interserviços (ISG). É importante que todos
os departamentos com interesse participem ativamente do trabalho interserviços desde o início
(p. ex., competitividade e inovação, impactos das pequenas e médias empresas (PMEs),
impactos econômicos, sociais, ambientais e métodos científicos/analíticos).
Cabe mencionar ainda que faz parte das medidas de planejamento da UE estabelecer, para
cada ato normativo relevante, um consistente plano de implementação, o qual deve ser elaborado
quando a implementação do ato jurídico em causa, devido à sua natureza ou complexidade, possa
se beneficiar ou ser facilitada por medidas de apoio. Normalmente são exigidos para diretrizes
com um amplo âmbito de aplicação e contendo um grande número de obrigações jurídicas ou que
alteram vários ramos da ordem jurídica nacional. Em contraste, os planos de implementação não
são exigidos para diretrizes com um âmbito muito técnico ou que não exijam medidas de
transposição para países-membros. O mesmo cabe para os regulamentos169.
O plano de implementação deve começar com uma avaliação dos desafios que os
estados-membros enfrentarão na aplicação da legislação. Com base na avaliação, o plano deve
definir os vários tipos de apoio que os serviços da Comissão prestarão aos estados-membros
para os ajudar na aplicação da legislação. Deve também definir as disposições de
monitoramento destinadas a garantir a disponibilidade de dados sólidos e outras evidências para
rastrear o progresso da implementação e relatar o desempenho da medida. A Better Regulation
Toolbox170 fornece um modelo para essa implementação, juntamente com informações
adicionais sobre como preparar as orientações da Comissão relacionadas com a aplicação da
legislação da União Europeia pelos estados-membros. Se for esse o caso, o plano de
implementação deve ser atualizado após a adoção do ato pelo parlamento para refletir as
alterações importantes que afetarão a forma como a legislação deve ser transposta e aplicada
pelos estados-membros171.
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Para a Comissão Europeia, o planejamento estratégico é a chave para gerenciar o fluxo
da atividade legislativa, uma vez que a edição e a reforma de normas regulatórias envolvem
muitos atores e órgãos. A coordenação, integração e alinhamento para editar ou reformar a
regulação somente serão obtidos com um planejamento adequado172.

2.4. Análise de impacto como ferramenta central de qualidade regulatória

Na União Europeia, as AIRs atingem, fundamentalmente, propostas legislativas de
primeira ordem, ou seja, projetos de lei produzidos pela Comissão Europeia e enviados ao
Parlamento Europeu, constituindo-se em uma avaliação ex ante da estrutura para a preparação
de leis e de políticas embasando e acompanhando os projetos de lei173.
Em 2002, um novo ciclo da iniciativa better regulation lançou as Diretrizes de Análise
de Impacto Regulatório174, que são revisadas a cada novo ciclo da iniciativa quando é assumida
uma nova gestão na Comissão Europeia, reconhecendo que as novas iniciativas devem basearse em dados e evidências sólidas e demonstrar o valor acrescentado do ato legislativo.
Atualmente, a Comissão dá muita ênfase e dedica recursos consideráveis à avaliação de
impacto e, inclusive, constituiu um órgão dedicado para revisão das análises de impacto, o
Regulatory Scrutiny Board.
Estipulou-se, nesse documento, que a avaliação de impacto seria dividida em duas
fases: a) avaliação preliminar: apresentação do problema, das eventuais opções e dos setores
afetados, permitindo a seleção das propostas que serão objeto de uma avaliação definitiva; e
b) avaliação exaustiva: as propostas selecionadas para uma avaliação exaustiva são aquelas
que acarretam uma reforma política importante ou impactos econômicos, ambientais e/ou
sociais significativos175.
Os métodos de trabalho da comissão especificam que as iniciativas com impactos
econômicos, sociais ou ambientais significativos devem ser acompanhadas por uma avaliação
de impacto. As diretrizes exigem da AIR a identificação do problema, definição de objetivos,
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identificação de opções, consideração de opções políticas alternativas (incluindo nenhuma
ação), e avaliação dos impactos econômicos, sociais e ambientais “positivos e negativos”
(incluindo impactos diretos e indiretos) de cada opção política. Além das processuais, as
orientações abrangem os elementos básicos para uma boa avaliação de impacto, como avaliação
da subsidiariedade e da proporcionalidade (princípios da UE) e definição das disposições de
acompanhamento e avaliação. As AIRs também devem fornecer orientação sobre análise
comportamental, modelagem e outras técnicas analíticas176.
Depois de avaliar os prováveis impactos econômicos, sociais e ambientais, bem como
sua distribuição entre as partes interessadas, a AIR deve reunir os resultados em uma
comparação clara das opções, o que deve facilitar a identificação da opção preferida: análise de
custo-benefício, análise de custo-efetividade, análise de custo de conformidade e análise
multicritério são os métodos mais comuns para avaliação e comparação de alternativas
regulatórias. A escolha de um (ou uma combinação deles) pode depender de vários fatores,
incluindo o número e a natureza dos impactos e objetivos, até que ponto os benefícios e custos
podem ser monetizados (ou quantificados) e a relevância das questões distributivas. Importa
notar que as diretrizes não direcionam a um critério preferido, apenas determinam que a
escolha deve estar devidamente motivada e oferecer um critério objetivo de comparação das
alternativas regulatórias177.
Atualmente as AIRs na União Europeia possuem os seguintes principais requisitos178:
• as avaliações de impacto devem estabelecer o raciocínio lógico que liga o problema
(incluindo questões de subsidiariedade), suas causas subjacentes, os objetivos e uma gama de
opções de políticas para resolver o problema. Devem apresentar os impactos prováveis das
opções, quem será afetado por elas e como;
• as partes interessadas devem ser capazes de fornecer feedback com base em uma
avaliação de impacto inicial que descreva o problema, questões relacionadas a
subsidiariedade, objetivos, opções de política e uma consideração inicial dos impactos
relevantes dessas opções de política;
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• as avaliações de impacto devem comparar as alternativas regulatórias com base em
seus impactos econômicos, sociais e ambientais (custos e benefícios quantificados, sempre que
possível) e apresentá-las no relatório de avaliação de impacto;
• certos elementos devem ser incluídos obrigatoriamente no relatório final de análise de
impacto: (i) uma descrição dos impactos ambientais, sociais e econômicos e uma declaração
explícita se algum deles não for considerado significativo; (ii) uma descrição clara de quem
será afetado pela iniciativa e como; (iii) impactos nas PMEs na sequência do “teste PME” na
caixa de ferramentas; (iv) impactos na competitividade; e (v) uma descrição detalhada da
estratégia de consulta e dos resultados obtidos;
• o projeto de AIR deve ser apresentado ao ente de supervisão institucional (Regulatory
Scrutiny Board [RSB]) para sua análise.
Além de ser instrumento extremamente valioso para subsidiar decisões com base em
análises empíricas e contrafactuais, avaliar alternativas e permitir a participação informada de
stakeholder, na prática, o uso de AIRs tem sido um instrumento bastante útil para atingir os
objetivos comunitários de aumentar a competitividade e reduzir os custos179.
A sua utilização massificada tem sido bastante interessante para moderar o fervor
anterior pelo princípio da precaução. Hoje é requisito para aplicação do princípio da precaução
a realização de análise de custo-benefício. A precaução pode ser vital para prevenir riscos
catastróficos e potencialmente irreversíveis, mas também pode ser excessiva, incorrendo nos
custos de falso positivos e inovação perdida180.
Além disso, como as AIRs têm sido um instrumento essencial para a redução do red
tape, suas diretrizes de elaboração foram alteradas recentemente com a inclusão do standard
cost model (SCM)181 como método de mensuração de custos administrativos, o que
falaremos a seguir.
2.5. Os esforços para simplificação
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Embora não possua um capítulo específico dentro da caixa de ferramentas de better
regulation da UE, a simplificação regulatória é, há mais de uma década, um dos principais
objetivos das políticas de better regulation na UE, buscando reduzir custos administrativos e
adotar medidas de simplificação legislativa. A busca por simplificação está pulverizada em
todos os procedimentos de análise de impacto e avaliação, na medida em que o objetivo é a
edição ou reforma da regulação com o menor custo possível para a sociedade. Nesse sentido,
existem regramentos tanto do ponto de vista de legística e aumento da coerência normativa,
bem como do ponto de vista de redução de custos regulatórios estrito senso.
A simplificação e redução dos custos administrativos podem ser buscadas tanto ex ante
(na revisão dos novos regulamentos propostos e requisitos de informação) quanto ex post (para
reduzir os custos dos programas existentes). A simplificação envolve combinar, codificar ou
revogar leis antigas, a fim de torná-las mais fáceis de entender, reduzir a complexidade das
etapas burocráticas que o público deve percorrer e remover disposições obsoletas182.
Na perspectiva de better lawmaking exige-se que legislação da União Europeia seja
redigida de maneira clara, a fim de garantir que reflete de forma adequada a intenção do
legislador e pode alcançar o seu objetivo regulamentar. Existe um guia prático conjunto183 para
pessoas que elaboram legislação da União Europeia. Além disso, também existe um
departamento de Qualidade da Legislação que orienta, passo a passo, a elaboração de atos
jurídicos e tem por base o Guia Prático Conjunto. Ele ainda fornece links úteis e texto sugerido.
O respeito pelos requisitos da redação legislativa desempenha um papel importante para
alcançar o objetivo da segurança jurídica. Se a legislação for clara, ela pode ser implementada
com eficácia, os cidadãos e os atores econômicos podem conhecer seus direitos e obrigações e
os tribunais podem aplicá-los184.
As diretrizes de better regulation ainda preveem a técnica de simplificação denominada
recast ou reformulação que permite alterar um ato anterior (que já pode ter sido alterado),
enquanto codifica imediatamente as novas alterações com as disposições existentes do ato
anterior. O recast é bastante semelhante, portanto, ao que conhecemos como consolidação de
atos normativos. Resulta, portanto, num novo ato jurídico que incorpora tanto as alterações
como as disposições inalteradas. O novo ato jurídico substitui o anterior, que é revogado. A
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reformulação dos atos legislativos é regida por regras específicas estabelecidas em um acordo
interinstitucional com os legisladores envolvidos sobre uma utilização mais estruturada da
técnica de reformulação dos atos jurídicos. O Acordo estabelece as “regras do jogo” necessárias
para preservar tanto o direito de iniciativa da Comissão como o direito do legislador de alterar
a proposta da Comissão num exercício de reformulação185.
Os serviços legislativos são obrigados a considerar o uso da técnica de reformulação ao
alterar a legislação existente. Deverá ser pedido aconselhamento numa fase inicial da
preparação de uma nova iniciativa ao serviço de Qualidade Legislativa, para determinar se a
reformulação é adequada num determinado caso. O serviço de Qualidade Legislativas também
vai orientar quanto a tradução de propostas reformuladas.
Outra técnica de simplificação recomendada pelas diretrizes é a codificação que reúne
todas as disposições de um ato jurídico existente e todas as suas alterações em um novo ato
jurídico que substitui o anterior, que é revogado186. A característica distintiva da codificação é
que, ao contrário da reformulação, nenhuma alteração substantiva pode ser feita no ato anterior.
A codificação é utilizada em várias jurisdições, inclusive no Brasil, onde é pouco praticada.
A codificação e a consolidação – que passa por todo o processo legislativo – não deve
ser confundida com a consolidação oficiosa levada a cabo pelo serviço das publicações da qual
resultam textos não vinculativos, semelhante ao que feito pelo site www.planalto.com.br. A
codificação e a reformulação aqui mencionadas são regidas por acordos interinstitucionais
sobre um método de trabalho que será utilizado e objetivos almejados.
Em relação as iniciativas de redução de custos regulatórios estrito senso, uma das
ferramentas para implementar a simplificação é a aplicação de ACB a decisões regulatórias
sobre novas normas. De forma mais geral, o princípio da proporcionalidade, um princípio geral
do Direito europeu, foi considerado como implicando alguma versão de AIR com base em
ACB. Nesse sentido, os reguladores devem buscar realizar o tríplice exame da
proporcionalidade com vistas a identificar a alternativa regulatória que seja necessária, mais
adequada ao fim e a que gere menos custos administrativos187.
Devido às preocupações com a acumulação de encargos regulatórios, a Comissão
Europeia elevou o perfil das medidas para reduzir tais encargos, lançando um programa de
Redução de Encargos Administrativos em 2007. O programa enfocou apenas os custos
administrativos e teve como objetivo reduzi-los em 25% (33 bilhões de euros) até 2012.
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Esse objetivo visava à revisão de 72 leis em 13 áreas prioritárias. Estimou-se à época que
tal meta represente 80% da carga administrativa total da legislação da UE sobre as empresas.
Foi feito um cálculo de linha de base e o SCM foi usado para medir os custos administrativos
de cada lei188.
Apesar dos pedidos para um segundo objetivo de redução, a comissão decidiu primeiro
avaliar os resultados do esforço de redução de 25%, adotando uma abordagem mais qualitativa
daí em diante.
A iniciativa da UE Regulatory Fitness (REFIT) envolveu a triagem de todo o corpo
legislativo em busca de encargos, lacunas e inconsistências desnecessárias. Dada a necessidade
de adaptar a ação política a cada situação específica, o REFIT enfatizou a avaliação ex post da
legislação para estabelecer as evidências para a redução dos encargos. O objetivo era examinar
se os benefícios daquelas regulações poderiam ser obtidos de uma maneira menos onerosa e
mais simples, uma vez que, na prática, o processo de revogação de leis obsoletas se mostrou
bastante desgastante. Nas Comunicação Complementar das diretrizes Better Regulation de
2017189, a comissão reforçou o seu empenho ao indicar que todas as alterações à legislação
propostas pela comissão deveriam ser acompanhadas por medidas de redução de custos. As
conquistas da redução de encargos são registradas em um painel de avaliação, cujo resumo é
publicado anualmente.
Após a implementação da iniciativa REFIT, os resultados mostram que existe uma
tendência para a diminuição do volume das propostas legislativas da Comissão Europeia de
diretrizes e regulamentos nas últimas comissões executivas da UE, no entanto, no mesmo período
(2010-2017), o volume de atos delegados e de execução aumentou significativamente190.
Tem havido algum sucesso na redução do volume de legislação por meio da retirada (ou
seja, a comissão retomando uma proposta antes de ser adotada pelo legislador) e revogação (ou
seja, a comissão propõe a revogação de uma lei). As retiradas tendem a ser propostas que não
têm hipótese de serem aprovadas ou que foram ultrapassadas por eventos ou outras propostas
legislativas. As retiradas de projetos de lei são realizadas principalmente no início de um
mandato da comissão, quando o novo executivo decide se pretende continuar a defender as
propostas apresentadas pela comissão anterior que ainda se encontram na legislatura.
No que tange à revogação de atos normativos, tem sido verificado que é difícil revogar
as leis. A maioria das leis revogadas é obsoleta e geralmente cobre períodos de implementação,
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prazos ou questões temporárias. A revogação foi, portanto, mais uma tarefa doméstica de retirar
de vigor leis que já perderam eficácia do que a simplificação em grande escala. Há menos
revogações substanciais devidas à natureza do processo de revogação e ao potencial de
resistência das partes interessadas do que retiradas da proposta regulatória. No que diz respeito
ao processo, se a comissão pretende revogar um ato, tem de apresentar uma proposta ao colegislador (estado-membro), quando aplicável. Não é garantido que a revogação será adotada
e, ao se tratar de uma diretriz, os estados-membros terão de rever o seu ato jurídico nacional
para refletir a revogação, o que pode ser um processo moroso e conturbado, pois pode existir
forte resistência das partes interessadas. Até o momento, as complicações políticas das
revogações geralmente superam os ganhos em termos de regras simplificadas e atualizadas191.
Em suma, houve uma redução no fluxo de novas propostas da comissão no processo
legislativo ordinário e no número de atos adotados. E menos leis implicam, em tese, um menor
custo regulatório, mas seria necessário um refinamento adicional na análise para medir se e
como a desaceleração do ritmo e do volume da legislação teve impacto na redução ou
economia de custos192.
É interessante notar que foi conduzido um processo de consultas às empresas sobre
custos administrativos, e a percepção foi de que mais de metade delas indicou que os custos
regulatórios decorrentes do cumprimento da legislação da UE e das obrigações de prestação de
informação se mantiveram estáveis no último exercício financeiro. Poucas empresas
consideravam que os custos estavam diminuindo193.
Conforme já descrito, a UE estabeleceu uma meta de 25% para a redução dos encargos
administrativos, contudo uma conclusão dos trabalhos de reavaliação regulatória é que,
embora relevantes, os custos administrativos são um pequeno subconjunto dos custos totais
(incluindo conformidade, folha de pagamento, impostos etc.). Isso levanta a questão quanto
à utilidade de focar os esforços de política regulatória na medição e redução de um pequeno
subconjunto de custos194.

2.6. Consulta e participação de stakeholders
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A consulta às partes interessadas é uma obrigação legal e tornou-se um instrumento
fundamental da caixa de ferramentas das políticas de better regulation da UE. Muito já foi
falado aqui sobre essas obrigações de participação.
Em 2002, foram estabelecidas normas mínimas para a consulta. A consulta às partes
interessadas foi totalmente integrada na caixa de ferramentas da better regulation na agenda
2017, possuindo um capítulo específico para esse tema195.
Uma proposta legislativa da comissão é, por natureza, um projeto, uma vez que apenas
o Conselho e o Parlamento Europeus, na qualidade de colegisladores, podem aprovar a
legislação ou conceder uma delegação à comissão para o fazer, caso em que o projeto de
legislação é apresentado para feedback.
Consultas sistemáticas (públicas ou direcionadas) e oportunidades de feedback são
fornecidas ao longo do processo de formulação de políticas. Conforme apresentamos na seção
2.2 sobre processo legislativo na UE, uma consulta pública de 12 semanas é obrigatória na
preparação de avaliações de impacto. Avaliações de impacto preliminar (roteiros), atos
delegados e atos de execução adotados pela comissão são publicados para feedback com prazo
inferior de quatro ou oito semanas, conforme o caso.
A Comissão Europeia facilita comentários sobre as suas propostas imediatamente após
o seu envio ao parlamento. Quaisquer comentários recebidos são disponibilizados aos
colegisladores para consideração durante o processo legislativo.
Atualmente, a Comissão Europeia apresenta expressamente os seguintes requisitos
mínimos para consulta às partes interessadas196:
• deve ser desenvolvida uma estratégia de consulta simples que identifique e
objetive as partes interessadas relevantes e apresentadas as evidências para cada proposta
e análise de impacto;
• os elementos-chave devem ser descritos e identificados antes de solicitar os
comentários ao roteiro ou a análise de impacto preliminar indicando os principais pontos sobre
os quais as partes interessadas podem fornecer feedback;
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• após o período de feedback, a estratégia de consulta e os documentos de consulta
devem ser finalizados e acordados pelo ISG ou pelo secretariado-geral e outros serviços
associados, se nenhum ISG for estabelecido;
• a estratégia de consulta deve utilizar uma linguagem adequada para viabilizar os
comentários das partes interessadas. Todas as consultas públicas devem ser disponibilizadas
pelo menos em inglês, francês e alemão, porém é recomendado que as mais relevantes sejam
disponibilizadas em todas as línguas dos estados-membros da UE;
• as partes interessadas devem ser capazes de fornecer feedback sobre cada roteiro
(incluindo para avaliações) ou avaliação de impacto preliminar, sobre as propostas legislativas
e projetos de atos de execução e delegados;
• um relatório descrevendo os resultados gerais da consulta pública, fornecendo
feedback às partes interessadas (sinopse), deve ser publicado no site da consulta e, quando
aplicável, adicionado como um anexo à AIR ou relatório de avaliação. O relatório deve incluir
um resumo dos feedbacks recebidos sobre as análises de impacto preliminares ou roadmaps
(propostas que não terão uma AIR exaustiva), bem como outras contribuições relevantes
recebidas em paralelo ao trabalho de consulta formal.

2.7. “Avaliar primeiro” e monitorar

Conforme já foi abordado, segundo os paradigmas de qualidade regulatória, após um
determinado período de implementação da regulação, os reguladores devem realizar o
monitoramento e a avaliação ex post para verificar se a norma regulatória realmente produz os
resultados pretendidos e informar quaisquer revisões futuras da política. Ao final desse
processo, os formuladores de políticas devem saber como a política será monitorada e avaliada,
permitindo ajustes futuros sempre que necessário. Os reguladores e as partes interessadas
precisam ser capazes de verificar se a implementação da política está no caminho certo e até
que ponto está alcançando seus objetivos, a que custo e com quais benefícios. Para isso, devese partir de uma ideia clara de como será a situação no futuro se a iniciativa for bem-sucedida.
Em avaliações ex post, os resultados reais provavelmente serão diferentes daqueles
estimados ou desejados, independentemente da qualidade da AIR e da iniciativa proposta. Isso
não quer dizer que a análise ex ante foi malfeita, mas, no mundo real, existe um número quase
incontável de variáveis que podem influir no resultado da política pública. Quando uma política
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não está atingindo seus objetivos, ou os custos e impactos negativos são mais significativos do
que o esperado, é importante saber se isso é o resultado de fatores exógenos inesperados,
problemas com o desenho da política, eventos supervenientes à edição da norma ou se a
implementação é deficiente.
Por isso a Comissão aplica o princípio “avaliar primeiro” para se certificar de que todas
as decisões políticas levarão em conta as lições aprendidas da ação regulatória anterior da UE.
Assim, por exemplo, as lições aprendidas com a avaliação devem estar disponíveis e alimentar
o trabalho de avaliação de impacto desde o início197.
As Diretrizes de Better Regulation atuais preveem uma utilização mais sistemática das
disposições de monitoramento e avaliação dos atos de base para medir o desempenho da
legislação da UE e melhorar a qualidade das avaliações subsequentes e avaliações de impacto.
As iniciativas de monitoramento devem incluir a definição de um conjunto de indicadores. Os
indicadores mais importantes devem ser definidos para mensurar os principais objetivos da
política em relação à alternativa regulatória preferida quando a análise foi realizada. Quando
não estiver clara a escolha da alternativa preferida na AIR, o monitoramento e os indicadores
devem avaliar o atingimento dos objetivos específicos da iniciativa198.
Assim como nas AIRs, a avaliação da eficiência da regulação deve sempre ter como
objetivo quantificar os custos e benefícios regulatórios e identificar os aspectos onerosos ou
complexos da legislação e sua implementação. Conforme mencionado, todas as avaliações
devem avaliar todos os impactos econômicos, sociais e ambientais significativos das
intervenções da UE (com particular ênfase nas identificadas em uma avaliação de impacto
anterior) ou explicar por que foi feita uma exceção. Os departamentos da comissão são
incentivados a planejar avaliações durante um período de cinco anos, de forma a apoiar o
processo de planejamento estratégico.
Para realizar o monitoramento da regulação de maneira efetiva é necessário
previamente coletar dados acerca da implementação das normas e resultados regulatórios.
Nesse sentido, a comissão tem realizado o monitoramento das atividades regulatórias com
vistas a gerar evidências sobre impactos de uma intervenção ao longo do tempo de forma
contínua e sistemática.
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Atualmente, o sistema de monitoramento é uma parte necessária e integral das políticas
de better regulation, ajudando a identificar se uma política está sendo aplicada no terreno
conforme o esperado e avaliar quaisquer problemas de implementação e alternativas de uma
intervenção para garantir que os objetivos da regulação pretendidos sejam atendidos. Um bom
monitoramento produz dados factuais para melhorar a qualidade da avaliação futura e da
avaliação de impacto e fornecerá dados de séries temporais que, em circunstâncias normais,
serão mais confiáveis para explicar o comportamento do que exercícios isolados de coleta de
dados e análises contrafactuais.
As disposições de monitoramento (e avaliação) devem primeiro ser delineadas na
avaliação de impacto e incluídas na proposta da comissão, quando aplicável; contudo essas
indicações podem ter de ser revistas após a adoção da intervenção do legislador. Isto irá permitir
uma coleta de evidências mais eficiente a ser integrada à intervenção e permitir a exploração
máxima das fontes existentes, minimizando, assim, os custos para aqueles envolvidos no
fornecimento, coleta, armazenamento e divulgação de evidência199.
Embora a avaliação de programas de financiamento tenha sido uma prática padrão na
Comissão Europeia sob seus regulamentos financeiros desde a década de 1980 e tenha havido
tentativas sucessivas desde 2000 para simplificar a legislação, uma abordagem estruturada para
a avaliação e monitoramento da regulação como parte das diretrizes de better regulation é
relativamente recente200. Uma Comunicação da Comissão Europeia sobre os princípios de
Smart Regulation (2010) da afirmou que “irá rever as orientações de avaliação para garantir
que as avaliações estabeleçam se a legislação está a produzir os benefícios pretendidos e avaliar
os custos decorrentes”.201
A abordagem da avaliação como uma contribuição necessária para a base de
evidências para o desenvolvimento de políticas e para a redução da carga regulatória começou
a tomar forma depois disso. Recebeu ímpeto na Comunicação da UE quando implementou o
REFIT em 2012, que reiterou a intenção da Comissão de melhorar a avaliação,
nomeadamente, como meio de identificar encargos regulatórios e reduzir custos. O ciclo
better regulation de 2015 confirmou o requisito de “avaliar primeiro” e obrigou a Comissão
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a realizar consultas às partes interessadas sobre as avaliações e sujeitou uma avaliação pela
primeira vez ao escrutínio do RSB202.
Atualmente, ao avaliar, a comissão analisa criticamente se as atividades da UE são
adequadas à finalidade e cumprem, no mínimo, os objetivos pretendidos de custo (ou seja,
evitando gastos ou encargos desnecessários).
O monitoramento da regulação na Comissão contribuirá para o aconselhamento
oportuno e relevante para a tomada de decisões e contribuições para a definição de prioridades
políticas, para o planejamento estratégico e para o desenho de intervenções futuras. Assim, os
resultados de uma avaliação podem ser usados para melhorar a qualidade de uma intervenção
contínua. Ato contínuo, as avaliações ex post devem identificar não apenas as áreas de melhoria,
mas também estimular o compartilhamento de práticas e realizações (boas e ruins). A avaliação
também oferece a oportunidade de detectar os efeitos indesejados e/ou inesperados da ação da
UE. A avaliação realizada nos moldes da diretiz VI de better regulation é também uma
ferramenta importante de transparência e accountability, uma vez que todas as partes
interessadas e o público em geral têm o direito de saber o que a UE fez e alcançou. Nesse
sentido, a avaliação terá a função importante de analisar a alocação eficiente dos recursos
comunitários e a responsabilização política devida203.
Segundo as Diretrizes para Avaliação da UE, a avaliação ex post dever ir além da mera
avaliação do resultado. A análise deve investigar por que algo ocorreu (o papel da intervenção
da UE) e, se possível, o que e o quanto mudou em consequência da intervenção. A avaliação
procura evidências de causalidade – ou seja, a intervenção (ajuda) trouxe as mudanças
esperadas ou houve outras mudanças não intencionais ou inesperadas? Além de listar os
resultados e descrever as mudanças, as avaliações devem investigar quaisquer ligações entre as
mudanças observadas e a intervenção da UE204.
Geralmente, as avaliações devem ser realizadas somente após ter passado tempo
suficiente para permitir que as mudanças fossem identificadas e/ou medidas. Uma avaliação
também deve se direcionar à força das evidências obtidas e às implicações para a solidez das
conclusões alcançadas.
Tradicionalmente, as avaliações da comissão têm sido conduzidas em intervenções
individuais, mas o maior enfoque no desempenho levou à criação de um novo tipo de
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avaliação, que são os fitness checks. Um fitness check é uma avaliação de um grupo de
intervenções que tem alguma relação entre si (normalmente um conjunto de objetivos
comuns) que justifica uma análise conjunta. A verificação de adequação avalia se o grupo de
ações regulatórias é adequado para o propósito da lei, considerando o desempenho da
estrutura relevante com relação aos seus objetivos de política. Uma verificação de adequação
deve prestar especial atenção à identificação e à tentativa de quantificar quaisquer sinergias
(p. ex., simplificação, custos mais baixos, encargos reduzidos) ou ineficiências (p. ex.,
encargos excessivos, sobreposições, lacunas, inconsistências, problemas de implementação
e/ou medidas obsoletas) dentro do grupo de intervenções que podem ter surgido ao longo do
tempo e ajudam a identificar o impacto cumulativo das intervenções, abrangendo custos e
benefícios. Os fitness checks podem fornecer economias de escala e colocar um foco maior
nos objetivos gerais e no desempenho de todo um setor205.
Nesse contexto, a avaliação ex post de intervenções individuais e os fitness checks
das políticas de better regulation da UE são ferramentas complementares que se reforçam
mutuamente. Embora as avaliações de intervenções individuais possam fornecer mais
detalhes sobre elementos específicos, elas nem sempre mostram o quadro completo e muitas
vezes é necessária uma visão mais estratégica e global. Os fitness checks podem ser agrupados
em avaliações de exercícios que, de outra forma, teriam sido realizadas separadamente e,
potencialmente, de forma menos coerente. Sua força particular está em abordar os efeitos
cumulativos da estrutura aplicável – estes não são tratados por avaliações de intervenções
individuais e não correspondem necessariamente à soma dos efeitos identificados por meio
de tais avaliações individuais.

2.8. Controle de qualidade regulatória e supervisão institucional: o papel do
Regulatory Scrutiny Board

Atualmente, no âmbito da Comissão Europeia, todas as AIRs e avaliações ex post
produzidas devem ser encaminhadas para verificação do RSB, que avaliará todas as análises de
impacto, verificações de qualidade e avaliações selecionadas. O RSB emite opiniões com base
nos requisitos dessas diretrizes. Para iniciativas apoiadas por AIRs, o procedimento prevê que
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a iniciativa somente seguirá adiante se houver um parecer favorável do RSB, portanto esperase que as diretorias especializadas modifiquem seus relatórios para refletir a opinião do RSB.
Posteriormente, os grupos interserviços devem verificar como os comentários do RSB foram
integrados e verificar a qualidade da redação da iniciativa/proposta legal206.
Diferentemente dos Estados Unidos, que possuem um órgão de supervisão
institucional desde o início do processo de reforma regulatória na década 80 do século
passado, com a função de revisar as análises de impacto produzidas pelas agências
autônomas, o controle de qualidade somente foi introduzido na União Europeia em 2006,
quando foi criado o IAB para examinar a qualidade das avaliações de impacto. O IAB era
presidido pelo secretário-geral adjunto e os seus membros provinham de diferentes
departamentos da comissão, com dedicação parcial207.
Em 2015, porém, a Comissão Juncker decidiu fortalecer o controle de qualidade
criando o RSB como um órgão independente composto por membros com dedicação
integral, que era alvo de numerosas críticas por não ter recursos suficientes e recursos
dedicados208. O RSB é presidido por um funcionário da comissão com dedicação integral
nomeado em nível de diretor-geral e é composto por três comissões internas lideradas por
especialistas externos. Como o IAB, o RSB trabalha de forma autônoma e se reporta ao
presidente da comissão.
O RSB foi igualmente encarregado de avaliar a qualidade do impacto, avaliações e
fitness checks, certificando-se de que cumpriram com as diretrizes da comissão. A
independência do RSB ajuda a garantir que as iniciativas levem todas as evidências
disponíveis e pontos de vista dos grupos de partes interessadas em consideração antes de
serem tomadas as decisões.
Conforme já mencionado, as Diretrizes da Comissão Europeia para Better Regulation
não exigem uma análise de custo-benefício. Todos os impactos relevantes devem ser avaliados
qualitativa e quantitativamente e vários métodos podem ser usados209.
Verifica-se, assim, que, após anos de desalinhamento com as políticas de qualidade
regulatória norte-americanas, a Europa criou igualmente um órgão independente para verificar
o controle de qualidade das iniciativas regulatórias e garantir minimamente uma uniformidade
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e coerência das análises de impacto e avaliações, bem como assegurar alinhamento e apoio
político para as iniciativas regulatórias no âmbito da União Europeia.
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CAPÍTULO 3
AS POLÍTICAS DE MELHORA REGULATÓRIA NO BRASIL
O começo de todas as ciências é o espanto de as
coisas serem o que são.
Aristóteles

3.1. A emergência do Estado regulador no Brasil

Conforme descreve Diogo de Figueiredo, a Constituição Federal de 1988 refletiu uma
nova ordem jus política a partir da onda global do final do século, propiciando que o tratamento
conferido à administração pública enfatizasse e prestigiasse, no mais elevado nível normativo,
valores então renegados pelo positivismo jurídico do início dos dois primeiros terços do século
XX, como a moralidade (CF, art. 37), a participação (CF, art. 1.º, parágrafo único), a
legitimidade (CF, art. 1.º, caput, implícita na menção ao Estado Democrático, e no art. 70,
caput) e a eficiência (CF, art. 37). Nesse contexto, o avanço do pluralismo do poder manifestado
pela sociedade (CF, art. 1.º, V) passa a conceber novos e sofisticados instrumentos
administrativos de filtragem e composição de interesses sociais e econômicos organizados tanto
no plano legislativo quanto no plano executivo, e onde se vai encontrar o cerne desse novo
desafio da Administração Pública210.
A Constituição Federal de 1988 consagra, portanto, o princípio da subsidiariedade, pelo
qual, como regra geral, o Estado deve se abster de exercer diretamente a atividade econômica.
Para que possa desempenhá-la, faz-se necessário que exista previsão constitucional ou lei que
determine haver relevante interesse coletivo ou necessidade relacionada com os imperativos da
segurança nacional. O princípio da subsidiariedade na seara do Direito Econômico impõe ao
Estado que se abstenha de intervir e o dever de regular as atividades que possam ser
satisfatoriamente exercidas ou autorreguladas por particulares em regime de liberdade. Isto é, à
medida que os outros direitos e garantias constitucionalmente assegurados não sejam
prejudicados, o Estado não deve restringir a liberdade dos agentes econômicos e, caso seja
necessário, deve fazê-lo da maneira menos restritiva possível211.
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Por outro lado, a Constituição Federal de 1988 também foi pródiga ao elencar uma série
de objetivos e direitos de caráter distributivo que reivindicam uma atuação positiva do Estado.
A regulação das atividades econômicas, conforme os ditames constitucionais, vai estar
sempre exposta em busca do equilíbrio entre a subsidiariedade da intervenção diante da livre
iniciativa e a necessidade de intervenção para positivar, no mundo real, aqueles objetivos e
direitos outorgados na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) aos seus
cidadãos. Essa difícil missão só será possível por meio da ponderação de princípios, gerais ou
especiais, que, quando em colisão com outros, devem ser ponderados proporcionalmente no
caso concreto212, de modo a viabilizar a sua aplicação valorativa ao caso sem permitir a
supressão de algum213.
Como leciona Sergio Guerra, em adição aos princípios supracitados, uma das chaves
para orientar a aplicação do direito em relação à ordem econômica é o art. 174 da Constituição,
que consagra o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo,
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esse o determinante
para o setor público e o indicativo para o setor privado214.
O constituinte colocou aí a possibilidade de o Estado criar entidades reguladoras
independentes sobre atividades econômicas, uma vez que a Constituição delega, para a lei
primária, a forma como o poder regulador poderá ser exercido, sendo certo, porém, que não é
qualquer atividade que demanda a necessidade de regulação independente, mas apenas aquelas
cuja relevância social e econômica demande independência perante o poder político.
Esses novos entes reguladores independentes criados para realizar essa intervenção nas
atividades econômicas sociais de maneira neutra, voltadas para a obtenção de equilíbrio sistêmico e a
composição de interesses, precisarão ser dotados de autonomia funcional, decisória, administrativa e
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financeira, bem como de poderes normativos limitados aos setores regulados definidos por lei215.
Assim, longe de ser um movimento peculiar, local e heterodoxo, a reforma do Estado
brasileiro que gerou um embrião de um Estado regulador foi fruto de um processo globalizado
que estava mais fundado em perplexidades sistêmicas empíricas da sociedade complexa do que
em uma dogmática acadêmica ou autocrática.
Nesse contexto, o quadro de forte centralização do poder nas mãos do Chefe do Poder
Executivo existente no Brasil só foi modestamente mitigado com a emergência, ainda que
parcial, de um Estado regulador a partir da década de 1990.
Em 1990, surgiu o primeiro surto desse movimento no Brasil com a edição do Programa
Nacional de Desestatização (PND), estruturado a partir da Lei nº 8.031/90, no início do governo
do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Embora as privatizações não fossem exatamente
uma novidade no cenário brasileiro, esse plano destacou-se internacionalmente pela
abrangência e pelos valores envolvidos. No período entre 1990 e 1992, foram privatizadas 18
empresas e arrecadados 4 bilhões de dólares americanos216.
Após o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, assumiu o seu vice,
Itamar Franco, que intensificou o PND. Em 1994, por meio do Decreto nº 1.068, acrescentaramse ao PND as participações societárias minoritárias detidas por fundações, autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e quaisquer outras sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pela União Federal. O processo de privatização passou a ser focado nas empresas
siderúrgicas, petroquímicas e de fertilizantes que eram diretamente controladas pelo Estado ou
subsidiárias de empresas estatais217.
A partir de 1995, nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve uma
intensificação nas privatizações como parte do Programa Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado (PDRAE), criado sob a direção de Luiz Carlos Bresser Pereira. O PDRAE apresenta-se
não mais apenas como um instrumento para a redução da crise fiscal, mas também para a
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modernização de toda a administração pública, com o fim de diminuir a burocracia e criar um
ambiente de negócios mais propício ao crescimento econômico e à atração de investimentos218.
Na visão desse plano, a administração pública precisava dar um salto rumo a uma
administração chamada de “gerencial”, com base em conceitos atuais de administração e
eficiência, voltada para o controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao
cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e que,
portanto, torna-se “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado. Notadamente, o
PDRAE reconhece o caráter global do processo ao destacar que essa reorganização da máquina
estatal tem sido adotada com êxito em muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento. E
um dos cernes da modernização do Estado219 é “tornar muito mais eficientes as atividades
exclusivas de Estado, através da transformação das autarquias em ‘agências autônomas’”220.
Para Sergio Guerra, naquela época, a segregação de competências entre a administração
pública direta e a indireta para a regulação autônoma de utilidades públicas estratégicas
(telefonia, energia elétrica etc.) apresentar-se-ia como uma estratégia essencial para: (i) criar
um ambiente de negócios adequado à atração de investimentos privados com segurança jurídica
em relação aos contratos com o Estado; e (ii) descentralizar a governança estatal sob temas
complexos e preponderantemente técnicos, emprestando-lhes certa previsibilidade e tornandoos não vulneráveis às pressões político-partidárias221.
218
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Conforme o professor Guerra descreve em uma análise comparativa do modelo de
agências norte-americano e do PDRAE, o objetivo desse último era transformar os órgãos e
entidades da administração pública em agências próximas ao sistema estadunidense de agências
executivas, que, mediante um contrato de gestão, o dirigente escolhido pelo ministro, consoante
critérios rigorosamente profissionais, teria ampla liberdade para administrar os recursos
humanos, materiais e financeiros da agência. As agências teriam objetivos qualitativos e
quantitativos que seriam medidos por indicadores de desempenho222.
Essa estratégia programática do Estado brasileiro faria a gestão estatal no Brasil se
aproximar do modelo de Estado administrativo norte-americano, o que de certa forma
“esvaziaria” a forte centralização de poder das mãos do chefe do Poder Executivo, que tem
poder hierárquico sobre a administração direta. No entanto, não foi exatamente o que
ocorreu no Brasil.
No Brasil, foi adotado o modelo de autonomia reforçada legalmente223, com base na
estabilidade funcional de seus dirigentes, ausência de controle hierárquico e quadro funcional
especializado, os quais deveriam dotar tais agências de neutralidade para mediação dos interesses
regulados224 e, teoricamente, blindariam essas entidades das pressões do poder político e das
influências e pressões dos agentes regulados, que podem resultar na captura do ente.
Será abordado em resumo aqui, já que se trata de tema bastante sedimentado na doutrina
pátria, mas compreende-se por autonomia reforçada a especialidade do regime das agências, que
as diferenciam das demais autarquias, por três aspectos, a saber225: a) autonomia normativa:
edição de normas técnicas, justificadas, segundo alguns autores, na técnica da deslegalização; b)
autonomia decisória e funcional: traduzida pela impossibilidade de recurso hierárquico impróprio
e pela estabilidade fortalecida dos dirigentes, especialmente em razão dos mandatos a termo, não
coincidentes com os mandatos dos chefes do Poder Executivo, bem como pela impossibilidade
de exoneração ad nutum de seus dirigentes. Frise-se que a nomeação dos dirigentes, selecionados
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entre brasileiros de reputação ilibada e especialistas na matéria regulada, segue procedimento
peculiar: o presidente da República escolhe-os e, após aprovação do Senado Federal, nomeia-os226;
c) autonomia financeiro-orçamentária: fortalecida com a instituição de receitas próprias (“taxas
regulatórias”) e de envio de proposta orçamentária ao ministério ao qual estão vinculadas.
Notadamente, a independência de qualquer órgão ou pessoa jurídica depende,
necessariamente, da garantia de autonomia financeira, com a previsão de recursos próprios
suficientes para o exercício das respectivas atribuições institucionais. A regulação independente
pressupõe, pelo menos em tese, a necessária autonomia financeira por meio da possibilidade e
viabilidade de cobrança de recursos perante o setor regulado, suficientes para garantir o
exercício das funções regulatórias. Não é por outra razão que as leis instituidoras das agências
estabeleceram como regra fontes autônomas de recursos financeiros para os respectivos setores
(p. ex.: taxa de fiscalização sobre serviços de energia elétrica no âmbito da ANEEL; taxas de
fiscalização e outras receitas integrantes do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
[FISTEL]; contribuições para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
[FUST]). Ocorre que os mencionados recursos, com alguma frequência, não são suficientes
para o custeio das atividades das agências, que continuam, por essa razão, dependentes do
repasse dos recursos orçamentários227.
As primeiras agências reguladoras criadas no Brasil, embora estivessem ligadas ao
novo modelo de atuação estatal gerencial, tiveram seu enfoque diretamente no processo de
redução de intervenção direta na economia e privatização de práticas antes monopolizadas
pelo Estado, como telefonia, energia elétrica e atividades petrolíferas, o que culminou com
a criação concomitante da ANEEL, em 1996, da ANATEL, em 1997, e da ANP, em 1997.
226
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Essas atividades privatizadas não poderiam ficar sob a liberalidade dos interesses privados,
pois era necessário que se mantivesse ao menos o poder regular e se fiscalizassem as
atividades concedidas, pois, como já citado, a regulação de grande relevância social e
econômica e de capital intensivo e longa maturação não poderia ficar aos sabores da
discussão política partidária.
Apenas em um segundo momento, no período entre 1999 e 2001, o processo de
autonomização da atividade regulatória se espraiou para outras atividades econômicas que não
aquelas inicialmente objetos de privatização. Foi quando criaram-se a ANVISA, em 1999, a
ANS, em 2000, a ANA, em 2000, a ANTT, 2001, e a ANTAQ, em 2001, pois vislumbrou-se
que atividades que sempre estiveram sob a égide da iniciativa privada seriam mais bem
reguladas por entidades que, assim como aquelas agências anteriormente criadas, fossem
dotadas de autonomia ante o poder político228.
Essa segunda fase decorreu da constatação de que a complexidade da vida em sociedade
e da economia pós-moderna exige alta especialização dos seus reguladores. De maneira geral,
a especialização, como toda divisão do trabalho, aumenta a capacidade produtiva. Assim,
verificou-se que cada subsistema altamente complexo, como gestão de aeroportos, audiovisual
e saúde suplementar, demandou também uma regulação autônoma do seu setor.
Depois do governo de Fernando Henrique Cardoso, no entanto, o processo de
autonomização da regulação de subsistemas econômicos e sociais se arrefeceu. Na gestão do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), foi criada a ANAC e conferido o status
de agência reguladora à CVM. No governo de Dilma Rousseff (2011-2016), foi apenas
ampliada a autonomia do CADE, que passou a ter status análogo ao de agência reguladora.
E, no governo de Michel Temer (2016-2018), mais recentemente, foi criada a ANM, em 2018,
cujos poderes regulatórios são ainda bastante limitados pelo Ministério de Minas e Energia.
Se o projeto original do PDRAE fosse realmente implementado, haveria uma notável
alteração de modus operandi da burocracia estatal brasileira, aproximando-se do modelo de
Estado administrativo norte-americano. Conforme observa Sérgio Guerra, o sistema atual, salvo
poucas situações, ainda segue e está vinculado ao velho modelo fisiológico, clientelista, em que
prevalece o interesse político-partidário em detrimento das decisões transparentes, técnicas,
empiricamente fundamentadas229. Como será visto nos capítulos seguintes, até tempos recentes,
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muito pouco foi feito nos últimos 15 anos para a ampliação da autonomia das agências
reguladoras, bem como para o seu aprimoramento procedimental.
O que importa, porém, para esta dissertação, é observar que o modo de delegação das
atividades estatais para essas entidades reguladoras autônomas estava exclusivamente fundado
na consagração da autonomia legal das agências, não havendo, até os tempos recentes, uma
preocupação normativa com a qualidade da atuação de tais entes, tanto em relação à qualidade
de suas normas como para a qualidade da atuação na resolução de conflitos sistêmicos e
fiscalização eficiente das atividades concedidas.
Conforme esclarece Jacques Chevalier, nas sociedades pós-modernas a regulação
pressupõe a utilização de uma diversidade de meios de ação para atendimento das demandas
sociais e econômicas: a regulamentação (rule-making), a fiscalização (monitoring), a
alocação dos direitos (adjudication), a composição dos litígios (dispute resolution)230.
Para realizar todas essas atividades, o modelo de autonomia reforçada das autarquias
especiais que foram criadas sob o rótulo de agências reguladoras baseou-se apenas nas
dimensões da sua autonomia decisória, administrativa, funcional e financeira, bem como em
seu poder normativo. Infelizmente, porém, a garantia de mandatos fixos para dirigentes, corpo
técnico, estabilidade funcional e autonomia orçamentária não são elementos que por si sós
estimulam a qualidade regulatória.

3.2. As limitações do modelo de autonomia reforçada do modelo autárquico especial

A atuação das agências reguladoras com base no modelo de autonomia reforçada
anteriormente descrito foi organizada a partir de standards e princípios inteligíveis e, por isso,
possuem poderes relativamente amplos – limitados pela juridicidade – para estabelecer métodos
e processos que giram eficiência nos setores regulados e atendam aos interesses coletivos
específicos definidos em lei. Conforme esclarece Alexandre Aragão231:
As leis atributivas de poder normativo [através de standards] às entidades reguladoras
independentes possuem baixa densidade normativa, a fim de – ao estabelecer
finalidades e parâmetros genéricos – propiciar, em maior ou menor escala, o
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desenvolvimento de normas setoriais aptas a, com autonomia e agilidade, regular a
complexa e dinâmica realidade social subjacente. Ademais, recomenda-se que
propiciem à Administração a possibilidade de, na medida do possível, atuar
consensualmente, com alguma margem de negociação, junto aos agentes econômicos
e sociais implicados.

Nesse diapasão, Sergio Guerra afirma que a regulação é uma função administrativa que
não decorre da prerrogativa do poder político, e, sim, da abertura da lei (flexibilidade normativa,
com standards e princípios inteligíveis) para que o agente regulador pondere, de modo neutro,
os interesses concorrentes em conflitos setoriais, sejam eles potenciais ou efetivos. Nesse
contexto, no que concerne à regulação estatal de atividades econômicas privadas, há de se
deslocar o centro de gravidade da produção legislativa do Congresso – esta que se limitaria a
definir os limites do marco regulatório, trazendo standards e princípios inteligíveis para a
escolha do regulador. As normas reguladoras são opções administrativas, também abstratas,
embora formuladas com maior densidade técnica, visando à incidência sobre relações setoriais
específicas que foram previamente deslegalizadas, direcionadas a equilibrar interesses e valores
em concorrência no caso concreto232.
A regulação baseada em standards pouco oferece, aos reguladores e órgãos de
controle, instrumentos para orientar e fomentar a qualidade da atuação regulatória. Os
standards e princípios inteligíveis vão orientar acerca da finalidade e escopo da atuação
regulatória, bem como possibilitar a composição de interesses de stakeholders, mas não vão
fornecer os instrumentos para que os reguladores verifiquem a qualidade ou estimulem o
aprimoramento contínuo.
Alexandre Aragão confirma igualmente essa perspectiva ao concluir que os poderes
normativos baseados em standards conferidos à essas agências são extremamente genéricos,
quase que meramente habilitadores para o exercício de suas finalidades públicas, que também
são genéricas e não oferecem aos gestores públicos maiores elementos para pautar a atuação
concreta ou normativa, referindo-se vagamente a valores morais, políticos e econômicos233.
Várias críticas têm sido feitas em relação à incompletude do processo regulatório no
Brasil e às limitações do modelo de autonomia reforçada, que não tem sido eficaz para
assegurar a efetivação dos paradigmas de qualidade regulatória aqui mencionados.
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A primeira delas é que a sua autonomia é frágil e estudos empíricos demonstram que
iniciativas legislativas que outorgam competências sob condições específicas ou que
restringem o exercício das competências das agências têm ocorrido com frequência. À medida
que um setor regulado se consolida, parlamentares buscam estratégias para limitar a
autonomia administrativa das agências de modo a alcançar objetivos pontuais. Esses pleitos
ora visam atender às demandas dos consumidores/usuários de serviços (p. ex., o mencionado
projeto de lei que visa a proibir a inclusão das perdas não técnicas ao valor da tarifa), ora
coincidem com os interesses dos agentes econômicos regulados (p. ex., a referida lei que
autoriza a produção de anorexígenos). A produção legislativa do Congresso Nacional, nesses
termos, tem sido pendular, podendo, independentemente dos objetivos, aumentar a
insegurança jurídica e enfraquecer o modelo de regulação autônoma por agências234.
Os entes reguladores dotados de mandatos genéricos e imprecisos com frequência
tendem a reivindicar que sua atuação está baseada em seus mandatos e que eles já são
fiscalizados por órgãos de controle. E, utilizando uma interpretação análoga ao princípio
competência-competência, caberia à própria agência interpretar os limites de seu mandato. O
problema principal, contudo, é que nem a agência nem os órgãos de controle possuem
representação democrática e tendem ter a independência questionada quando questões de
clamor social surgem à tona no debate público.
Na prática, portanto, o controle sobre os limites desse mandato legislativo, por vezes, é
bastante difícil e institucionalmente estressante, pois tende a causar algum nível de atrito entre
o poder político e a agência quando pressões sociais reverberam na esfera política, contrariando
decisões regulatórias de caráter técnico.
Em tempos recentes, o caso mais notório desse tipo de embate está presente na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5.501. Buscava-se suspender a eficácia da Lei nº
13.269/2016, que autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética, conhecida como “pílula do
câncer”, por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. No referido julgamento, em sede
liminar, foi entendido pela excelsa corte que a lei conferiu à ANVISA a competência, como
autarquia, para autorizar a distribuição de substâncias químicas segundo protocolos, assim
como o fornecimento de medicamentos, e não caberia ao Parlamento substituir a decisão técnica
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da agência por meio de lei geral e abstrata. No entendimento da corte excelsa, a concretização
do direito à saúde previsto na Constituição Federal de 1998 não pode ser conduzida com o
atropelo dos requisitos mínimos de segurança para o consumo da população, sob pena de
esvaziar-se, por via transversa, o próprio conteúdo do direito fundamental à saúde
cientificamente validado. A atividade fiscalizatória do artigo 174 da Constituição Federal dáse mediante atos administrativos concretos de liberação das substâncias, devidamente
precedidos dos estudos técnicos científicos, cujo poder normativo foi delegado legalmente à
ANVISA. Assim, não cabe ao Congresso Nacional, por ato abstrato e genérico, a distribuição
de qualquer medicamento. No entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso
Nacional reservou aos parlamentares instrumentos adequados para a averiguação do correto
funcionamento das instituições pátrias, como a convocação de autoridades para prestar
esclarecimentos e a instauração de comissão parlamentar de inquérito, de maneira que se torna
imprópria a substituição da decisão técnica da agência por meio de lei primária.
Conforme mencionado no Capítulo 1, a legitimidade é um dos elementos basilares para
uma boa regulação, uma vez que os poderes da agência devem estar claramente circunscritos a
um mandato legal conferido pelo legislativo para regular uma determinada atividade com vistas
a atingir determinado fim235.
Se o Congresso Nacional passa a atuar com frequência dentro das atribuições
normativas da agência reguladora, a legitimidade política vai sendo minada, sendo essa
indispensável para a credibilidade e exigibilidade da regulação imposta aos agentes regulados.
Temos que lembrar que regulação envolve intervenção direta e/ou indireta nas atividades dos
agentes regulados com objetivo de conformar comportamentos para atingimento de objetivos
previstos na Constituição ou na lei. Ora, se o ente ou a norma que intervém, controla ou restringe
essa atuação não tiver essa legitimidade reconhecida pelas partes reguladas estar-se-á diante de
um sério problema de insegurança jurídica e/ou ineficácia da regulação. E isso colocaria em
xeque a própria existência da regulação.
Vê-se, portanto, que a autonomia normativa e decisória nos moldes originalmente
previstos nas leis que criaram as agências reguladoras não assegura a legitimidade necessária
para que as normas regulatórias sejam observadas pela sociedade e pelos governos. Essa
legitimidade deveria ser complementada por meio de uma forte procedimentalização, conforme
preconizam os paradigmas de qualidade regulatória citados no Capítulo 1 e que são parte
indissociável das políticas de better regulation.
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Ocorre que a produção normativa dos entes reguladores é até hoje pouco
procedimentalizada. Pode parecer pouco crível, mas, até a edição da Lei nº 13.848/19, não
houve, em âmbito federal, qualquer norma que estabelecesse requisitos uniformes para a
produção normativa e resolução de casos das agências reguladoras federais. Como destaca
Guerra e Salinas, antes de sua edição, normas sobre organização e processos decisórios
figuravam apenas nas leis-quadro que regem os princípios gerais dos setores regulados e de
cada agência reguladora e nos seus regimentos internos, sendo certo que entre essas normas
existem divergências marcantes236.
A procedimentalização é elemento essencial de uma boa regulação, tendo um duplo
papel. O primeiro é reduzir a insegurança jurídica da previsibilidade dos procedimentos a serem
adotados e dos precedentes. O segundo está relacionado com a legitimação das escolhas
regulatórias descentralizadas mediante a participação dos públicos de interesse, elemento
também já mencionado.
Logo, a regulação deve concentrar seus esforços não só no produto da atividade
regulatória, no ato administrativo que vai resultar em uma norma regulatória ou em uma decisão
de caso concreto, mas no processo de formação da norma regulatória ou decisão.
Assim, apresenta-se imperativo que, na aplicação das suas competências, as agências
reguladoras estabeleçam previamente e observem as regras procedimentais criadas. A
procedimentalização da regulação é, a um só tempo, vetor de aperfeiçoamento da atividade e
mecanismo eficiente de controle quanto à observância dos seus limites e finalidades.
A expertise técnica fundada na especialização e na autonomia funcional de servidores
por vezes tem sido questionada e pode enfraquecer a credibilidade dos reguladores nacionais
em alguns setores. A imprescindibilidade de competência técnica das agências pode ser
desdobrada em duas dimensões: (i) necessidade de quadros técnicos treinados e especializados
e (ii) necessidade de fundamentação e motivação técnica das decisões regulatórias. Durante
muito tempo foi propagado no Brasil que as denominadas especialização e expertise técnica das
agências seriam asseguradas por meio da seleção de um quadro técnico dedicado, estável e
independente, mas isso não tem se mostrado suficiente para assegurar a qualidade técnica da
atuação de um ente regulador, porque a expertise técnica não deve estar respaldada apenas na
236
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estabilidade funcional pessoal e especialização dos quadros das agências. A criação de novos
órgãos reguladores vai demandar intenso recrutamento e treinamento do pessoal até que uma
agência possa reivindicar a expertise fática em determinado tema setorial.
No Brasil, a necessidade de realização de concurso público para o preenchimento das
vagas em uma agência reguladora tem refletido dois problemas: (i) o efetivo preenchimento das
vagas, considerando a dificuldade de inclusão dessas despesas no orçamento desses órgãos, e o
(ii) caráter generalista dos concursos públicos no Brasil, o que dificulta a formação de quadros
técnicos especializados na agência.
O problema da carência de quadros técnicos concursados nas agências reguladoras já é
há algum tempo conhecido237. Além disso, se analisarmos os editais de concursos para
servidores das agências, veremos requisitos muitos genéricos para a seleção de profissionais
que vão cuidar de problemas regulatórios extremamente complexos e especializados.
Na maioria das jurisdições, é possível recrutar profissionais experientes no mercado
para atuar no poder público, o que não ocorre no Brasil diante da necessidade de concurso
público para preenchimento do quadro funcional das autarquias. Mas ainda existem os cargos
de livre nomeação – inclusive os de direção–, e isso, em tese, poderia facilitar o
desenvolvimento de expertise na agência. Na prática, todavia, a política no Brasil impõe dois
riscos aos agentes reguladores: (i) loteamento político e (ii) e precarização das atividades
regulatórias decorrente do fenômeno denominado de revolving doors238, ou “porta giratória”,
em tradução livre, que corresponde à intensa migração e ao intercâmbio de executivos das
empresas reguladas para as agências reguladoras e vice-versa, o que pode afetar decisões
próximas dos interesses empresariais em detrimento de interesses coletivos, ocasionando a
captura do ente regulador.
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Na prática, o que se pretende criticar é que a mera autonomia funcional de servidores e
decisória dos dirigentes outorgada legalmente às agências não é garantia absoluta para assegurar
a expertise técnica da agência. Para esse fim, transparência, participação, análise de impacto,
avaliação e prestação de contas devem ser bem mais eficientes.
Conforme mencionado anteriormente, a qualidade e o aprimoramento da regulação
dependem da implementação de um conjunto de ferramentas de melhora regulatória. A
experiência técnica somente será reconhecida a partir da adoção sistemática de procedimentos
de análise e impacto técnico empiricamente fundamentos, submetendo os resultados a
comentários dos stakeholders e tomadores de decisão.
Conforme aponta Ragazzo239, mais recentemente, as críticas às agências reguladoras
estão focadas na suposta insuficiência da sua responsabilização política e em aspectos
correlatos, como o grau de insulamento decorrente da sua autonomia, excessiva
burocratização e falta de coerência governamental. A ausência de instrumentos de controle
democrático por parte do poder político tende a reduzir o compromisso das agências
reguladoras com a eficiência ou mesmo com a equidade. Os instrumentos de participação
popular, como consultas e audiências públicas, embora concedam certa legitimidade ao
processo de escolhas regulatórias, são insuficientes para garantir a eficiência e a coerência
regulatória dentro de um governo, pois abrem espaço para os interesses da sociedade (em
particular dos grupos de interesse), mas não indicam critérios para a escolha mais adequada ao
problema regulatório em questão. Diversas alternativas normativas foram discutidas pelos
outros poderes e descartadas, muito provavelmente em função da constatação prática de que
Legislativo e Judiciário não possuem instrumentos de controle ou supervisão adequados em
função da informação assimétrica que naturalmente decorre de mercados regulados.
Nesse contexto, uma ferramenta que poderia ser instituída no Brasil para buscar o
alinhamento de prioridades entre as instâncias políticas e tecnocráticas e assegurar uma
coerência mínima técnica-política são os entes de supervisão regulatória institucional,
conforme descrito no capítulo anterior, mas que, no Brasil, encontram-se ainda em um limbo
institucional, entre a atuação fiscalizatória do Tribunal de Contas da União (TCU) e as
orientações programáticas e não vinculantes da Casa Civil, o que será visto com mais detalhes
nas seções seguintes.
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Aqui apresenta-se o cerne dessa dissertação, cuja hipótese pressupõe que o Brasil
ainda carece de políticas de regulatórias de segunda ordem que procedimentalizem uma
atuação eficiente das agências reguladoras no país para atingir suas finalidades institucionais.
A emergência do estado regulador, como ocorreu nos Estados Unidos, Reino Unido e
na União Europeia, veio acompanhada de políticas de aprimoramento da atuação regulatória
para edição de normas regulatórias baseadas em análise empírica de evidências, participação
de partes interessadas e supervisão institucional. Além disso, atualmente, essas jurisdições
possuem mecanismos de incentivo a permanente avaliação do desempenho regulatório desde
a criação da norma, passando pela sua implementação, aplicação e fiscalização, avaliando e
reavaliando os custos e benefícios trazidos pela norma durante todo o seu ciclo de vida.
No Brasil, após a criação das agências reguladoras aqui citadas, cada uma delas editou
o seu regimento interno, sem que houvesse normas que regulamentassem esse processo ou
iniciativas institucionais de coordenação regulatória para estabelecer parâmetros para a
regulamentação do poder normativo das agências e análises de custo-benefício.
Disto isso, verificar-se-á que, no Brasil, a criação das agências reguladoras não veio
acompanhada dessas metapolíticas de qualidade regulatória. Ao se analisarem as normas que
regem a criação das agências reguladoras aqui citadas, em nenhuma se observa uma
procedimentalização clara e detalhada de seu poder normativo e da análise de impacto regulatório.
Ragazzo faz um diagnóstico de que a emergência do Estado regulador no Brasil (a
partir da reforma administrativa da década de 1990) possui três ondas: cada qual em um
estágio diferente de desenvolvimento, partindo desde a consolidação até a discussão
meramente prognóstica de implementação. A primeira onda regulatória obviamente envolve
o processo de desregulação – muito limitada – e de privatização – ainda que parcial – com a
instituição das agências reguladoras setoriais, em caráter autônomo e independente, com
poderes normativos, administrativos e quase judicantes. Na fase atual, essa onda ainda está
sujeita a críticas relacionadas ao escopo de autonomia, especialmente, com relação à real
autonomia dos entes reguladores e atritos com os poderes Executivo e Legislativo240.
A segunda onda, por sua vez, diz respeito à legitimidade. Por se tratar de entes
burocratizados e insulados de accountability eleitoral, a discussão recaiu sobre a necessidade
de se implementarem canais de participação para os grupos de interesse envolvidos na
regulação. Essa onda ainda é muito discutida pela doutrina, que não raro avalia com
desconfiança o impacto concreto das consultas e audiências públicas, por vezes considerando-
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as mero instrumento legitimador da participação dos grupos de interesse que já se
manifestavam e/ou retórico, não contribuindo para uma efetiva participação de partes
interessadas. As duas primeiras ondas apresentavam soluções de ordem institucional e
procedimental para o estágio atual da regulação e dos problemas de legitimidade241.
A terceira onda, portanto, atribui foco à racionalização e à busca de eficiência da
regulação por meio da integração de uma série de instrumentos regulatórios cujas figuras
centrais são as análises de impacto de custos e benefícios da regulação que devem lastrear
toda a atuação regulatória242. Embora, como visto, as políticas de better regulation sejam já
consolidadas em muitos países desenvolvidos, essa onda é ainda preliminar no Brasil e será
objeto de estudo nas seções seguintes.
O Brasil ainda precisa melhorar sua capacidade de regular com qualidade e aumentar
a transparência e responsabilização para uma efetiva governança pública. Enquanto os
principais focos iniciais eram a privatização e o equilíbrio do orçamento público, hoje em dia
as questões referentes ao desenho institucional estão recebendo mais atenção, junto com a
necessidade de se estabelecer uma política regulatória eficiente.
A autonomia reforçada das agências reguladoras brasileiras, que pode variar de
intensidade de acordo com o perfil institucional desenhado por leis instituidoras, é justificada
pela despolitização, compreendida como a diminuição de influências político-partidárias,
conferindo tratamento técnico e maior segurança jurídica ao setor regulado. A chamada
natureza autárquica especial, no entanto, por si só não é suficiente para garantir autonomia
administrativa real e aprimoramento da atividade regulatória nos moldes das políticas de
better regulation. A importância do debate, na atualidade, sobre as limitações das agências
reguladoras brasileiras foi observada pela OCDE, conforme a Figura 4243.
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Figura 4. Limitações das agências reguladoras brasileiras segundo a OCDE.
Fonte: OCDE. Brazil Policy Brief.

Nas seções seguintes será apresentado um diagnóstico do estágio de desenvolvimento
das políticas de melhora regulatória no Brasil e como as diretrizes existentes na União
Europeia poderiam auxiliar o país a evoluir em termos de qualidade regulatória.

3.3. A experiência regulatória brasileira e a caixa de ferramentas de melhora
regulatória existente

Como visto, o modelo de Estado regulador brasileiro foi erigido na década de 1990 e,
desde então, poucas medidas normativas foram adotadas para aprimorar a atuação dessas
agências em termos de legislação federal, além, claro, das prórpias normas que deram origem
às agências.
As reformas na década de 1990, baseadas tão somente no primeiro foco de diversos
governos que implementaram a diminuição da escala governamental, a partir das privatizações
e criação de órgãos reguladores, passaram a conviver com novas iniciativas que buscaram tornar
efetivas demandas de transparência, participação e a análise de custos e benefícios244. Diante
desse cenário de críticas e dúvidas quanto à legitimidade e ao desempenho das agências
brasileiras começaram a surgir, no Brasil, iniciativas de melhora regulatória estimuladas
também pelas diretrizes da OCDE.
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Uma iniciativa relevante para o estabelecimento de políticas de better regulation no
Brasil foi edição do Decreto nº 6.062/2007, que instituiu o PRO-REG com o objetivo de
fortalecer os mecanismos institucionais para a gestão regulatória, com ênfase na autonomia
decisória das agências reguladoras e no aprimoramento dos controles institucional e social. O
art. 2 do Decreto nº 6.062/2007 elenca os objetivos específicos do PRO-REG, sendo possível
destacar a necessidade de aprimoramento da “capacidade de formulação e análise de políticas
públicas em setores regulados”, de “melhoria da coordenação e do alinhamento estratégico
entre políticas setoriais e processo regulatório”, de “fortalecimento da autonomia, transparência
e desempenho das agências reguladoras”, bem como do desenvolvimento e aperfeiçoamento de
mecanismos para o exercício do controle social do processo regulatório.
Notadamente, o PRO-REG possui inspiração nas recomendações da OCDE aos seus
países-membros, com abordagem marcadamente econômica, e na estruturação eficiente dos
mercados, embora o Brasil seja apenas um parceiro chave.
Entre outras atividades, o PRO-REG se notabilizou ao prover treinamento e
recomendações para os entes reguladores federais por meio cursos orientações e patrocínio
de artigos e eventos. O PRO-REG fortaleceu a necessidade de implementação da análise de
impacto regulatório como importante ferramenta de apoio à decisão regulatória. Nesse
cenário, o PRO-REG optou por instituir, inicialmente, projetos-piloto na ANVISA e na
ANEEL, depois estendidos a outras agências, para avaliar os resultados da AIR em agências
reguladoras distintas.
Apesar dos avanços, os relatórios institucionais denotam que parte das atividades
realizadas no âmbito do PRO-REG ainda é restrita, dada a limitação de recursos do programa
e a ausência de enforcement sobre as agências reguladoras. Também fica clara a equivalência
redutora da iniciativa que limitou a atuação do PRO-REG, a discussão e a utilização de
diferentes métodos e ferramentas de política legislativo regulatória, incluindo o AIR, a setores
econômicos regulados, deixando de fora a produção normativa cotidiana. Finalmente, está
ausente o pressuposto de aplicação da meta policy ao “governo como um todo”, que deveria
atingir horizontalmente os setores e os ciclos da construção da política, como prega a OCDE245.
A despeito do sucesso parcial da iniciativa do PRO-REG, instituído a partir de meados
da década de 2000, não foram vistas outras propostas de melhora da governaça e da qualidade
regulatória durante um bom período.
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Não é que não houvesse políticas de melhora regulatória, mas, como foi visto, muitas das
garantias de independência e autonomia do modelo autárquico especial existiam apenas do ponto
de vista formal, todavia, do ponto de vista material, apresentavam-se eficientes. Por exemplo,
existe, há bastante tempo, a obrigação de realização de audiências e consultas públicas, no entanto
há fortes questionementos sobre a sua efetividade.
Nos anos recentes, parece estar ocorrendo uma virada institucional no sentido de
criação de um marco legal das agências reguladoras federais a partir da promulgação Lei
13.848/19, criando importantes inovações e incentivos para o aprimoramento da regulação,
que, com as devidas ressalvas, servem de esperança para o aperfeiçoamento da atividade
regulatória independente.
É ainda importante reavivar o fato de que o marco legal das agências reguladoras inserese em um contexto recente de modernização nas normas publicísticas, capitaneados por avanços
legislativos já realizados pela Lei das Estatais (Lei 13.303/16), pela Lei 13.655/18, que alterou a
disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), e pela Lei 13.874/19,
que institui a a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (DDLE). A influência dos guias
da OCDE, bem como o avançar de movimentos da sociedade civil organizada sobre as ações do
poder público, norteará, por exemplo, inovações, como aquelas sobre governança e programas de
integridade para evitar a cooptação das instituições públicas por interesses partidários e
fisiológicos. A LINDB consagrou a importância da análise consequencialista na tomada de
decisões, visto que passou a exigir dos gestores públicos o estudo das opções disponíveis. E a
DDLE trouxe proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições
sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput
do art. 1, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal, assim
como fez previsão expressa acerca da realização prévia de análise de impacto regulatório para a
edição e alteração de atos normativos pela administração pública federal.
Tais inovações legislativas refletem o chamado giro pragmático do direito
administrativo brasileiro. De acordo com Gustavo Binenbojm246, o direito administrativo
contemporâneo está sob o influxo da razão pragmática caracterizado pelo ceticismo em relação
às teorias generalizantes e aos conceitos meramente abstratos. Essa razão pragmática deve
corresponder a uma atuação antifundacionalista, contextualizada e consequencialista. Em suma,
essa nova diretriz de atuação estatal deve fundamentar duas normas e decisões a partir do exame
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de suas consequências práticas, em um determinado contexto concreto, sem prestar necessária
reverência a premissas teóricas inquestionáveis.
O movimento no Brasil tem como marco jurídico a aprovação de uma emenda à
Constituição – a EC nº 19/1998, batizada como Emenda da Reforma Administrativa. Seu
alcance foi mais simbólico do que prático devido à elevação da eficiência à condição de
princípio constitucional reitor da administração pública247. A guinada pragmática do direito
administrativo brasileiro, porém, não é obra acabada, mas processo em curso que passou pela
criação das agências reguladoras, instituição de mecanismos de transparência e participação e,
agora, inaugura novo fazer ao estabelecer nova governança e fortalecer a procedimentalização
sobre a atuação regulatória do Estado com base no dito giro pragmático.
Nas seções seguintes serão apresentadas as inovações legislativas mais representativas
das políticas de melhora regulatória em vigor no Brasil.

3.4. A Lei nº 13.848/19 e a nova governança regulatória no Brasil

Recentemente, a Lei nº 13.848/19 estabeleceu o marco legal das agências reguladoras
federais ao instituir vários incentivos para melhora regulatória no Brasil, cabendo destacar: (i)
fortalecimento da autonomia das agências, (ii) procedimentalização do processo decisório, (iii)
prestação de contas e transparência, (iv) planejamento e agenda regulatória, (v) coordenação
vertical e horizontal com outros órgãos reguladores. Trata-se da iniciativa legislativa mais
próxima de um programa de better regulation já implementada no Brasil.
A ideia de uma lei geral das agências não é nova. A edição dessa lei foi objeto de
uma longa discussão legislativa desde meados da década de 2000 e uma grande concorrência
de projetos de lei com o objetivo de estabelecer um marco legal para as agências reguladoras
no Brasil. Por diversas razões, demorou muito a virar realidade, após a discussão de diversos
projetos, inclusive com a aprovação de um projeto de lei mais consistente na Câmara dos
Deputados. Não se trata de uma lei ideal, mas talvez seja, hoje, o que se encontra dentro das
possibilidades do sistema político brasileiro. A Lei n.º 13.848/19 atende a uma demanda
antiga do ambiente regulatório brasileiro e de uma lei-quadro das agências reguladoras,
uniformizando sua estrutura e positivando boas práticas, em especial o processo decisório
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AIR, os instrumentos de participação popular (ou seja., consulta e audiência pública), a
transparência e o planejamento. Mas ver-se-á que há alguma distância das diretrizes de
better regulation da OCDE e da União Europeia, mas não seria de se esperar algo tão
regulamentado e sedimentado nesse momento de maturidade do direito público brasileiro.
A Lei nº 13.848/19 regulamenta expressamente a atuação dos entes reguladores que se
enquadrem em sua definição e estabelece uma nova governança regulatória para as 11 agências
reguladoras federais setoriais, a saber: ANEEL, ANP, ANATEL, ANVISA, ANS, ANA,
ANTAQ, ANTT, ANCINE, ANAC e ANM.
Assim, o legislador buscou criar um regime uniforme, na medida do possível, para
disciplinar a atuação de todos os órgãos com função regulatória que possam ser qualificados
como “agências reguladoras”. O art. 3º, aliás, traz o que hoje podemos chamar de conceito de
agência reguladora no ordenamento jurídico brasileiro:
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.

O conceito adotado pela lei está simbolicamente alinhado ao que chamamos aqui de
autonomia “reforçada” do modelo autárquico especial instituído na reforma do Estado brasileiro
nos anos 1990. O conceito confere ênfase à ausência de subordinação hierárquica (tutela) e à
estabilidade dos dirigentes, mas não chega a constituir uma inovação legislativa, já que a
redação adotada enquadra-se majoritariamente nas definições das leis insituídoras das 11
agências mencionadas. Acredita-se, entretanto, que essa definição será útil devido à sua
objetividade para servir de paradigma para o controle judicial das ações de partes interessadas
em tentar desestruturar a atuação dessas agências.
Curiosamente, apesar de mencionar as dimensões de autornomia funcional, decisória,
administrativa e financeira, os incisos do art. 3º vêm delimitar apenas o conceito de “autonomia
administrativa” das agências independentes que teriam autonomia para solicitar ao Ministério
da Economia – não executar a despesa diretamente – autorização para: a) autorizar a realização
de concursos públicos; b) alterar quadro de pessoal, observada a disponibilidade orçamentária;
e c) fazer mudanças no respectivo quadro de pessoal. As demais dimensões do conceito
relacionadas com as autonomias funcional, decisória e financeira permanecem conceitos
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jurídicos indeterminados, pois, embora sejam bastante sedimentados pela jurisprudência e
doutrina pátria, podem ser objeto de controvérsia quanto aos seus limites e alcance.
A norma estabelece, ainda, a obrigatoriedade de as agências reguladoras adotarem
práticas de integridade, como gestão de riscos e de controles internos, com o objetivo de
promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à
punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção.
A lei estabelece, nos art. 4º e 5º, de maneira quase redundante com a Lei 9.784/99 (lei
que regulamenta Processo Administrativo Federal) as obrigações de motivação dos seus atos e
decisões, bem como de observância do princípio da proporcionalidade.
Em relação à proporcionalidade, o enunciado do art. 4º refere-se à necessidade de
adoção do postulado normativo aplicativo da proporcionalidade, tal qual previsto nas políticas
de better regulation da União Europeia, subordinando a atuação das agências “à devida
adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquela necessária ao atendimento do interesse público”.
Embora redundante, a obrigatoriedade de motivação das decisões regulatórias
compreende que, quando da formalização da regulação, as circunstâncias fáticas e técnicas
determinantes do conteúdo da decisão devem ser explicitadas por meio de um descrição clara
e objetiva. Especialmente nos setores regulados, como já se demonstrou, existem diversas
orientações técnicas e diferentes perspectivas de análise das circunstâncias fáticas, razão pela
qual esse “recorte factual” proposto pelo regulador é relevante para que o setor saiba quais
foram os elementos efetivamente considerados na decisão. O mesmo raciocínio se faz quanto à
exposição das razões de direito, ou seja, à enunciação das normas, e da interpretação jurídica a
elas conferidas para a delimitação do conteúdo regulatório. Em qualquer das frentes da
motivação, é fundamental que seja verificada a pertinência lógica com a decisão regulatória, o
que deve impedir uma exposição genérica e abstrata das circunstâncias de fato e de direito que
ensejaram a regulação. O dever de motivação, que já era expresso nas hipóteses do art. 50 da
Lei nº 9.784/99, agora estende-se de maneira salutar aos atos do exercício de função regulatória
e demanda sempre a motivação, pois essa é uma atividade que naturalmente afeta os diversos
interesses que permeiam os setores regulados248.
A partir daí, a lei geral instaura, ao menos formalmente, uma nova governança para
atuação regulatória das agências reguladoras federais. A Lei nº 13.848/19, embora sem muito
detalhamento, estabelece parâmetros de procedimentalização para execução do poder
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normativo e decisório das agências, a começar para adoção de AIR, no art. 6º, e necessidade de
consultas públicas, no art. 9º, nos casos de propostas de criação e alteração de atos normativos
de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados.
Essa exigência apesar de vaga, traz pela primeira vez, em lei federal, um rito geral de
processo decisório para as agências reguladoras federais. A partir de agora todas as agências
terão os mesmos requisitos mínimos para adoção e alteração de atos normativos, como a
obrigação de divulgação da AIR para as partes interessadas e os prazos mínimos paraa
realização da consulta pública.
A nova governança trata também do processo de aprovação dos atos normativos nos
órgãos colegiados e a obrigação de publicidade das sessões, conforme determina o art. 8º.
Além disso, cria exigências de planejamento das agências para adoção dos planos anuais
e estratégicos e da agenda regulatória.
A Lei nº 13.848/20 fortalece os mecanismos de accountability, inistituindo a
necessidade de elaboração de um relatório anual de atividades, conforme art. 15, bem como de
tornar públicos e acessíveis as atividades e o planejamento da agência (art. 16). Outrossim, a
lei inistitui a obrigação de criação de ouvidorias independentes e autônomas com amplo acesso
aos registros das atividades das agências.
De maneira vaga e facultativa, o novo marco geral das agências trata ainda da
necessidade de articulação e coordenação das atuações dos agentes reguladores tanto
horizontalmente, entre órgãos reguladores setoriais (art. 29) e transversais, como os de defesa
da concorrência, meio ambiente e consumidor (arts. 25 e 31), quanto verticalmente, entre órgãos
reguladores federais e estaduais, distritais e municipais nas áreas de competências afins (art.
34). Em relação à articulação entre agências e órgãos de defesa da concorrência, a lei detalha
as competências de maneira objetiva, de modo a atribuir expressamente ao CADE a aplicação
da legislação de defesa da concorrência nos setores regulados por meio da análise de atos de
concentração e da instauração de processos administrativos para a apuração de infrações à
ordem econômica, restando às agências as funções de fornecimento de subsídios à atuação do
CADE e comunicação de atos que possam configurar infrações.
Além disso, a disciplina da relação entre as agências e os demais atores institucionais
também constitui um avanço no desenho estabelecido pelo novo marco legal, compreendendo
que a autonomia dessas entidades não reside apenas em sua natureza de autarquia especial, mas
também na dinâmica de suas interações com outros atores.
Ao tratar da interação entre agências reguladoras, por sua vez, a norma autoriza
uma prática que já é realidade, isto é, a edição de atos normativos conjuntos para
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disciplinar determinadas matérias pertinentes a mais de um setor regulado. A título de
exemplo, seria possível mencionar a Resolução Conjunta Aneel-Anatel-ANP n.º 1/1999,
que regulamenta o compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica,
telecomunicações e petróleo.
Também merece destaque a já reconhecida competência das agências para firmar termos
de ajustamento de conduta (TACs) com pessoas físicas ou jurídicas, suspendendo a aplicação
de sanções administrativas (art. 32, §1º), semelhante ao previsto no art. 26 da LINDB. Muito
embora se trate de instrumento já adotado por grande parte das agências, a sua previsão legal
expressa pode representar um incentivo à implementação prática dos TACs, posto que algumas
dificuldades foram identificadas na formulação desses termos.
A lei reforma, ainda, as leis insituidoras das agências e a Lei nº 9.986/2000, que trata da
gestão de recursos humanos das agências, para regulamentar a até então tormentosa questão da
indicação e vacância de cargos de direção das agências, que já foi mencionada aqui e que tem
sido utilizada para desestruturar a atuação das agências. Nesse sentido, a lei geral uniformiza a
composição dos órgãos colegiados com cinco diretores e define o prazo de mandato de cinco
anos. Os mandatos dos membros dos órgãos de direção colegiados serão não coincidentes, de
modo que, sempre que possível, a cada ano ocorra o término de um mandato e uma consequente
nova indicação. Para viabilizar a observância à regra de não coincidência, os mandatos que não
forem providos no mesmo ano em que ocorrer sua vacância terão a duração reduzida. Todos os
diretores estarão sujeitos à regra da quarentena de seis meses contados da exoneração ou do
término de seu mandato, assegurada a remuneração compensatória.
Outro aspecto importante para reforço da expertise técnica das agências foi o
estabelecimento de experiência técnica mínima para preenchimento dos cargos de direção249 e
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impedimento para indicação de pessoas ligadas a política partidária, sindical ou em conflito de
interesses, conforme a Lei 12.813/13250.
Apesar da celeuma que envolveu os vetos presidenciais ao processo de escolha dos
dirigentes das agências251, é inegável que a proposta legislativa sinaliza, por parte do próprio
Congresso, a valorização da despolitização da escolha das pessoas, o que vai de encontro ao
fortalecimento da autonomia das agências reguladoras.
O novo marco legal das agências reguladoras evidencia, portanto, um processo crescente
de aparente racionalização das escolhas públicas, especialmente por meio da maior exigência
quanto à procedimentalização e ao planejamento dessas instituições regulatórias, e a realização
de análise de impacto regulatório como modelo geral.
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II – exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com pessoa
física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe;
III – exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as
atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou
matérias correlatas;
IV – atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses
privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
V – praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge,
companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser
por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão;
VI – receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este
participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento; e
VII – prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo
ente ao qual o agente público está vinculado.
Parágrafo único. As situações que configuram conflito de interesses estabelecidas neste artigo aplicam-se aos
ocupantes dos cargos ou empregos mencionados no art. 2º ainda que em gozo de licença ou em período de
afastamento, que configuram conflitos de interesses no âmbito do Poder Público Federal:
251
A grande polêmica diz respeito ao sancionamento – e veto – da lei pelo presidente da República, relacionada
aos vetos presidenciais ao dispositivo que estabelecia a obrigatoriedade de processo de pré-seleção de uma lista
tríplice por uma comissão de seleção anteriormente à nomeação do Presidente.
Em suas razões de veto, o presidente sustenta que “tal procedimento prévio obrigatório é inconstitucional por
perpetrar violação ao princípio da separação dos poderes, por excluir a atuação do chefe do Poder Executivo na
iniciativa de livre indicação dos dirigentes das agências reguladoras, subvertendo a própria natureza de autarquia
especial, nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal” (v.g. ADI 1.949, Rel. Min. Dias Toffoli,
Plenário, j. 17.09.2014). Contudo, a formação da lista tríplice deveria constituir um mecanismo destinado à
garantia do caráter democrático da nomeação e assegurar nomeações de caráter técnico, tendo um processo de
seleção mais rigoroso que antecedesse a nomeação em si, bem como de assegurar a transparência no
preenchimento desses cargos, aspectos que poderiam contribuir para uma profissionalização maior das
agências. O outro aspecto nos parece ainda mais errático quanto à fundamentação do veto, pois a própria
definição de “natureza especial” estabelecida pela lei nada tem a ver com a autoridade que nomeou o
dirigente, mas com a ausência de subordinação hierárquica, a autonomia funcional, decisória, administrativa e
financeira, bem como com o mandato fixo dos dirigentes.
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Essas disposições visam a fortalecer a autonomia reforçada das agências para atuação
com independência e legitimidade. Nas subeseções seguintes serão tratadas as inovações
legislativas mais intimamente ligadas às principais ferrametnas das políticas de reforma
regulatória e aos programas de better regulation.

3.5. Análise de impacto e a nova onda regulatória

Já foi falado bastante da análise de impacto regulatório e de sua centralidade para os
programas de better regulation. Nesta seção, ver-se-á como essa ferramenta de melhora
regulatória vem sendo implementada no Brasil e quais são os seus desafios.
Em que pese existir certa fluidez na identificação dos paradigmas de qualidade
regulatória, com diversas listas tendo sido elaboradas por organismos internacionais e
doutrinadores, qualquer que seja a conformação de qualidade regulatória é um axioma que a
realização de análise de impacto regulatória baseada em evidências permite uma melhora da
regulação e a percepção dessa pelas partes interessadas.
Seu debate em terras pátrias não é novo. Embora a previsão de AIR no ordenamento
jurídico brasileiro somente em 2019 tenha se materializado em lei primária de aplicação geral
e abstrata às agências reguladoras (Leis nº 13.848/19 e 13.874/19) sob a forma de um
procedimento administrativo, prévio ou concomitante à eventual prática de atos regulatórios,
por intermédio do qual o Poder Público identifica e avalia os possíveis efeitos de sua atuação,
há alguns anos as AIRs vêm sendo debatidas pela doutrina e pela academia252, podendo, de fato,
ser classificada conotativamente como uma nova onda regulatória, embora sua implementação
ainda seja experimental e tímida na maioria dos entes regulatórios.
Prevê o art. 6º da Lei nº 13.848/19 que:
“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”.

Já o art. 5º da Lei nº 13.874/19 contempla que:
252

KLEIN, op. cit.
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“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”.

Embora os dois dispositivos fossem muito aguardados no mundo jurídico, foram
lacônicos, porém, quanto à forma de implementação da ferramenta regulatória. Ambos delegam
ao regulamento 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
circunstâncias em que poderá ser dispensada.
As AIRs já haviam sido destacadas nos últimos anos no âmbito do governo federal
– em particular na Casa Civil – por meio do PRO-REG, que vem incentivando as agências
reguladoras federais ao uso da ferramenta. Em 2018 já haviam sido editadas as Diretrizes
Gerais e o Guia Orientador para a Elaboração de Análise de Impacto Regulatório, publicado
pela Casa Civil253.
Em detalhado levantamento acerca da experiência de realização de AIR feito pelo
grupo de estudos de regulação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
coordenado pelo professor José Vicente Santos de Mendonça, foi constado um nível baixo de
qualidade das AIRs realizadas no Brasil até 2020. O levantamento foi feito considerando
apenas as diretrizes de AIR da Casa Civil, uma vez que o Decreto nº 10.411/20 ainda não
entrou em vigor254.
Os achados são substantivos e preocupantes: (i) o processo de transparência das AIRs
deve passar por intensa melhoria, uma vez que apenas três (ANVISA, ANCINE e ANTT) das
10 agências reguladoras analisadas disponibilizam seus relatórios de AIR em um espaço
exclusivo em seu sítio na internet e a divergência de respostas e arquivos recebidos via Lei de
Acesso à Informação (LAI) e dos sites das agências não permitem saber, ao certo, quantas AIRs
já foram realizadas pelas agências reguladoras federais brasileiras; (ii) de um total de 635 AIRs
obtidas, 85% concentram-se em duas agências reguladoras: ANVISA e ANEEL; (iii) seguindo
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Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/comite-interministerial-degovernanca/apresentacao-diretrizes-geais-e-guia-air-junho-2018>. Acesso em: 8 jan. 2021.
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UERJ. Relatório: Análise de Impacto Regulatório: Panorama Geral. UERJ REG. 2020. Disponível em:
<https://1b664b0f-ca91-4a83-ac3fbc2c7fc2dd38.filesusr.com/ugd/dd1b35_16951078489d4c00a83a535e099eed6a.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2021.
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recomendações do Guia da Casa Civil e da experiência internacional, as agências consideraram
a opção de nada fazer em mais de 90% das AIRs; (iv) no entanto, a opção de nada fazer foi
recomendada em menos de 1% das AIRs; (v) enquanto os impactos são descritos em 95% dos
documentos, apenas cerca de 8% apresentam algum tipo de tentativa de mensuração; (vi) em
sua maioria (98%), as agências descrevem – em níveis bastante variados de profundidade – os
possíveis impactos da(s) alternativa(s) regulatória(s) considerada(s) na análise255.
Nesse contexto, verifica-se que apenas ANVISA e ANEEL possuem experiência e
interesses genuínos em realizar AIRs. As experiências da ANVISA e da ANEEL devem ser
reconhecidas, assim como os processos de aperfeiçoamento já implementados por elas. A
ANEEL realizou, em 2017, uma AIR sobre o seu processo de AIR, e a ANVISA reestruturou
seu sistema de AIR em 2019. A motivação e as mudanças realizadas serão analisadas no
próximo relatório deste projeto256.
Mais recentemente, em junho de 2020, após a edição das leis mencionadas, foi
editado o Decreto nº 10.411/20, que veio regulamentar a previsão de AIRs contidas na lei das
agências e na DDLE.
De acordo com referido decreto, estão obrigados a editar a AIR as entidades e órgãos
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, “quando da proposição de
atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados,
no âmbito de suas competências” (art. 1º, §1º). Estão fora da abrangência do decreto,
infelizmente, as leis ordinárias e os próprios decretos.
O decreto define AIR como um “procedimento, a partir da definição de problema
regulatório, de avaliação prévia à edição dos atos normativos de que trata este Decreto, que
conterá informações e dados sobre os seus prováveis efeitos, para verificar a razoabilidade do
impacto e subsidiar a tomada de decisão” (art. 2º, I). Adotou-se, aparentemente, a tão falada
aqui procedimentalização como requisito de validade e de legitimidade na atuação dos entes
regulatórios. Torná-lo um procedimento parte da governança regulatória para a tomada de
decisões e a edição de atos normativos certamente vai servir para aumentar a credibilidade e a
legitimidade das agências, caso não se torne um instrumento retórico de legitimação de decisões
ou que seja esvaziada dentro das exceções a obrigatoriedade de realização das AIRs.
As hipóteses em que não haverá necessidade de AIR são as seguintes: (i) em relação
às propostas de edição de decretos ou atos normativos que serão submetidos ao Congresso
Nacional (art. 1º, §1º); (ii) os atos de natureza administrativa cujos efeitos não ultrapassem o
255
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UERJ, op. cit.
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âmbito interno do órgão ou entidade (art. 3º, §2º, I); (iii) os atos de efeitos concretos (art. 3º,
§2º, II); (iv) atos que disponham sobre execução orçamentária e financeira (art. 3º, §2º, III); (v)
que disponham estritamente sobre política cambial e monetária (art. 3º, §2º, IV); (vi) que
disponham sobre segurança nacional (art. 3º, §2º, V); (vii) que visem a consolidar outras normas
sobre matérias específicas, sem alteração de mérito (art. 3º, §2º, I). Estabelece, ainda, que, na
esfera da administração tributária e aduaneira da União, somente os atos que instituam ou
modifiquem obrigações acessórias deverão ser precedidos de AIR.
O art. 4º do Decreto nº 10.411/20 autoriza a dispensa da AIR nos casos de: (i) urgência,
(ii) atos normativos destinados a regular normas que não permitam diferentes alternativas
regulatórias, (iii) atos normativos de baixo impacto, (iv) atos normativos que visem a atualizar
ou revogar normas consideradas obsoletas, (v) atos normativos que preservem liquidez,
solvência ou higidez dos mercados de seguro, financeiro, de capitais, de câmbio ou dos sistemas
de pagamento, (vi) regulamento que vise a reduzir exigências, obrigações, restrições,
requerimentos ou especificações com o objetivo de diminuir os custos regulatórios, (vii) ato
normativo que reduza exigências, obrigações, restrições, requerimentos ou especificações com
o objetivo de diminuir os custos regulatórios, (viii) ato normativo que revise normas
desatualizadas

para

adequá-las

ao

desenvolvimento

tecnológico

consolidado

internacionalmente.
Ao que parece, o decreto apresentou muitas exceções para a realização de AIR, a ponto
de deixar os agentes regulados e doutrinadores de certa forma frustrados257. A autoridade
competente trouxe exceções que impedirão os entes controladores de realizar a devida
apreciação de atos a serem editados em importantes áreas de interesse social, como a execução
orçamentária e financeira e a política cambial e monetária. Das exceções, a mais curiosa é a que
isenta a AIR em casos que não permitam diferentes alternativas regulatórias, o que só seria
possível saber se houvesse AIR preliminar; contudo o Decreto não previu essa possibilidade,
que existia nas diretrizes de AIR da Casa Civil258.
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MENDONÇA, José Vicente Santos de. A regulamentação da Análise de Impacto Regulatório na Administração
Federal. Jota Info. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/reg/a-regulamentacao-daanalise-de-impacto-regulatorio-na-administracao-federal-01072020>. Acesso em: 8 fev. 2021.
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Era o que as “diretrizes” denominavam de AIR “nível I”.
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De qualquer modo, em uma tentativa de minimizar os efeitos nocivos da não realização
da AIR, existem algumas previsões legais, como os arts. 20259 e 21260 da LINDB, que exigem,
no exercício do dever de motivação, a consideração sobre as consequências jurídicas,
administrativas e práticas das decisões.
O decreto ainda estabeleceu, no §1º do artigo 4º, a exigência de que seja elaborada
nota técnica ou documento equivalente que “fundamente a proposta de edição ou de alteração
do ato normativo”. Tal nota técnica, portanto, deverá ser o instrumento no qual a análise das
consequências seja realizada pelo ente regulatório, de maneira a permitir o devido controle de
adequação e razoabilidade. Fato interessante é que o decreto não estabelece propriamente o
procedimento a ser adotado pelos órgãos e entidades na elaboração da AIR, mas não poderá
fugir muito do alcance dos requisitos da LINDB mencionados anteriormente.
Apresentemos, então, o processo em si definido pelo decreto, que pode ser presumido
pelo seu art. 6º, que se refere ao relatório de conclusão da AIR, que deverá conter: I – sumário
executivo objetivo e conciso, que deverá empregar linguagem simples e acessível ao público
em geral; II – identificação do problema regulatório que se pretende solucionar, com a
apresentação de suas causas e sua extensão; III – identificação dos agentes econômicos, dos
usuários dos serviços prestados e dos demais afetados pelo problema regulatório identificado;
IV – identificação da fundamentação legal que ampara a ação do órgão ou da entidade quanto
ao problema regulatório identificado; V – definição dos objetivos a serem alcançados; VI –
descrição das alternativas possíveis ao enfrentamento do problema regulatório identificado,
consideradas as opções de não ação, de soluções normativas e de, sempre que possível, soluções
não normativas; VII – exposição dos possíveis impactos das alternativas identificadas, inclusive
quanto aos seus custos regulatórios; VIII – considerações referentes às informações e às
manifestações recebidas para a AIR em eventuais processos de participação social ou de outros
processos de recebimento de subsídios de interessados na matéria em análise; IX – mapeamento
da experiência internacional quanto às medidas adotadas para a resolução do problema
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LINDB. Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018.)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
260
LINDB. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências
jurídicas e administrativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento).
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições
para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais
ou excessivos (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018).
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regulatório identificado; X – identificação e definição dos efeitos e riscos decorrentes da edição,
da alteração ou da revogação do ato normativo; XI – comparação das alternativas consideradas
para a resolução do problema regulatório identificado, acompanhada de análise fundamentada
que contenha a metodologia específica escolhida para o caso concreto e a alternativa ou a
combinação de alternativas sugerida, considerada mais adequada à resolução do problema
regulatório e ao alcance dos objetivos pretendidos; e XII – descrição da estratégia para
implementação da alternativa sugerida, acompanhada das formas de monitoramento e de
avaliação a serem adotadas e, quando couber, avaliação quanto à necessidade de alteração ou
de revogação de normas vigentes.
Quanto à metodologia a ser adotada para avaliar e comparar alternativas, o art. 7º do
decreto é bastante “flexível” ao elencar seis alternativas e permitir que o regulador escolha
qualquer outra desde que maneira fundamentada261. Nesse contexto, o art. 17 do Decreto nº
10.411/2020 determina que os entes reguladores deverão implementar estratégias específicas
de coleta e tratamento de dados com o objetivo de permitir a elaboração de análise quantitativa
e, nas hipóteses cabíveis, a análise de custo-benefício.
Após essas etapas, a AIR fornece um prognóstico da situação, apontando as possíveis
falhas do mercado (as externalidades positivas ou negativas) e servindo, portanto, como baliza
a direcionar soluções e as eventuais consequências da atividade regulatória. Seguindo essas
fases, seria possível identificar o que se chama de ciclo regulatório, no qual se sucedem as fases
de elaboração da AIR, de sua aplicação, de seu monitoramento e de sua avaliação, sempre com
o objetivo de verificar, de maneira preventiva, o alcance dos resultados previstos pela prática
regulatória, de forma proporcional e adequada, em um ambiente de ampla procedimentalização.
Além do relatório da AIR, a autoridade competente do órgão ou da agência reguladora
deverá se manifestar expressamente quanto à adequação formal e aos objetivos pretendidos,
demonstrando de que maneira a adoção das alternativas sugeridas produzirá seus efeitos,
considerando seus impactos estimados e demonstrando, ainda, sua adequação ao enfrentamento
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Decreto nº 10.411/20. Art. 7º. Na elaboração da AIR, será adotada uma das seguintes metodologias
específicas para aferição da razoabilidade do impacto econômico, de que trata o art. 5º da Lei nº 13.874, de 2019:
I – análise multicritério;
II – análise de custo-benefício;
III – análise de custo-efetividade;
IV – análise de custo;
V – análise de risco; ou
VI – análise risco-risco.
§ 1º A escolha da metodologia específica de que trata o caput deverá ser justificada e apresentar o comparativo
entre as alternativas sugeridas.
§ 2º O órgão ou a entidade competente poderá escolher outra metodologia além daquelas mencionadas no caput,
desde que justifique tratar-se da metodologia mais adequada para a resolução do caso concreto.
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do problema regulatório, conforme preveem o §3º do art. 6º da Lei nº 13.848/19 e o art. 15 do
Decreto nº 10.411/2020.
Nos termos do art. 15, §2º, do referido Decreto nº 10.411/2011, o relatório de AIR não
vincula a tomada de decisão, sendo que a autoridade competente poderá decidir “I – pela adoção
da alternativa ou da combinação de alternativas sugerida no relatório da AIR;” ou “II – pela
necessidade de complementação da AIR”; ou, ainda, “III – pela adoção de alternativa contrária
àquela sugerida no relatório, inclusive quanto às opções de não ação ou de soluções não
normativas”. Essa previsão vai de encontro ao entendimento da doutrina no sentido de que a
AIR é apenas uma ferramenta para a tomada de decisão, e não a decisão em si.
A mais preocupante das disposições do decreto, porém, é a que prescinde da
procedimentalização da AIR no Direito brasileiro e não prevê qualquer tipo de consequência
para a inobservância do decreto, conforme dispõe o art. 21262. Em outras palavras, esse
dispositivo tem o potencial de tornar inócuas as regras previstas no art. 6º da Lei das Agências
e no art. 5º da DDLE ou, ao menos, de torná-las meramente retóricas.
Como o Decreto nº 10.411/20 só começa a ter eficácia em 15 de abril de 2021, ainda
não é possível mensurar os impactos dessa regulamentação, porém vê-se que, embora a AIR
seja um tema muito debatido na academia e na burocracia brasileira, a implementação prática
e sua regulamentação ainda deixam a desejar e estão muito aquém da experiência europeia.
As demasiadas exceções e a falta de obrigatoriedade de observância do decreto são de
fato preocupantes, mas de certa forma refletem a experiência dos últimos anos de AIR no Brasil.
Conforme relatório da UERJ REG, até o momento as agências reguladoras federais têm
demonstrado grande dificuldade no manejo das AIRs de forma criteriosa, conforme as
recomendações da OCDE e da UE. Na experiência brasileira, até aqui foram observadas uma
proliferação de formulários, pouca atenção aos fatos envolvidos e raras tentativas genuínas de
mensuração de impactos.
Parece ter sido um equívoco o decreto ter renunciado à AIR preliminar (nível I) que
era prevista nas Diretrizes da Casa Civil.
Aliás, por todo o exposto, espera-se que o decreto não seja apenas um guia, como
parece ter sido desenhado para ser, mas, sim, um procedimento que possibilite a elaboração de
uma regulação eficiente. Como guia e orientação facultativa, as Diretrizes de AIR da Casa Civil
parecem ser um documento mais completo do que o regulamento.
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Decreto nº 10.411/20. “Art. 21. A inobservância ao disposto neste Decreto não constitui escusa válida para o
descumprimento da norma editada e nem acarreta a invalidade da norma editada.”
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3.6. Planejar é preciso

Conforme já foi abordado nesta dissertação, um bom planejamento regulatório é a
chave da porta de entrada de uma regulação de qualidade. É essencial alinhar prioridades,
conferir previsibilidade e segurança jurídica na atividade da regulação, sem descuidar da
necessária permeabilidade, para que os regulados e os interessados em geral possam participar
das ações regulatórias.
Importante salientar que o recente ímpeto de planejamento estatal se verifica na
administração pública como um todo, e não apenas no exercício de função regulatória. Não que
o planejamento seja prática recente na atividade administrativa do Estado, contudo o debate
sobre a atividade de planejamento na administração pública ganhou inequívoca projeção nas
discussões acadêmicas a partir do momento em que a noção de política pública passa a ser
associada aos deveres de prestação positiva do Estado e que existem recursos limitados para
responder às necessidades efetivas da sociedade. Como se evidencia, há estreita relação entre a
atividade de planejamento e o orçamento público, sendo indispensável planejar para se atingir
a economicidade preconizada pela CRFB263.
O planejamento viabiliza não só a racionalização do exercício das competências
públicas, reforçando a necessidade de contrabalanceamento entre as medidas estatais escolhidas
e a satisfação das correspondentes finalidades públicas, considerando a reserva orçamentária
disponível, mas também possibilita a visão consequencialista que, como já foi falado, cada
vez mais influencia as decisões regulatórias. Isso significa que os elementos que devem
compor a decisão administrativa devem ser objeto de análise prévia e voltada para a
consecução dos objetivos almejados na lei, de modo que estimativas e metas são traçadas para
posterior confronto entre planejamento e resultados concretos da operacionalização da
decisão administrativa264.
Assim, o planejamento mediante planos e programas publicizados torna o controle mais
eficaz, pois os stakeholders, estatais ou não, poderão fazer o escrutínio entre o planejado e o
realizado e efetivar mecanismos de avaliação e monitoramento. Esse é o objetivo das inovações
trazidas pelo novo marco legal das agências reguladoras trazido pela Lei nº 13.848/19.
O processo legislativo que culminou com a edição da Lei 13.848/19 propunha como
mecanismo de programação das ações regulatórias a serem desenvolvidas o contrato de gestão,
263
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preconizado pelo art. 37, §8º, CF – introduzido, como se sabe, no universo normativo pela
Emenda Constitucional nº 19, mas de aplicação ainda tímida quando a relação envolve tão
somente entes integrantes da própria administração. O contrato de gestão, como proposto
originalmente, exigia a aprovação do ministério supervisor e conteria, inclusive, a previsão de
medidas a serem adotadas em caso de descumprimento de metas e indicadores de desempenho
nele desenhados. Durante a tramitação no Senado Federal se deu o acolhimento de emendas
que resultaram já na substituição do contrato de gestão pelos instrumentos de planejamento que
serão comentados na sequência. A reconfiguração do modelo ocorreu a partir da compreensão
de que o contrato de gestão, como proposto, envolveria a reconfiguração de prerrogativas
próprias das agências nominadas – especialmente a partir de um papel relevante que se conferia
ao ministério supervisor, seja no desenho do contrato de gestão em si, seja na adoção de medidas
relacionadas ao descumprimento de metas e indicadores de desempenho. Assim, ocorreu a
substituição do contrato de gestão pelos instrumentos de planejamento constantes dos arts. 17
a 21 da Lei 13.848/19, todos eles frutos de deliberação interna da agência, observadas as
exigências de publicidade e controle social que o mesmo diploma cogita, mas sem que se tenha
o papel proeminente do ministério supervisor no desenho do modo de atuação da agência. A
solução legislativa parece alinhada com o imperativo de proteção à autonomia das agências. O
modelo de contrato de gestão aprovado pelo ministério supervisor, com a indicação de metas,
poderia abrir ensejo até mesmo ao direcionamento da atividade de fiscalização em seu segmento
de atuação, numa nova modalidade de captura da agência, promovida não pelo regulado, mas
pelas demais estruturas da própria administração265.
Logo, as disposições da Lei 13.848/19 relativas ao planejamento são ambiciosas, não só
por pretender desenvolver três distintos instrumentos de planejamento, que antes da lei eram
precários e pouco eficazes: 1) o plano estratégico (art. 17); 2) o plano de gestão anual (arts. 18,
19 e 20); e 3) a agenda regulatória (art. 21), mas também porque, na forma aprovada, fortalecem
a autonomia das agências frente a supervisão dos ministérios a que estão vinculadas.
Uma primeira dificuldade posta à Lei nº 13.848/19 diz respeito à formatação de uma
estrutura de planejamento que possa compreender segmentos profundamente distintos da
atividade regulatória, a saber, aquele em que se desenha o quadro normativo, estruturante da
regulação, e aquele em que a necessidade e a extensão de nova intervenção normativa são
impulsionadas frequentemente por externalidades que escapam ao controle e à esfera de
previsibilidade da administração. Curiosamente, nesse mesmo ponto, a solução adotada pela
265
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Lei nº 13.848/19 foi negacionista, tendo em vista que, em seu art. 17, caput, pretende que o
plano estratégico contemple “a indicação dos fatores externos alheios ao controle da agência
que poderão afetar significativamente o cumprimento do plano”. A intenção do legislador
parece alinhada com a lógica da Lei Complementar nº 101/00, que exige o anexo de riscos
fiscais (art. 4º, §3º), em que se antecipam possíveis ameaças ao planejamento financeiro.
Estender a mesma lógica, todavia, ao planejamento de toda a atividade regulatória parece
pretender uma capacidade de antecipação que a administração não detém, que haveria de
compreender não só as ameaças internas, mas também aquelas relacionadas a uma
multiplicidade de cenários (econômico, fiscal, social, tecnológico etc.) e, ainda, de players
(regulados, usuários do serviço regulado, população em geral, academia etc.).
O Plano de Gestão Anual é objetivamente orientado à dimensão mais operacional da
função regulatória, com a clara exigência de apresentação de metas de desempenho
administrativo, operacional e de fiscalização (art. 19, I).
A chamada “agenda regulatória” (art. 21) é identificada como “instrumento de
planejamento da atividade normativa que conterá o conjunto dos temas prioritários a serem
regulamentados pela agência durante sua vigência”. A agenda regulatória será voltada à
especificação dos temas que serão objeto de estudo pelo regulador visando a posterior regulação
normativa. Esse tipo de planejamento admite a participação dos regulados na definição das
prioridades e das metas que devem ser observadas quando da efetiva regulação. As agências
reguladoras independentes instituídas no modelo brasileiro devem conformar suas ações
regulatórias com as políticas públicas definidas pelo órgão da Administração Pública Direta ao
qual se vincula – porém não é tutelado –, de modo que a consecução dessa política pública no
espaço da regulação se desenvolve por meio de práticas objeto de prévio planejamento pelo
regulador. Com os recorrentes contingenciamentos públicos das agências reguladoras federais,
faltam recursos orçamentários, pessoal qualificado e estrutura viável para lidar com todas as
frentes de atuação regulatória que, a princípio, far-se-iam imprescindíveis. Pela atividade do
planejamento, o regulador estabelece as ações regulatórias prioritárias e, assim, termina por
compatibilizar a regulação com a capacidade institucional do ente regulador266.
Ambos os instrumentos, é de se dizer, são orientados pelo Plano Estratégico e devem
com ele demonstrar alinhamento. Constitui um acerto da Lei nº 13.848/19 reconhecer que
atividades substancialmente distintas (regulação stricto sensu e sua aplicação em concreto
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no desenvolvimento diário da atividade regulada) devem ser planejadas a partir de
perspectivas distintas267.
O desenho normativo dos instrumentos de planejamento da ação regulatória da Lei nº
13.848/19 sugere uma hipotética aproximação da configuração constitucional da tríade
orçamentária: Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual.
A primeira manifestação dessa sintonia se tem na recomendação de que o plano estratégico
da agência se revele compatível com o Plano Plurianual (art. 18, §1º). Este comando, ainda
que redundante, favorece o planejamento, investindo numa inter-relação que auxilie a
efetividade dos programas de ação. Tem-se, ainda, como elemento de aproximação entre o
planejamento das agências e aqueles da administração o cenário temporal fixado para cada
qual dos instrumentos das primeiras – quatro anos para o plano estratégico; um ano para o
plano de gestão. Essa associação, todavia, entre os distintos veículos de planejamento não
possui perfeita correspondência, porque, no campo da regulação, não se tem o diploma de
médio prazo, identificado no campo do Direito Financeiro com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. A eventual “calibragem” das linhas de ação da agência, exigida pela realidade
da regulação se dará pela simples revisão do plano estratégico (art. 18, §1º) ou, mesmo, do
plano de gestão anual (art. 20), e a agenda regulatória não possui o condão de fazer esse
equacionamento por ter finalidade diversa268.
Inovação interessante trazida pelos novos instrumentos de planejamento é a exigência
de correlação entre as metas de desempenho administrativo, operacional e de fiscalização, com
o provimento dos recursos orçamentários, bem como a construção de cronograma de
desembolso que assegure o desenvolvimento dessas mesmas atividades (art. 19, I e II). A partir
disso se busca romper com uma clássica dissociação entre o desenho das estratégias de ação
das estruturas administrativas e a alocação dos recursos necessários ao seu desenvolvimento –
em que o financeiro culmina por, frequentemente, frustrar o planejamento. Com isso a Lei nº
13.848/19 também estabelece a necessidade de alinhar as metas de desempenho da agência com
a promoção de relações de cooperação com órgãos de defesa de interesses ou direitos
fundamentais, conforme estabelecido no art. 19. As obrigações dos incisos I e II do caput do
art. 19 com os incisos I, II, e III do parágrafo único269 criam um requisito de qualidade
267

SCHIER, Adriana da Costa Ricardo; FORTINI, Cristiana; CASIMIRO, Lígia Maria Silva Melo de. Marco
Legal das Agências Reguladoras na Visão Delas Fórum. Edição do Kindle. p. 170.
268
SCHIER, op. cit., p. 171.
269
Lei nº 13.848/19. Art. 19. O plano de gestão anual deverá:
I – especificar, no mínimo, as metas de desempenho administrativo e operacional e as metas de fiscalização a
serem atingidas durante sua vigência, as quais deverão ser compatíveis com o plano estratégico;

128

regulatória não só imanente da função regulatória, mas da compreensão de que o seu
desenvolvimento exige o atingimento de determinados patamares de qualidade no setor
regulado, de pesquisa e de articulação com a proteção à concorrência, à defesa do consumidor
e ao meio ambiente.
As ferramentas de planejamento geram, no entanto, algumas preocupações. Nota-se,
primeiramente, a inaptidão da lei em incentivar um planejamento verdadeiramente de longo
prazo, no qual se teriam objetivos institucionais mais perenes e voltados para a excelência da
execução da atividade regulada. Um interstício de no máximo de quatro anos não parece ser
suficiente para isso. Uma das razões para essa visão de curto prazo pode ser a pouca prática em
atividades de monitoramento e avaliação regulatória, quando os resultados das políticas são
observados e avaliados de maneira contínua, o que propicia observar os erros e acertos da
regulação em cenário mais longo, o que será comentado em capítulo dedicado adiante.
O plano estratégico tem por marco de tempo de quatro anos, a exemplo do que ainda
hoje se dá com o Plano Plurianual do Direito Financeiro. Para instrumento orçamentário, a
perspectiva quadrienal é claramente insuficiente e decorre de uma evidente inapetência
legislativa para superar a cláusula provisória instituída pelo art. 35, §2º, I, do ADCT – que
fixava condições para remessa e edição do Plano Plurianual, até a aprovação da lei
complementar reclamada pelo art. 165, §9º, I, Constituição Federal. Transcorridos mais de 30
anos de vigência da Constituição de 1988, não se tem, ainda, a referida norma jurídica,
prevalecendo o cenário quadrienal, que permite mais flexibilidade às diretrizes relacionadas à
dimensão financeira da atividade estatal. Esse cenário pequeno de vigência de um instrumento
que se pretende estruturante da atividade administrativa prejudica a continuidade de iniciativas
públicas relevantes que exijam um lapso de tempo maior para sua consolidação270.
No segmento de infraestrutura, com base em concessões, nas quais os modelos
regulatórios devem perdurar por décadas, a avaliação do desempenho do modelo regulatório
exige um período de aplicação e avaliação continuada que transcenda esses quatro anos, e a

II – prever estimativa de recursos orçamentários e cronograma de desembolso dos recursos financeiros
necessários ao alcance das metas definidas.
Parágrafo único. As metas de desempenho administrativo e operacional referidas no inciso I do caput incluirão,
obrigatoriamente, as ações relacionadas a:
I – promoção da qualidade dos serviços prestados pela agência;
II – promoção do fomento à pesquisa no setor regulado pela agência, quando couber;
III – promoção da cooperação com os órgãos de defesa da concorrência e com os órgãos de defesa do
consumidor e de defesa do meio ambiente, quando couber.
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limitação a esse mesmo período dos instrumentos de planejamento abre uma brecha a medidas
que resultem em descontinuidade.
Em relação ao modelo europeu, nota-se uma carência de ferramentas que possam
estimular um alinhamento maior de prioridades entre os poderes Executivo e Legislativo e os
objetivos e metas das agências reguladoras. Lá as ferramentas de planejamento possuem
precipuamente esse papel, uma vez que buscam reduzir o déficit democrático das instituições
reguladoras, pois acredita-se que os mandatários do poder político eleitoral tenham maior
permeabilidade para os anseios da sociedade de um modo geral.
O modelo do contrato de gestão orginalmente proposto durante o processo legislativo
poderia fortalecer essa legitimidade democrática em detrimento do risco de maior insulamento
aprovado, no entanto a opção do legislador foi de fortalecer a autonomia, ainda combalida das
agências perante o poder político, o que parece, para o momento de amadurecimento da
atividade regulatória independente no Brasil, acertado, pois o histórico recente, como foi visto,
é ainda de ataques à autonomia reforçada das agências.

3.7. Mais alguns avanços em transparência e participação

Conforme já mencionado, as ferramentas de transparência e participação há bastante
tempo estão presentes no ordenamento jurídico brasileiro sob a égide da CRFB. Os reguladores
brasileiros estão se esforçando para aprimorar os mecanismos de participação, especialmente
os de consulta a stakeholders. Embora a sua aplicação efetiva ainda seja subótima, entre as
principais ferramentas de melhora regulatória essa é a mais conhecida e estruturada no Brasil,
fruto da segunda onda regulatória já mencionada aqui271.
A exigência de transparência dos processos regulatórios estabelece a necessidade de
publicidade dos atos essenciais à produção normativa, incentiva a participação popular por
meio de audiências e consultas públicas, bem como garante o acesso facilitado aos atos
normativos produzidos pela administração pública, portanto, na prática da regulação, sempre
foi permeada pela diretriz na qual o regulador deve sempre se apoiar para conferir o máximo
de visibilidade a suas ações e planejamentos, visando a propiciar segurança jurídica e
controlabilidade aos agentes regulados.
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Apesar de o termo “transparência” ser mais recente, a necessidade de abertura de dados
e informações públicas já é conhecida em torno do princípio da publicidade. O inc. XXXIII do
art. 5° da CF desde sempre estabeleceu que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”, dispositivo que permaneceu muitos anos
sem regulamentação. A regulamentação do preceito reproduzido veio, pois, com a Lei nº
12.527/11 (Lei de Acesso à Informação Pública [LAI]), de aplicação no campo da regulação.
De fato, a transparência consiste em uma das diretrizes de maior projeção na regulação, pois
sua verificação é subentendida para o alcance de outros valores públicos. Nesse diapasão, é a
transparência que garante o amplo conhecimento das decisões tomadas pelo regulador e do
processo administrativo, incluindo os estudos técnicos e argumentos fáticos e jurídicos
relevantes que resultaram naquela decisão. A transparência reclama uma publicidade efetiva,
indo além da publicidade formal, razão pela qual a regulação final, a motivação e o respectivo
processo regulatório devem ser disponibilizados para amplo conhecimento dos regulados e dos
interessados em geral272.
A Lei de Acesso à Informação Pública introduziu, ainda, exigências de transparência
ativa mais abrangentes a todos os poderes de todos os entes da Federação brasileira. Segundo
o artigo 8º da LAI: “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente
de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso […] de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas”, portanto não há como ser concebida qualquer norma
produzida pela administração pública, seja ela direta ou indireta, que não atenda aos
pressupostos legais de transparência.
Os pressupostos para a existência de uma transparência ativa e ampla, na prática, não
ultrapassam a existência de um comando normativo formal. Ter uma transparência ativa exige
que os atos normativos sejam efetivamente acessíveis e inteligíveis para as partes interessadas.
No âmbito das agências reguladoras, por exemplo, a pesquisa de atos normativos é desafiadora,
pois o interessado terá grande dificuldade de compreender a tipologia dos atos por elas
produzidos. Inexiste uma tipologia padronizada que se aplique transversalmente a todas elas. É
possível encontrar atos normativos de caráter geral e abstrato que possuem denominações tão
diversas como: Resolução, Resolução de Diretoria Colegiada, Resolução Especial, Resolução
Normativa, Resolução Operacional, Resolução Regimental, Resolução Regulatória, entre

272

KLEIN, op. cit.

131

outras. Não é simples, sobretudo para o usuário comum, identificar as diferenças entre elas.
Nem sempre as normas regimentais dessas agências especificam as características e finalidades
de cada tipo de ato normativo. Nesse contexto, é possível também verificar a adoção de
nomenclatura idêntica para funções completamente distintas. Esse é o caso das instruções
normativas que geralmente – mas nem sempre – introduzem regras de estrutura e
funcionamento interno do órgão. Para outras agências reguladoras, no entanto, as instruções
normativas restringem-se a disciplinar regras administrativas; em outras, estas assumem caráter
geral e abstrato, atingindo diretamente setores regulados273.
Assim, o novo marco legal das agências reguladoras veio reforçar essa demanda de
transparência ativa do processo decisório regulatório, além das disposições já bastante
abrangentes da LAI, portanto é bastante relevante a previsão, no art. 7º da lei, da obrigatoriedade
de divulgação prévia da pauta e da ata das reuniões da diretoria, mas também a publicização e
transmissão, via internet, das reuniões deliberativas do Conselho Diretor (ou da Diretoria
Colegiada, conforme o caso), prática que já era comum em uma parte das agências, como, por
exemplo, na ANATEL, na ANAC, na ANEEL, mas que a edição da Lei nº 13.848/19 veio
tornar obrigatória para as demais274.
Outrossim, a Lei nº 13.848/19 fortalece os mecanismos de transparência, não só a
necessidade de consulta pública e divulgação da AIR, mas também a obrigação de
divulgação dos instrumentos e do planejamento, como a Agenda Regulatória, os Planos
Anuais e Estratégicos e os Relatórios Anuais de Atividades, que são instrumentos aptos a
ampliar transparência, previsibilidade e coordenação, temas que serão tratados com mais
detalhes adiante.
Além de propiciar mais segurança jurídica, essas obrigações viabilizam um
entrosamento de maior confiança entre regulador e regulados, propiciando maior adesão
voluntária à regulação proposta. Ademais, a transparência na regulação permite tanto um
controle mais efetivo, inclusive pela sociedade, quanto uma participação mais qualificada pelos
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interessados nas audiências e consultas públicas. Esses fatores são especialmente caros para as
agências reguladoras independentes, uma vez que corroboram a sua legitimação democrática275.
No que tange aos mecanismos de participação, antes da Lei 13.848/19 já eram diversos
os instrumentos em uso pela administração pública no Brasil e aplicáveis também na
regulação, como as audiências e consultas públicas, o orçamento participativo, as ouvidorias
e os serviços de atendimento aos cidadãos. De maneira relativamente recente, o governo
federal editou ainda o Decreto 8.243/2014, que institui a Política Nacional de Participação
Social. Além disso, são inúmeras as disposições normativas infralegais editadas pelas
próprias agências reguladoras para viabilizar a participação dos administrados na tomada de
decisão regulatória, inclusive nas leis que instituíram as reguladoras, em especial no âmbito
da ANEEL, ANATEL, ANP, ANTAQ, ANTT, ANAC e ANM, que, desde sua criação,
previam mecanismos de consulta obrigatórios276.
O tema da participação administrativa tem recebido bastante atenção dos
doutrinadores brasileiros, que reconhecem nessa dinâmica um forte componente para a
qualidade da regulação.
Muito embora o movimento de participação na tomada de decisão administrativa já
fosse uma tendência, ele ganhou contornos claros, porém apenas com a criação das agências
reguladoras no contexto da reforma do Estado na década de 1990277. O movimento pela
participação administrativa se deu em grande medida pelo influxo do modelo regulatório
brasileiro, considerando que, conforme mencionado, antes mesmo da edição da Lei 13.848/19
as leis de criação das agências reguladoras expressamente previram a realização de audiências
e consultas públicas no processo regulatório normativo278.
A participação administrativa não apenas consiste em uma tendência na moderna
administração pública, mas passa a ser um mecanismo preferencial de tomada de decisão
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pública. Com a edição da Lei de Acesso à Informação Pública, já mencionada, a participação
administrativa foi incentivada como uma ferramenta de promoção da transparência279.
Desse modo, a preferência é pela tomada de decisão mediante participação
administrativa. Caso o regulador entenda que a realização da participação administrativa pode
comprometer a satisfação de finalidades públicas e decida por regular diretamente, a motivação
desse ato deve necessariamente contemplar os motivos para tanto.
Conforme alerta o professor José Vicente Santos de Mendonça280, porém, após uma
euforia inicial no Brasil com as primeiras previsões legais dos mecanismos de consulta e
audiência pública, aumentaram as expectativas de ampliação de legitimidade, redução da
assimetria informacional e eficiência da regulação. Essa empolgação deu espaço a uma ampla
frustração das partes interessadas, uma vez que, com frequência, esses instrumentos se tornaram
mecanismos de paralisação e bloqueio da regulação ou de legitimação retórica dos entes
reguladores. Esse autor estabelece uma taxonomia para os modelos de consultas/audiências
públicas que são praticados no Brasil: (i) insinceridade deliberativa: quando as decisões já estão
tomadas. A administração pública trata a consulta/audiência como formalidade a ser
ultrapassada rumo à decisão que os reguladores já tomaram. Nesse caso, o objetivo da
consulta/audiência é duplo: legitimação retórica e blindagem em face de revisões judiciais. É
especialmente comum quando o debate envolve temas moralmente carregados ou em que exista
forte pressão política direcionada a certa decisão. Notadamente, esse tipo de consulta a
stakeholders não deveria ocorrer com esse objetivo, uma vez que desvirtua completamente a
finalidade do mecanismo de participação281; (ii) informativas: a administração pública não tem
ideia clara do que fazer; o objetivo é ouvir os regulados e, a partir daí, identificar soluções. É,
de todos, o modelo mais aberto a inputs dos administrados e enumera que muitas vezes as
consultas e audiências públicas são utilizadas282. É o que alguns reguladores têm praticado para
simples coletas de informações para melhor compreensão de um problema regulatório
complexo antes mesmo da elaboração de qualquer proposta e, atualmente, pós-Lei nº 13.848/19,
em uma etapa pré-AIR para coleta de informações destinadas a elaboração da análise de
impacto283; (iii) deliberativas: seriam o modelo mais genuíno de consulta a partes interessadas
279

Lei nº 12.527/11. “Art. 9°. O acesso a informações públicas será assegurado mediante: (…)
II – realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.”
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MENDONÇA, op. cit., p. 363.
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Ibid., p. 365.
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O nome utilizado pode variar conforme o órgão regulador, mas não deixa de ser uma espécie de consulta
pública. Por exemplo, no caso da ANTAQ, é chamada de “Tomada de Subsídios Pública” (Disponível em:
<http://portal.antaq.gov.br/index.php/tomada-de-subsidios-no-06-2020-srg-antaq/>. Acesso em: 14 jan. 2021),
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e ocorre quando os reguladores já possuem uma proposta de ação, mas querem ouvir os
regulados e, a partir dos comentários e sugestões recebidos, confirmar, adaptar ou desistir dela.
Muitas vezes o objetivo pende para o modelo insincero, se a agência não contiver o viés de
confirmação ou, no caso, receber um número incontável de contribuições que torna a análise e
o feedback da consulta bastante custosos. Para se verificar se foi adotado o modelo deliberativo,
basta analisar se houve mudanças significativas da proposta inicial ou, mesmo, sua rejeição284.
Para Mendonça285 é possível, ainda, que as consultas e audiências públicas, conforme
realizadas no Brasil, padeçam de outros vícios, como: (i) ossificação: audiências e consultas
públicas podem levar à paralisação do processo regulatório, especialmente no que toca à
elaboração de normas. É imaginado que a coleta de dados e o feedback serão tão custosos e
gerarão tanta celeuma entre atores regulados e sociedade civil, que o regulador pode acabar
nada fazendo ou fazer muito pouco e depois de muito tempo; (ii) bloqueio: é semelhante ao
caso anterior, mas a intenção de paralisar o processo regulatório é pré-ordenado, o objetivo do
regulador é gerar a celeuma e o impasse entre os atores envolvidos para justificar a sua inércia;
(iii) legitimação retórica: é a adoção do modelo “insincero” clássico. As agências não levariam
verdadeiramente em conta os comentários, mas apenas fingiriam fazê-lo; e (iv) captura
epistêmica: como os interesses de grupos econômicos são, em regra, mais organizados e
coordenados vis-à-vis os interesses difusos de cidadãos, é possível que consultas e audiências
sejam dominadas por tais grupos, levando, no limite, a uma espécie de captura epistêmica, na
qual as agências atuariam com viés pró-grandes interesses econômicos, não em função de algum
tipo de corrupção, mas devido à informação que as agências obteriam em tais circunstâncias286.
Atualmente, nos termos do art. 9º da Lei 13.848/19, a regulação não precedida de
consulta pública será inválida287, sendo obrigatória para todas as agências reguladoras. Os
ou, no caso da ANP, chamada de “Tomada Pública de Contribuições” (Disponível em:
<http://www.anp.gov.br/consultas-audiencias-publicas/4539-tomada-publica-de-contribuicoes-precos-doscombustiveis>. Acesso em: 14 jan. 2021).
284
MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito Constitucional Econômico: A Intervenção do Estado na
Economia à Luz da Razão Pública e do Pragmatismo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum. 2018, p. 366.
285
MENDONÇA, op. cit., p. 364.
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É o que pode ser observado pele estudo empírico da Prof. Natasha Salinas no âmbito da ANS, em que os
interesses organizados das operadoras (p. ex., cooperativas, seguradoras e planos de saúde) e entidades
representativas e prestadores de serviço (médicos, redes de hospitais) dominam a participação do processo
regulatório (SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; MARTINS, Fernanda. Os Mecanismos de Participação da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 8, n. 3, p. 357-363, 2018)
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Lei nº 13.848/19. Art. 9º Serão objeto de consulta pública, previamente à tomada de decisão pelo conselho
diretor ou pela diretoria colegiada, as minutas e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral
dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados.
§ 1º A consulta pública é o instrumento de apoio à tomada de decisão por meio do qual a sociedade é consultada
previamente, por meio do envio de críticas, sugestões e contribuições por quaisquer interessados, sobre proposta
de norma regulatória aplicável ao setor de atuação da agência reguladora.
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dispositivos das leis instituidoras das agências que contrariem essa disposição nova estão
automaticamente revogados. A uniformização de regras gerais para os mecanismos de
participação dos processos normativos das agências era há bastante tempo muito desejada,
já que atende resumidamente a pelo menos quatro propósitos: (i) confere certo grau de
legitimidade democrática às decisões das agências; (ii) contribui para reduzir assimetrias de
informação entre agentes políticos e órgãos reguladores; (iii) proporciona maior
transparência às decisões tomadas pelas agências; (iv) contribui para a qualidade das
decisões dos órgãos reguladores288.
O art. 9º da Lei n. 13.848/19 estabelece regras procedimentais mínimas para as
consultas públicas, as quais são, a nosso ver, acertadas. O tempo mínimo de antecedência de
45 dias (art. 9º, §2º) da publicação da consulta pública parece razoável para que as partes
interessadas se preparem para apresentar seus comentários e sugestões. Bastante salutar
também foi a obrigação das agências reguladoras de disponibilizar, em seus respectivos sites,
e em até 10 dias do término da consulta pública (art. 9º, § 4º), as críticas e sugestões
encaminhadas pelos stakeholders.
Apesar de esse esforço legislativo ser louvável, algumas disposições da Lei 13.848/19
acerca das consultas e audiências públicas, contudo, causam certa preocupação. O prazo de 30
dias, por exemplo, para que a agência apresente o seu entendimento das críticas e sugestões
recebidas nos parece demasiadamente curto289 e pode forçar os reguladores a apresentarem
respostas retóricas ou, pior, não analisarem devidamente as sugestões recebidas, fortalecendo
um viés insincero das consultas públicas.

§ 2º Ressalvada a exigência de prazo diferente em legislação específica, acordo ou tratado internacional, o
período de consulta pública terá início após a publicação do respectivo despacho ou aviso de abertura no Diário
Oficial da União e no sítio da agência na internet, e terá duração mínima de 45 (quarenta e cinco) dias,
ressalvado caso excepcional de urgência e relevância, devidamente motivado.
§ 3º A agência reguladora deverá disponibilizar, na sede e no respectivo sítio na internet, quando do início da
consulta pública, o relatório de AIR, os estudos, os dados e o material técnico usados como fundamento para as
propostas submetidas a consulta pública, ressalvados aqueles de caráter sigiloso.
§ 4º As críticas e as sugestões encaminhadas pelos interessados deverão ser disponibilizadas na sede da agência e
no respectivo sítio na internet em até 10 (dez) dias úteis após o término do prazo da consulta pública.
§ 5º O posicionamento da agência reguladora sobre as críticas ou as contribuições apresentadas no processo de
consulta pública deverá ser disponibilizado na sede da agência e no respectivo sítio na internet em até 30 (trinta)
dias úteis após a reunião do conselho diretor ou da diretoria colegiada para deliberação final sobre a matéria.
§ 6º A agência reguladora deverá estabelecer, em regimento interno, os procedimentos a serem observados nas
consultas públicas.
§ 7º Compete ao órgão responsável no Ministério da Economia opinar, quando considerar pertinente, sobre os
impactos regulatórios de minutas e propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes
econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados submetidas a consulta pública pela agência reguladora.
288
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participação decisória. Jota Info. Disponível em: <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/regulacao/lei-das-agenciasreguladoras-avancos-e-limites-dos-seus-mecanismos-de-participacao-decisoria-08102019>. Acesso em: 13 jan. 21.
289
Id.

136

Lembramos que a etapa de feedback da consulta pública na União Europeia é de
oito semanas, o que, para o âmbito da regulação setorial no Brasil, pode parecer
demasiado, sob o risco de prolongar demais o processo, mas, certamente, caso a lei geral
adotasse um prazo maior, de dois a três meses, seriam incentivadas consultas públicas de
fato informativas e “deliberativas”.
A Lei 13.848/19 não disciplina o uso das consultas públicas em outros processos
decisórios da agência, como formação de agenda regulatória, construção de planos e políticas
regulatórias, bem como produção de conhecimento em geral, mas apenas nos processos
normativos. A lei poderia ter democratizado e incentivado a participação nessas etapas de
planejamento, que, como visto, são essenciais para a identificação de prioridades e a formação
da opinião dos reguladores sobre os temas da agenda regulatória290.
Segundo a lei geral das agências, as audiências públicas podem ser adotadas em caráter
totalmente facultativo. A lei não disciplinou qualquer critério para a adoção das audiências.
Poderia a lei ter adotado critérios mínimos para adoção de audiências públicas, como discussões
de interesse difuso, mediante abaixo-assinado de um número mínimo de pessoas, uma vez que,
por vezes, esse é o único meio de participação de interesses não empresariais e/ou não
organizados para se manifestarem acerca de uma política regulatória.
Em comparação com o modelo europeu, faltou também, na lei geral brasileira, a
exigência para os reguladores que os subsídios para participação, como editais de convocação,
notas técnicas e AIR, sejam apresentados de maneira didática e acessível às partes interessadas.
Sabe-se que, especialmente nos casos de interesses regulados, os níveis de assimetria
informacional podem ser elevados, bem como nos casos em que os interessados não possuem
nível organizacional e financeiro para contratar bancas advocatícias e consultorias para
viabilizar a participação. A mesma ratio deve ser aplicada aos feedbacks devidos pela agência,
que também devem ser redigidos de maneira clara e acessível e razoavelmente motivados como
exige a lei. Esse tem sido um grande esforço no âmbito da União Europeia.
Outra preocupação é que, embora sejam atribuídos prazos legais às diferentes etapas da
consulta pública, a Lei 13.848/19 não estabelece uma consequência para seu eventual
descumprimento. Quando prazos administrativos seguem desacompanhados de mecanismos de
enforcement, sejam eles conciliatórios ou coercitivos, eles possuem forte tendência a não serem
cumpridos, tornando-se absolutamente ineficazes291. Ainda que passe a existir uma fiscalização
sobre essa etapa do ciclo regulatório por parte do TCU que force as agências a cumprirem
290
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rigorosamente esses prazos, as oportunidades de participação já terão passado, causando
eventualmente um grande prejuízo para as partes interessadas e para a qualidade da regulação
de maneira geral.
Apesar de os mecanismos de transparência e a participação no Brasil terem avançado
muito na última década, verifica-se que ainda há muito por avançar em comparação com o
instituído na UE, o que propicia instrumentos de participação mais abrangentes e acessíveis em
todas as etapas do ciclo regulatório, não apenas no momento da edição de novas normas, mas
em etapas preliminares da atividade normativa e também nas de avaliação das políticas, seja de
uma norma isoladamente, seja de toda a política para um segmento (fitness checks).

3.8. Simplificação administrativa no Brasil: retórica ou modernização?

Conforme já tratado no Capítulo 1 desta dissertação, as iniciativas de melhora
regulatória possuem um grande esforço de simplificação voltado para: (i) simplificação da
legislação estrito senso; e (ii) redução de custos regulatório-administrativos.
Enquanto a primeira vertente está relacionada precipuamente ao tema da “legística”292
e busca melhorar a coerência da legislação, tornando-se mais acessível e fácil aplicá-la, a
segunda objetiva preponderantemente a redução dos custos de fornecimento de informações e
de processamento de funções governamentais.
Embora na retórica esse objetivo de simplificação e redução de custos seja sempre
repetido pelas autoridades políticas, por ser um componente significativo do chamado “custo
Brasil”, historicamente pouco tem sido feito para reduzi-lo293.
292

A legística desenvolve-se como instrumento para sistematizar, num todo coerente, as problemáticas – e suas
respectivas soluções – surgidas com a expansão desordenada dos ordenamentos jurídicos. A partir dos anos 70
do século passado iniciou-se, em alguns países europeus, uma reflexão sistemática e global sobre o procedimento
legislativo devido à consciência crítica das deficiências e fragilidades do enquadramento legislativo, desde a fase
de criação das normas à sua execução, com o objetivo de assegurar a construção de leis mais eficientes,
reordenação e simplificação do sistema já presente (PRETE, Esther Kulkamp Eyng. Por que Surgiu a Legística?
Antecedentes históricos de seu surgimento. In: SOARES, Fabiana de Menezes; KAITE, Cristiane silva; PRETE,
Esther Külkamp Eyng. (Orgs.) Estudos em Legística. Tribo da Ilha: Florianópolis, 2019. p. 44. Disponível em:
<https://www.direito.ufmg.br/wp-content/uploads/2019/10/Miolo_Estudos-em-Legi%CC%81stica-Final2.pdf>.
Acesso em: 25 jan. 2021).
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para análises concernentes à melhoria regulatória relacionada à diminuição dos custos de negócios, em “Estudo
realizado em 2019, pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 9Competitividade (SEPEC) do
Ministério da Economia, indicou que o Custo Brasil consome das empresas um valor de aproximadamente R$
1,5 trilhão, cifra que representa 22% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Desse valor total, somente o custo
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Para entender melhor como foi criado o labirinto legislativo que temos hoje e que
produziram todos esses custos, primeiramente cabe lembrar que, no Brasil, também foi
observado o fenômeno de inflação legislativa que impacta diversos países. Essa foi uma
tendência do final do século XX devido à ampliação da competência normativa de órgãos e
entes administrativos, sobretudo nos aspectos de regulação técnica e setores regulados de
maneira independente. No Brasil, a emergência do Estado regulador com a criação das
agências reguladoras independentes na década de 1990 levou a uma ampliação da atuação
regulatória especializada, com a aceitação relativamente tranquila do STF e demais instâncias
de que agências e entes administrativos podem ter capacidade normativa, desde que
legalmente atribuída294.
O aumento da competência normativa da administração pública vem sendo feito por
atribuição expressa do Poder Legislativo, que, em razão disso, mantém sua capacidade de
determinar as matérias e a profundidade dessa competência. Importa dizer que o avanço da
legislação infralegal ocorreu sobre a liberdade das pessoas e das empresas, e não sobre as
competências do Legislativo, que a legitimou. Assim, o que vem sendo intensificada é a
regulação estatal como um todo, tanto legislativa como administrativa. Isso não quer dizer que
o Poder Legislativo deixou de legislar. Ao contrário, continua atuando, inclusive ao editar as
grandes leis de regulação, de maneira que a experiência brasileira não é de transferência pura e
simples da competência normativa do legislador ao regulador infralegal. O que chamamos de
inflação legislativa no Brasil, portanto, é o aumento de intensidade da ação normativa do Estado
e a ampliação das competências normativas da administração pública295.
Anteriormente à década de 1990, questões técnicas e complexas eram pouco tratadas
em leis, cabendo à administração discipliná-las por regulamentos administrativos ou por
contratos de concessão, quando aplicável. No caso de serviços públicos prestados diretamente
por empresas e departamentos estatais, essas regras sequer eram objeto de normas externas,
sendo disciplinadas por simples decisões e processos internos, de lógica empresarial ou política.
Até a reforma do Estado em meados da década de 1990, o Estado brasileiro vivia, então, um
ambiente de baixa intensidade regulatória296.

para atuar em ambiente jurídico-regulatório eficaz tem uma diferença entre 160 a 200 bilhões ao ano em relação
à média dos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”. Disponível em:
<https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultaspublicas/arquivos/2020/ConsPublicSEAE022020OnerosidaderegulatoriavFINAL.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2020.
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Em consequência desse processo de modernização do Estado brasileiro, houve um
evidente incremento na produção de normas legais e infralegais. Muitas normas que deveriam
ter uma aplicação transitória, decorrente do processo de privatização de serviços públicos, e
chegaram a predominar na produção normativa durante um determinado momento histórico
ainda permanecem em vigor, exacerbando o conflito entre segurança jurídica e eficiência. A
expansão de normas ad hoc intensifica o risco de prejudicar a organicidade do direito, com forte
impacto na coesão, na coerência e na sistematicidade do ordenamento jurídico297.
Outro efeito da expansão da atividade normativa regulatória, já mencionado aqui, é o
sensível relacionamento entre o Poder Legislativo e as agências reguladoras independentes, em
que se mostram tênues os limites das competências legislativa primária e infralegal regulatória.
Assim, um dos sintomas da inflação legislativa mencionada é o aumento das ações
objetivas no STF, sendo a invasão de competência regulatória do Poder Executivo, isto é, da
reserva de administração ou do regulador, um dos fundamentos de inconstitucionalidade. Já há,
atualmente, diversos julgados em que se declarou a inconstitucionalidade de leis primárias que
invadiram competências de agências reguladoras298.
Nesse contexto, buscando simplificar e combater os custos administrativos
desnecessários, deve ser desenvolvido um programa efetivo de gestão do estoque legislativo,
de modo que o passivo legislativo seja periodicamente revisitado, revisto e simplificado com
vistas à limpeza da base de dados e à retirada de exigências burocráticas anacrônicas.
Colocam-se aqui as figuras da consolidação, coleção e codificação do universo legislativoregulatório, bem como programas legislativos periódicos que podem definir qual setor
regulatório merecerá a revisão.
Uma das ferramentas para esse tipo de racionalização da produção normativa já é
razoavelmente

antiga

no

Brasil.

Trata-se

da

Lei

Complementar

95/98,

norma

predominantemente voltada a aspectos formais da elaboração normativa e ao chamado drafting,
com orientações relativas a técnicas de redação e articulação das unidades do ato legal (artigo
como unidade básica subdivido em parágrafos, incisos, alíneas etc.). Essa lei é parcialmente
conhecida por estabelecer as regras formais para organização de um ato normativo. A Lei
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PAULA, Felipe de. Avaliação Legislativa no Brasil: Limites e Possibilidades. 2016. Tese (Doutorado) –
Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 49
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Apenas ilustrativamente, vale citar os casos da ADIn nº 5.501, que buscava suspender a eficácia da Lei nº
13.269/2016, que autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética, conhecida como “pílula do câncer”, por
pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. ADIn nº 4.923, sobre a discussão de normatividade legal vs.
regulatória na regulação de TV por assinaturas, mas existem muitos outros.

140

Complementar 95/98 é regulamentada, atualmente299, pelo Decreto nº 9.191/17 e, na prática,
é amplamente conhecida e aplicada pelos responsáveis pela elaboração normativa em razão
das normas relativas a aspectos formais do ato normativo. O decreto, porém, traz um anexo
que estabelece um checklist prévio à elaboração normativa e que, em tese, deveria ser bastante
útil para a racionalização da produção normativa regulatória. Trata-se de roteiro de perguntas
e de elementos a serem observados com bastante abrangência, seguindo orientações já muito
antigas da OCDE300. Tanto a Lei Complementar 95/98301 quanto o seu decreto
regulamentador302 trazem a diretriz para codificação e consolidação de atos normativos
299

O primeiro decreto regulamentador da Lei Complementar nº 95/98 em nível federal foi o Decreto nº 2.954/99.
Posteriormente, esse decreto foi revogado integralmente e substituído pelo Decreto nº 4.176/02. Mais
recentemente, chegamos à forma atual de regulamentação da Lei Complementar nº 95/91 no âmbito federal, o
Decreto nº 9.191/17.
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Disponível em:
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Acesso em: 12 jan. 21.
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couber, a suspensão pelo Senado Federal de execução de dispositivos, na forma do art. 52, X, da Constituição
Federal; (Inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)
X – indicação de dispositivos não recepcionados pela Constituição Federal; (Inciso incluído pela Lei
Complementar nº 107, de 26.4.2001)
XI – declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores. (Inciso
incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)
§ 3o As providências a que se referem os incisos IX, X e XI do § 2o deverão ser expressa e fundadamente
justificadas, com indicação precisa das fontes de informação que lhes serviram de base. (Inciso incluído pela Lei
Complementar nº 107, de 26.4.2001)”
302
Decreto nº 9.191/19. “Art. 45. As leis federais serão reunidas em codificações e consolidações, compostas por
volumes com as matérias conexas ou afins, de maneira a constituir a Consolidação da Legislação Federal.
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relativos a matérias conexas e afins, de maneira a constituir a Consolidação da Legislação
Federal. A consolidação, segundo o decreto, consiste “na reunião das leis pertinentes a
determinada matéria em um único diploma legal, com a revogação formal das leis incorporadas
à consolidação e sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos
dispositivos consolidados”.
Essa seria uma ferramenta extremamente valiosa para racionalizar e simplificar a
legislação regulatória cada vez mais pulverizada. Infelizmente, todavia, ainda não avançou, em
nível federal, a consolidação de leis de mesma temática, apesar da ocorrência de algumas
iniciativas nesse sentido303.
Trata-se de iniciativa há muito tempo desenvolvida em outras jurisdições como UE,
Grã-Bretanha (onde há a Law Commission) e EUA (onde há o US Code, sob responsabilidade
do Office of the Law Revision Counsel). Nos EUA, por exemplos existe o Code of Federal
Regulations (CFR)304, que é composto por normas editadas por todos os órgãos do Poder
Executivo federal americano, as quais, após sua publicação em órgão de imprensa oficial, são
agrupadas e organizadas em temas disciplinados sob a forma de capítulos, subcapítulos e
seções. Desse modo, o CFR reúne atos normativos dos mais variados setores regulados, como
telecomunicações, energia, saúde pública, educação etc. Cada capítulo reúne normas sobre um
determinado tema regulatório e abrange normas que podem ser produzidas por mais de um
órgão administrativo. Além disso, o CFR possui uma versão eletrônica, a qual é atualizada
diariamente, incorporando as normas publicadas na imprensa oficial.
Conforme já mencionado, no Brasil, o ambiente de ausência de uniformidade na
nomenclatura dos atos normativos, de falta de clareza sobre os procedimentos adotados nos
processos normativos, bem como de profusão de problemas de acesso à produção normativa
das agências, torna-se ainda mais problemático, criando um contexto de perda da racionalidade
das normas entre si.
Parágrafo único. A Consolidação a que se refere o caput consistirá na reunião das leis pertinentes a determinada
matéria em um único diploma legal, com a revogação formal das leis incorporadas à consolidação e sem
modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados.”
303
A lei complementar possui eficácia nacional e aplicação para toda legislação pátria, portanto poderia ter sido
implementada para consolidar a legislação federal, embora o Decreto nº 9.191/17 possua eficácia apenas para os
atos normativos federais emanados do Chefe do Executivo Federal. Com a publicação da LC 95/98, a Casa Civil
montou uma Comissão de Consolidação, coordenada pelo então subchefe para assuntos jurídicos Gilmar
Mendes, que enviou 10 projetos de revogação ao Congresso Nacional; todavia não houve desfecho completo da
tarefa (2009, p. 287 e ss.). O Parlamento também criou Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, em 1997, a
funcionar de fato apenas a partir de 2007, sem maiores resultados. O mesmo destino deu-se mais recentemente,
ao menos sobre esse tema, à Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação de
Dispositivos da Constituição Federal. Para mais detalhes, ver PAULA, Felipe de. Avaliação Legislativa no
Brasil: Limites e Possibilidades. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 113.
304
Disponível em: <https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse>. Acesso em: 12 jan. 2021.
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É evidente a inadequação do formato do Diário Oficial impresso no Brasil em uma das
maiores economias do mundo, cujos meios digitais permitem informações mais rápidas e
fáceis. O portal da legislação do governo federal (www.planalto.gov.br), o mais conhecido e
confiável repositório legal do Brasil, facilita a difusão de informações legislativas, mas não
pode ser qualificado como repositório oficial e está preso ao antigo formato de mera
apresentação de textos.
A consolidação dos atos normativos federais teria enorme utilidade especialmente
em relação a atividades reguladas de maneira multissetorial, em um momento em que a
coordenação e a articulação dos reguladores independentes ainda são incipientes. Guerra e
Salinas apresentam o exemplo da atividade regulada relacionada a “produtos perigosos”:
“No Brasil, o transporte e a utilização de produtos perigosos é regulado, no âmbito federal,
pela ANVISA, ANTAQ, ANTT, ANAC, ANS, ANA, CONAMA, bem como órgãos da
estrutura interna do Ministério da Saúde”305. Em um contexto como esse, os agentes
regulados interessados em atuar em conformidade com todas essas normas deverão ser
obstinados e estar muito bem assessorados, pois os custos administrativos para obter essa
conformidade serão notórios.
Inexiste atualmente, no Brasil, uma solução para problemas de transparência agravados
pelo contexto de inflação e fragmentação regulatória do Estado.
A consolidação dos atos normativos federais não é uma panaceia, mas seria muito útil
para os esforços de simplificação e racionalização da produção normativa na regulação.
Seguindo adiante, conforme já proposto, ao lado dos esforços para maior consolidação
e padronização, os esforços de simplificação devem ser voltados para o tratamento do estoque
normativo e a redução dos custos administrativos.
O já mencionado anexo do Decreto nº 9.191/17 traz ainda extenso rol de “questões a
serem analisadas quando da elaboração de atos normativos no âmbito do Poder Executivo
federal”306, que, se fossem objeto de reflexão e observados, conduziriam a uma importante
305

GUERRA, Sérgio; SALINAS, Natasha; e MARTINS, Fernanda Marques. Transparência ativa e produção
normativa do Executivo. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transparencia-ativa-eproducao-normativa-do-executivo-01092017>. Acesso em: 12 jan. 2021.
306
Vale aqui descrever algumas disposições do Decreto 9.191/17 que são extremamente úteis para incentivar a
simplificação e racionalização da atividade normativa e regulatória. Destacam-se a seguir apenas alguns dos
questionamentos ligados a esses objetivos. Decreto 9.191/17: ANEXO: QUESTÕES A SEREM ANALISADAS
QUANDO DA ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO
FEDERAL
Diagnóstico
1. Alguma providência deve ser tomada?
1.1. Qual é o objetivo pretendido?
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diretriz de simplificação e coerência; contudo não tem sido observado um esforço consistente
de qualidade material da legislação proposta em nível federal.
Por meio de pesquisa exploratória semiestruturada com atores relevantes do processo
de produção normativa do Poder Executivo federal foi observado que, embora o decreto
1.2. Quais foram as razões que determinaram a iniciativa?
1.3. Neste momento, como se apresenta a situação no plano fático e no plano jurídico?
1.4. Que falhas ou distorções foram identificadas?
1.5. Que repercussões tem o problema que se apresenta no âmbito da economia, da ciência, da técnica e da
jurisprudência?
1.6. Qual é o conjunto de destinatários alcançados pelo problema e qual é o número de casos a resolver?
1.7. O que poderá acontecer se nada for feito? (Exemplo: o problema se agravará? Permanecerá estável? Poderá
ser superado pela própria dinâmica social, sem a intervenção do Estado? Com que consequências?)
(...)
Análise de custos envolvidos
16. Existe relação equilibrada entre custos e benefícios? Procedeu-se a análise?
16.1. Qual o ônus a ser imposto aos destinatários da norma?
16.1.1. Que gastos diretos terão os destinatários?
16.1.2. Que gastos com procedimentos burocráticos serão acrescidos? (Exemplo: calcular, ou, ao menos, avaliar
os gastos diretos e os gastos com procedimentos burocráticos, incluindo verificação do tempo despendido pelo
destinatário com atendimento das exigências formais)
16.2. Os destinatários da norma, em particular as pessoas naturais, as microempresas e as empresas de pequeno
porte, podem suportar esses custos adicionais?
16.3. As medidas pretendidas impõem despesas adicionais ao orçamento da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios? Quais são as possibilidades existentes para enfrentarem esses custos adicionais?
16.4. Quais são as despesas indiretas dos entes públicos com a medida? Quantos servidores públicos terão de ser
alocados para atender as novas exigências e qual é o custo estimado com eles? Qual o acréscimo previsto para a
despesa de custeio?
16.5. Os gastos previstos podem ser aumentados por força de controvérsias judiciais ou administrativas? Qual é
o custo potencial com condenações judiciais e com a estrutura administrativa necessária para fazer face ao
contencioso judicial e ao contencioso administrativo?
16.6. Há previsão orçamentária suficiente e específica para a despesa? É necessária a alteração prévia da
legislação orçamentária?
16.7. Há compatibilidade entre a proposta e os limites individualizados para as despesas primárias de que trata o
art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias?
Simplificação administrativa
17. O ato normativo implicará redução ou ampliação das exigências procedimentais?
17.1. Em que medida os requisitos necessários à formulação de pedidos perante autoridades podem ser simplificados?
17.2. Qual a necessidade das exigências formuladas? Qual o dano concreto no caso da dispensa?
17.3. Quais os custos que os atingidos pelo ato normativo terão com as exigências formuladas?
17.4. Qual será o tempo despendido pelos particulares com as exigências formuladas? O que pode ser feito para
reduzir o tempo despendido?
17.5. As exigências formuladas são facilmente compreensíveis pelos atingidos?
17.6. Foram observadas as garantias legais de:
17.6.1. não reconhecer firma e não autenticar documentos em cartório (art. 22 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 )?
17.6.2. não apresentar prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons
antecedentes (Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983 )?
17.6.3. não apresentar documentos já existentes no âmbito da administração pública federal ou apresentar nova
prova sobre fato já comprovado perante o ente público (art. 37 da Lei nº 9.784, de 1999 e inciso XV do caput
do art. 5º da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 )?
17.7. obter decisão final a respeito do requerimento no prazo de trinta dias (art. 49 da Lei nº 9.784, de 1999 )?
17.8. O interessado poderá cumprir as exigências por meio eletrônico?
17.8.1. Os sistemas eletrônicos utilizados atendem os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e
interoperabilidade da ICP-Brasil?
17.8.2. Na hipótese de dificuldade no uso ou de os meios eletrônicos não atenderem os requisitos da ICP-Brasil,
está garantida a possibilidade de realização das formalidades por meio físico?
(...)
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regulamentador da Lei Complementar nº 95/98 seja conhecido dos gestores públicos, pouca
atenção é conferida aos aspectos qualitativos dos atos normativos. Em relação ao checklist
mencionado, ele é basicamente ignorado quase em sua totalidade no processo de elaboração
normativa, sendo visto como mera burocracia307.
Mais recentemente, dentro dos esforços recentes de racionalização da atividade
normativa regulatória do Poder Executivo, foi editado o Decreto nº 10.139/19 com forte viés
de redução do estoque regulatório federal. Ele se aplica a todas as normas federais inferiores ao
status normativo de decreto e editadas por órgãos e entidades da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional (art. 1º). Assim, objetiva abranger todo o confuso emaranhado
normativo federal: orientações normativas, diretrizes, circulares, portarias etc.
Como primeira medida desse decreto propõe-se simplificar as espécies de regulamento.
A partir de então, só existiriam, além dos decretos presidenciais, três espécies normativas
federais: portarias (atos singulares), resoluções (atos colegiados) e instruções normativas (atos
orientadores que não inovam na criação de direitos e obrigações).
O decreto também propõe uma abrangente revisão regulatória de todos esses atos
normativo. Todas as normas infralegais abrangidas por ele devem ser revistas e consolidadas,
implicando sua revogação expressa ou sua manutenção, com a edição de ato consolidado
sobre a matéria.
Para esse fim, proíbe-se a revogação tácita (art. 8º, I) e se determina a revogação de
norma sem sentido ou cujo sentido não é identificado (art. 8º, III). Deve-se melhorar a técnica
de redação normativa (art. 9º) e publicar os regulamentos consolidados na internet (art. 16). A
administração federal direta e indireta deve concluir o revisaço até 30 de novembro de 2021.
Depois disso, a administração não poderá aplicar multas ou indeferir requerimentos com base
na norma não consolidada.
Conforme já aludido aqui, existe enorme dificuldade de se pesquisarem atos normativos
federais e identificarem-se as diferenças de finalidade entre eles. Mas qual é, de fato, a diferença
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A pesquisa mencionada conduzida por Felipe de Paula em tese de doutorado ouviu, mediante
preenchimento de formulário, diversos chefes de órgãos com competência para produção normativa, como
secretários nacionais, subchefes, secretários e subchefes adjuntos ou, no mínimo, diretores de unidades de
elaboração normativa dos seguintes órgãos do governo federal: Casa Civil da Presidência da República (SAG,
SAJ); Secretaria de Relações Institucionais (ASPAR/SRI); Ministério da Justiça (SAL/MJ); AdvocaciaGeral da União (DENOR/AGU), Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão (SE/ MPOG) e
Ministério da Fazenda (SE/MF), com o objetivo de apurar como o decreto regulamentador da LC nº 95/98 é
visto pelos atores mais relevantes da produção normativa do governo federal. Na época, 2015, foi
considerado na pesquisa o Decreto nº 4.176/02, contudo, em relação aos checklist do Anexo, poucas
alterações substantivas foram feitas entre o decreto anterior e o Decreto nº 9.191/17. (PAULA, Felipe de.
Avaliação Legislativa no Brasil: Limites e Possibilidades. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2016, p. 119-121.

145

prática entre uma carta-circular, uma circular e uma portaria? Na prática, são todas espécies de
regulamento. Assim, a obrigação de publicar a íntegra dos regulamentos em sites dos órgãos e
entidades, com algum nível de padronização, também é bem-vinda.
A exigência de realizar um abrangente lookback review308 ou fitness checks, sem
oferecer as ferramentas de análise e avaliação adequadas, em prazo tão curto parece ser
inverossímil. Logo, na prática, o dever de revogar normas compulsoriamente contido no
Decreto nº 10.139/19 parece demasiadamente suprarrogatório. Nesse sentido, o Prof. José
Vicente Santos de Mendonça exemplifica que a maioria das agências reguladoras federais
sequer realiza as análises de impacto prospectivas, e agora deveriam fazer, ao mesmo tempo,
algum nível de AIR retrospectiva com o objetivo de consolidar apenas normas que façam
sentido, e conclui: “É arriscado, é temerário, é pedir para dar errado. Com tanta racionalidade
apressada, vamos terminar irracionais”309.
Além disso, não se tem transparência de como está sendo realizado processo de
avaliação legislativa e fitness checks. Em outubro de 2020 foi noticiado que mais de 3.000
normas já foram revogadas.310 Até o momento não foi divulgado oficialmente um balanço ou
resultado da iniciativa tanto na administração direta quanto indireta federal, o que reflete a falta
de orientação e supervisão regulatória.
Outra medida de simplificação regulatória de tempos recentes é o Decreto nº 10.178/19,
denominado publicitariamente de “Licenciamento 4.0”, editado em dezembro de 2019 e que
entrou em vigor em setembro de 2020.
O Decreto nº 10.178/19 estabelece o novo regime sobre atos públicos para autorização
de atividades econômicas conforme o nível de risco e regulamenta os direitos dos incisos I e IX
do art. 3º da DLLE. O objetivo declarado é modernizar os processos de liberação de licenças,
alvarás, permissões, autorizações e cadastros de empresas mediante a definição das atividades
de leve, moderado e alto risco, segmentando o licenciamento das atividades conforme o grau

308

Essa expressão designa os esforços realizados nos Estados Unidos para, a semelhança da proposta Brasileira,
revisar a revisão retrospectiva da regulação para modificar ou eliminar atos normativos que sejam antiquados,
desnecessários e ineficientes. Na visão de Coglianese, o resultado desse tipo de iniciativa é controverso, se
realizado isoladamente. Iniciativas como regulatory lookback só serão de fato efetivas se forem parte de um
programa mais abrangente de avaliação da regulação. (COGLIANESE, Cary Moving Forward with Regulatory
Lookback (2013). Faculty Scholarship at Penn Law. 1190. Disponível em:
https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1190. Acesso em: 3 fev. 2021).
309
MENDONÇA, José Vicente Santos de. É o revisaço regulatório – só que (ainda) não. JOTA Info. Disponível
em: <https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/reg/e-o-revisacoregulatorio-so-que-ainda-nao-29112019>. Acesso em: 1 fev. 2021.
310
Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/governo-bolsonaro-ja-eliminou-mais-de-3-mildecretos-em-revogaco/>. Acesso em: 1 fev. 2021.
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de risco. Assim, em tese, o esforço público seria direcionado às situações de alto risco e que
demandam, de fato, atenção e concentração de esforços estatais.
Essa disposição, no sentido de incentivar a livre-iniciativa, contudo, é apontada pela
doutrina especializada como uma das genuínas inovações da DLLE. O decreto do
Licenciamento 4.0 inaugura uma nova visão acerca da prestação de serviços pelo governo
federal, orientada pela experiência do cidadão, no foco em situações de risco à sociedade e ao
meio ambiente. Trata-se de assegurar à livre-iniciativa, enquanto liberdade de estabelecimento,
o direito de empreender uma atividade econômica, de constituir uma empresa, bem como de,
pessoalmente ou sob o manto da pessoa jurídica, proceder à ordenação de fatores de produção
para certa atividade econômica311.
Assim, o direito de exercer livremente a atividade econômica sem a dependência de
autorização estatal mediante alvará ou quaisquer outros atos públicos dependerá. conforme a
DLLE e o Decreto nº 10.178/19, do enquadramento da atividade como de baixo risco. O
legislador tratou a dispensa de autorização pública como algo excepcional, que não prescinde
de disposição normativa expressa. Na ausência do reconhecimento do risco baixo da atividade,
a subordinação prévia ao poder de polícia continuará a ser observada. A competência para a
edição do ato normativo se atribui, prioritariamente, aos municípios, estados e Distrito Federal.
Subsidiariamente, na ausência desses, caberá ao Poder Executivo federal. No primeiro caso,
por meio de lei estadual, municipal ou distrital; no segundo, por decreto (CF, art. 84, IV). Caso
inexista a regulamentação local e também a federal, o dispositivo remete a matéria à resolução
do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios (CGSIM)312.
As atividades de nível de risco I (baixo), em que a atual exigência do ato público de
liberação tem finalidade meramente burocrática, não obedecendo ao princípio constitucional
de eficiência da administração pública, vão dispensar a necessidade de ato público de
liberação, conforme o art. 8º do decreto. Já as situações classificadas como de risco II
(limitado, conhecido e previsível), nos termos do art. 9º, farão uso de instrumentos
simplificados de mitigação de risco, como autodeclarações, atestados de profissionais
técnicos, entre outros, a fim de obter o chamado licenciamento automático. A administração
pública concentrará seus esforços, portanto, nas atividades de risco III (alto), ou seja, aquelas
311

LEAL, Larissa Maria de Moraes; ALBUQUERQUE JR, Roberto Paulino de; COSTA FILHO, Venceslau
Tavares. Direito de Liberdade de Empresa. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto; RODRIGUES JR.,
Otavio Luiz; XAVIER Leonardo Rodrigo. (Orgs.) Comentários à Lei de Liberdade Econômica: Lei
13.874/2019. Edição do Kindle.
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cujo desempenho pode colocar em risco o interesse coletivo e o bem-estar das pessoas,
exigindo uma atuação mais intensa dos entes regulatórios.
Logo, alguns licenciamentos, por sua natureza de risco e complexidade, não
possibilitam que uma faixa de dispensa de ato público de liberação seja estabelecida. Nesses
casos, a matriz de risco elaborada pelo órgão classificará conforme o grau cabível, a fim de
garantir a segurança e a integridade.
O Decreto nº 10.178/19 também regulamenta a aprovação tácita, prevista no art. 3º, XI
da DLLE. Haverá um prazo máximo de 60 dias para a administração pública responder a um
requerimento de ato público de liberação (art. 11). Após o prazo, se não houver pronunciamento
do órgão público, o deferimento será automático. A liberação concedida na forma de aprovação
tácita não exime o cumprimento das normas necessárias para a exploração da atividade. O prazo
será estabelecido pelo próprio órgão, respeitando os limites máximos estabelecidos no decreto.
No primeiro ano de vigência, porém, o decreto aumenta o prazo para os órgãos públicos
responsáveis avaliarem as licenças para 120 dias e, no segundo ano, 90 dias, a fim de assegurar
uma gradual transição para o novo regime (art. 18). Em situações excepcionais, o prazo
estabelecido pelo órgão pode ser maior. Enquanto o órgão não fixar o prazo conforme o disposto
no decreto, o período para análise será de 30 dias (art. 16).
O Licenciamento 4.0 se aplica parcialmente a questões ambientais, pois o §3º do art. 10
mantém a necessidade de licenciamento para as atividades que o órgão ambiental competente
identificar que a atividade tem impacto significativo no meio ambiente.
A proposta de reduzir o nível de intervencionismo estatal para o exercício de atividade
empresarial procura enfrentar um problema bastante conhecido da economia brasileira, que é o
do tempo e custo elevados para a legalização de novas empresas. O relatório Doing Busines de
2020, do Banco Mundial313, coloca o Brasil na posição nº 138 do ranking entre 190 países
estudados no quesito “Starting a Business”314.
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Disponível em: <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/b/brazil/BRA.pdf>.
Acesso em: 1 fev. 2021.
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Conforme esclarece o próprio relatório “Doing Business 2020”, o levantamento possui a seguinte metodologia:
“This topic measures the number of procedures, time, cost and paid-in minimum capital requirement for a small- to
medium-sized limited liability company to start up and formally operate in each economy’s largest business city.
To make the data comparable across 190 economies, uses a standardized business that is 100% domestically
owned, has start-up capital equivalent to10 times the income per capita, engages in general industrial or commercial
activities and employs between 10 and 50 people one month after the commencement of operations, all of whom
are domestic nationals. Starting a Business considers two types of local limited liability companies that are identical
in all aspects, except that one company is owned by 5 married women and the other by 5 married men. The ranking
of economies on the ease of starting a business is determined by sorting their scores for starting a business. These
scores are the simple average of the scores for each of the component indicators (Disponível em:
<https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/b/brazil/BRA.pdf>. Acesso em: 1 fev. 2021.)
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Geralmente, as normas que exigem e regulam a outorga de alvarás de funcionamento se
concentram nos municípios, um paradigma altamente regulado que a DLLE pretende modificar.
Parece adequado, portanto, estabelecer em norma federal a regra geral de que as atividades de
baixo risco estão livres da autorização estatal e deixar à esfera municipal a competência própria
para estabelecer quais serão as atividades de baixo risco à luz da realidade econômica local.
Prece, a priori, contraditório que a norma, voltada a simplificar e reduzir os custos da atividade
empresarial, acabe por criar um aparato burocrático como um comitê nacional, que, por sua
feita, gere uma rede para regulamentar aquilo que outros órgãos em três esferas de poder com
competências concorrentes não o fizeram315.
Na prática, contudo, é necessário alertar que poderão ocorrer conflitos interpretativos
quando uma atividade econômica classificada em nível federal ou pelos municípios, estados e
distrito federal não guarde identidade equiparável à atividade definida por outro ente ou, ainda,
quando o enquadramento dessa atividade como de baixo risco não seja a mesma em comparação
com outros entes federados. A fragmentação – que difere de concorrência – de competências
tem o potencial de criar inúmeras divergências regulatórias e um contencioso expressivo.
Nesse contexto, o Brasil tem um largo histórico de privilegiar leis federais, ainda mesmo
nas hipóteses de competência concorrente. Para parte da doutrina, a fragmentação adotada não
foi a melhor escolha. Como no Brasil a distribuição de competências legislativas entre os
diversos entes políticos está feita com base em um anacrônico sistema, pois abrange confusos
critérios para a delimitação das competências comuns, concorrentes e privativas, especialistas
concluem que a competência conferida à União, ainda que de regra supletiva no campo da
atividade empresarial, pressupõe uma condição de difícil condução no âmbito da liberdade
econômica, considerando a existência de 5.570 municípios no Brasil316.
Por fim, entre as recentes iniciativas de redução de custos administrativos e estoque
regulatório, encontra-se o Decreto 10.229/20317, que regulamenta o direito de desenvolver,
executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando as
normas infralegais se apresentarem desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico
já consolidado internacionalmente por meio de normas de organismos internacionais de
reconhecida expertise.
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De acordo com o Decreto nº 10.229/20, são caracterizadas como desatualizadas e
sujeitas a pedidos de revisão as normas regulatórias que estiverem em contradição com normas
internacionais emitidas por seis entidades internacionais: Organização Internacional de
Normalização (ISO), Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), Comissão do Codex
Alimentarius, União Internacional de Telecomunicações (UIT) e Organização Internacional de
Metrologia Legal (OIML), taxativamente identificadas nos termos do art. 6º.
O particular interessado poderá requerer, ao órgão ou ente competente, a revisão
identificada como desatualizada em comparação com as normas internacionais. Caberá ao
órgão regulador deferir ou indeferir o pedido no prazo de seis meses (art. 7º). Até o fim do
prazo, o órgão ou a entidade fica obrigado a decidir pelo: (i) não conhecimento do requerimento;
(ii) indeferimento do requerimento; ou (iii) deferimento total ou parcial do requerimento. Nessa
última hipótese, o órgão regulador terá duas opções: (i) revogar a norma interna desatualizada
sem editar nova norma, permitindo que o particular exerça sem óbices sua atividade econômica;
ou (ii) editar nova norma técnica que incorpore o conteúdo internacionalmente aceito.
Conforme destacam Salinas e Gomes, o Decreto nº 10.229/20 estabelece um
pressuposto implícito na imposição de normas internacionais à atividade dos órgãos reguladores
pátrios: o de que as normas internacionais são mais legítimas, coerentes e tecnicamente
fundamentadas. Porém, em relação à legitimidade, sabe-se que parte das decisões tomadas pelas
referidas entidades internacionais é, por vezes, autorreferenciadas, não sendo necessariamente
dotada de transparência e muitas vezes são motivadas por lobbies de grandes corporações,
frequentemente não contando com a participação de importantes atores afetados pelo processo
de regulação, como consumidores e usuários de serviços. Em relação à coerência, da mesma
forma que há fragmentação e duplicidade regulatória em ambientes regulatórios nacionais, o
mesmo fenômeno ocorre no plano internacional, pois não se vislumbram, entre esses
organismos internacionais, mecanismos de coordenação regulatória das atividades
desenvolvidas pelas entidades internacionais contempladas no decreto. Logo, existe um
potencial de contradição entre as normas produzidas pelas seis organizações definidas pelo
governo federal318.
A definição de um exíguo prazo de seis meses para a revisão de uma regulação
pretensamente técnica e complexa demonstra que esse processo de avaliação ex post e de
lookback regulatório não será precedido da devida análise de impacto e da participação de
stakeholders de outros no processo. Parece evidente que, embora muitas normas locais possam
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esconder lobbies e protecionismo de empresas locais, muitas delas podem estar respaldadas em
questões técnicas relevantes locais ignoradas pelas normas internacionais e que outros atores,
no mesmo mercado, podem ter opiniões divergentes em relação às normas internacionais.
Salinas e Gomes levantaram os potenciais impactos do prazo de seis meses para a análise
dos pedidos de revisão. O projeto Regulação em Números, da FGV Direito Rio, realizou
análises quantitativas dos mecanismos de participação social de todas as agências reguladoras
federais, desde a criação desses órgãos até o ano de 2018. O levantamento constatou que a fase
de participação social dura cerca de 215 dias em média. Esse tempo de duração não abrange
todo o processo de produção normativa, pois não contabiliza o tempo de produção de notas
técnicas, análise de impacto regulatório, entre outros, e tampouco contabiliza o tempo da efetiva
implementação da nova norma pelas agências319.
Na prática, o Decreto nº 10.229/20 poderá gerar grande pressão sobre determinados
órgãos reguladores, que, em caso de muitas demandas, serão forçados a destinar parte
significativa de seus recursos e de sua capacidade institucional para a análise dos pedidos de
revisão, comprometendo a agenda regulatória planejada e a adoção de mecanismos de análise
de impacto e participação.
Verifica-se, assim, que, embora as medidas de simplificação dos Decretos nº 10.139/19
(“Revogaço”), 10.178/19 (“Licenciamento 4.0”) e 10.229/20 (atualização de normas técnicas
regulatórias) tenham bons objetivos de simplificação e redução de custos administrativos,
observa-se também que elas não vieram acompanhadas das ferramentas que objetivam
assegurar uma mínima qualidade regulatória, como análise de impacto, participação de
interessados na produção normativa e avaliação ex post.
Chega a ser contraditório que a Lei 13.848/19 (Marco Legal das Agências Reguladoras)
tenha se notabilizado por estabelecer uma procedimentalização buscando efetivar patamares
mínimos de qualidade regulatória e que essas normas de simplificação simplesmente
prescindam absolutamente da implementação das mesmas ferramentas. Nota-se, por sinal, que
nem os próprios decretos foram antecedidos por esses procedimentos.
A ausência de um guia orientador para a realização do processo de simplificação, como
Diretrizes de Avaliação e Fitness checks da UE, e a inexistência de um órgão centralizado ou
um programa institucionalizado para estabelecer metas e requisitos mínimos de qualidade
colocam em xeque as intenções e os pretensos resultados da simplificação regulatória proposta.
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Se a agenda de simplificação elimina normas regulatórias que são acrônicas,
desatualizadas e não possuem mais razão de existir, o revogaço promovido pelos Decretos
10.139/19 e 10.229/20 tem forte potencial de desburocratizar e desregulamentar, podendo ser
enaltecidos como better regulation.
Os riscos, no entanto, são a adoção seletiva da agenda desburocratizante para combate
a determinados interesses e o fortalecimento de outros sem que haja transparência dessas
agendas ocultas. Se é cediço que as inovações tecnológicas atingem os mercados produtivos de
formas diferentes entre si, sendo presumível a obsolescência maior das normas técnicas em
muitos setores, é também conhecida a agenda de desregulação de alguns setores, sobretudo
aqueles considerados em alguns discursos obstáculos ao crescimento.
A experiência europeia demonstrou como é difícil e complexo conduzir processos de
simplificação e desregulamentação mediante a revogação de normas identificadas como
anacrônicas ou desatualizadas. O diagnóstico obteve um resultado simplório: ao se analisar com
detalhe e permitir a participação dos stakeholders, verifica-se que a maioria daquelas normas
tem uma razão de existir e protege alguns interesses verdadeiramente legítimos da população320.
Esses interesses, porém, podem parecer anacrônicos para grandes corporações que preferem
atuar sem amarras e custos regulatórios.
Nesse sentido, cabe repetir o lema atual da comissão de que o objetivo da better
regulation não é desregular, mas, sim, procedimentalizar a regulação de maneira aberta,
transparente e participativa, com base em evidências, procurando gerar o menor nível de
custos envolvidos321.
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3.9. Supervisão regulatória e a atuação do TCU

A supervisão regulatória é considerada uma das ferramentas mais importantes das
políticas de better regulation. No Brasil, porém, esse tema remonta ao controle da regulação e
pode ser considerado um dos mais sensíveis à garantia da autonomia regulatória, pois pode
limitar a efetividade da competência regulatória no monitoramento setorial322.
Antes de adentrarmos nas questões mais densas do modelo de supervisão institucional
em curso no Brasil, cabe esclarecer o que Marques Neto e Klein denominam de mitos acerca
do controle da regulação sobre agências reguladoras. Primeiramente, compete destacar que as
agências reguladoras se submetem, sim, a estritos controles internos e externos, ex ante e ex
post, finalísticos e processuais, apesar de serem organismos com independência e autonomia
reforçadas, conforme já esboçado aqui. São exemplos os mecanismos de controle internos,
como ouvidoria e controladorias, e externos, em âmbito federal, como os controles da
Controladoria Geral da União (CGU) e do TCU. Segundo, é que os atos praticados pelas
agências reguladoras já estão sujeitos à revisão judicial e revisados pelo Poder Judiciário, que
seria seu principal controlador externo. Embora a afirmação seja verdadeira, na prática o Poder
Judiciário tem sido bastante deferente à atuação supostamente técnica das agências323.
O desvelamento desses mitos é importante para termos a clara compreensão de que
não há autonomia e independência absolutas. Pelo contrário, em um regime democrático de
direito, todas as instituições devem prestar contas para atingimento das finalidades públicas
previstas na Constituição e na lei. Além disso, é necessário ter em mente que o Poder
Judiciário não é a única nem a mais intervencionista instância de controle das agências
reguladoras, embora possa ser a última.
O objeto desta seção não é propriamente o controle, mas a supervisão institucional da
atividade regulatória. Não custa lembrar aqui por que dentro das práticas de better regulation
a supervisão institucional e centralizada tem sido uma ferramenta importante para assegurar
a qualidade regulatória. A criação de ROBs centralizados tem papel importante para
assegurar: (i) níveis mínimos de qualidade e uniformização nas análises de impacto e
avaliação; (ii) alinhamento entre o poder político e as agências reguladoras tecnicamente
especializadas, com o objetivo de evitar conflitos institucionais e obter patrocínio para a
agenda regulatória; (iii) fomentar a coordenação regulatória entre reguladores setoriais e,
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também, entre esses transversais, com vistas a facilitar uma avaliação multidisciplinar e
multissetorial dos problemas regulatórios; (iv) auxiliar no planejamento e na elaboração de
agenda regulatória de longo prazo voltada para a melhora da qualidade regulatória. O
objetivo, então, dos ROBs não é propriamente controlar, mas, sim, atuar como facilitador e
fomentador da qualidade regulatória324.
Entre nós inexiste órgão ou departamento governamental que, de modo sistemático e
estruturado, consolide as opiniões intragovernamentais, intergovernamentais e da sociedade e
fiscalize a qualidade e o resultado das consultas e audiências públicas. Pode-se dizer que,
residualmente, a Casa Civil da Presidência da República – e, nela, a Subchefia para Assuntos
Jurídicos – assuma parte dessas tarefas. Ainda assim, nesse último caso, o foco é jurídico.
Chegou-se a cogitar que o PRO-REG, o Programa de Fortalecimento da Capacidade
Institucional para Gestão em Regulação, vinculado à Casa Civil, viesse a funcionar desse modo.
Tal não ocorreu. O PRO-REG é um centro de análises e pesquisas, mas não possui capacidade
executiva. O governo federal brasileiro não optou por reduzir o problema de uniformização da
informação por meio da centralização. O fenômeno aqui é outro325.
No Brasil, os papéis de controlador e supervisor têm sido (con)fundidos dentro da
atuação do TCU sobre as agências reguladoras, causando uma verdadeira confusão, com perdão
do trocadilho. Embora tenha um discurso de que deve respeitar a discricionariedade das
agências, há indícios de que a Corte extrapola os limites de suas competências e acaba
funcionando como uma instância de revisão regulatória. Ao fazer controle de legalidade sobre
toda a atividade regulatória, e não apenas sobre questões afetas à atividade financeira do Estado,
e expedir atos de comando, o que inclui a aplicação de sanções, com base em parâmetros como
a economicidade e a legitimidade, o TCU contraria o arranjo de competências previsto na ordem
jurídica e substitui o regulador, derrogando, assim, o regime legal de autonomia das agências.
Assim, no cenário regulatório brasileiro, para analisar o modelo de supervisão regulatória em
curso, é inevitável abordar as competências de controle.
O relacionamento dialógico e o controle do Poder Legislativo ocorrem desde o
nascimento da agência reguladora, espécie de autarquia de autonomia reforçada, uma vez
que a sua instituição é efetivada por meio de lei ordinária, de iniciativa do chefe do
Executivo, na forma dos arts. 37, XIX, e 61, § 1º, II, b e e, da CRFB. Também como já
demonstrado aqui, as agências reguladoras não são instituições que nascem imunes à
atividade legislativa. Em razão do princípio da legalidade, admite-se que, a qualquer tempo,
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a legislação modifique as características institucionais das agências com o intuito de
restringir ou ampliar a autonomia administrativa, bem como extinguir a própria entidade.
Além disso, o Legislativo pode fiscalizar as agências reguladoras, sustar atos normativos
quanto à exorbitância do exercício da capacidade normativa pelas agências reguladoras, na
forma do art. 49, V e X, da Constituição, investigar por meio de comissão parlamentar de
inquérito fatos imputados às agências reguladoras (art. 58, § 3º, da CRFB) e convocar
dirigentes para falar sobre a agenda regulatória326.
Como já abordado nesta dissertação, isso não quer dizer que o Poder Legislativo pode
atuar em casos concretos na competência legislativa que fora conferida por meio de standards
e princípios inteligíveis ao ente regulador, tendo em vista o reconhecimento da existência do
paradigma da “reserva do regulador” quando atua dentro de sua competência legislativa327. Se
o Congresso deslegalizou uma competência normativa para o ente regulador e este atuou
normativamente dentro dos standards conferidos na lei-quadro, não pode o legislador ordinário
atuar no mesmo caso concreto da norma deslegalizada, mas esse não é o tema desta seção.
É fato que a CRFB expandiu as possibilidades de controle. Dentro dos limites de atuação
conferido pelas leis-quadro que instituíram as agências reguladoras, essas, assim como as
demais entidades administrativas, submetem-se ao controle de legalidade, legitimidade e
economicidade do Poder Legislativo e do respectivo Tribunal de Contas, na forma dos arts. 70
e 71 da CRFB. Embora a Constituição mencione os Tribunais de Contas como órgãos auxiliares
do Poder Legislativo, as Cortes de Contas da União e Estaduais, em virtude da sua autonomia
reforçada, devem ser consideradas órgãos constitucionais independentes que não estão
inseridos na relação hierárquica dos três Poderes328. Ademais, o TCU passou a realizar
auditorias e inspeções além dos aspectos orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial da

326

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal. Forense. Edição do Kindle.
É Sérgio Guerra, no Brasil, quem melhor identifica os limites do que podemos chamar de “reserva do
regulador”. Para esse autor, as normas reguladoras são opções administrativas, também abstratas, formuladas
com maior densidade técnica, visando à incidência sobre específicas relações complexas cuja competência
legislativa foi previamente deslegalizada, voltada, assim, não mais a aplicar uma regra legislativa primária,
mas para equilibrar interesses e valores em concorrência. Não se trata de mera delegação quando se faculta ao
regulamento a inovação absoluta como se lei fosse. Na reserva do regulador, a lei primária confere os
standards e princípios inteligíveis em que o regulador vai atuar. Uma vez conferida essa competência, não
pode o legislador primário atuar no mesmo tema, a não ser que revogue a competência legislativa conferida e
atue sobre a matéria prospectiva. No Brasil, o STF veio consagrar esse entendimento na célebre ADIn nº
5.501, que buscava suspender a eficácia da Lei nº 13.269/2016, que autorizava o uso da fosfoetanolamina
sintética, conhecida como “pílula do câncer”, por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna (GUERRA,
Sergio. Discricionariedade, Regulação e Reflexividade: Uma Nova Teoria sobre Escolhas Administrativas. 5.
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 212-214; 231-234).
328
OLIVEIRA, op. cit.
327

155

atividade administrativa, para também fiscalizar a dimensão operacional, com fundamento no
art. 71, IV, da CRFB.
Conforme leciona Rafael Oliveira, não obstante a importância do seu papel institucional,
essa competência de controle não deve acarretar a substituição da decisão regulatória pela
decisão do Tribunal de Contas, tendo em vista que o TCU, ao concluir pela violação dos
princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, não deve anular a decisão da agência,
mas orientar os parâmetros legais que deverão ser observados, no futuro, por ela. De fato, não
compete ao Tribunal de Contas instituir a política regulatória, mas, sim, delimitar, no âmbito
do controle, as balizas normativas que deverão ser observadas pelas agências329.
Marques Neto e Klein seguem a mesma toada ao afirmar que, em relação ao controle
externo exercido pelos Tribunais de Contas, no tocante à atividade regulatória, esse controle
não poderia implicar a avocação de competências regulatórias por aquelas nem se voltar às
atividades-fim das agências330.
Em um ambiente institucional complexo e policêntrico, típico de um Estado regulador
contemporâneo, é essencial que as instituições respeitem os limites das competências no
ordenamento e atuem de maneira coordenada, sob pena de enfraquecer reciprocamente suas
capacidades institucionais e gerar uma enorme insegurança jurídica para as partes envolvidas.
A doutrina331 vem defendendo, portanto, uma interpretação mais restritiva das
competências do TCU. Somente as matérias financeiras em sentido amplo – isto é, que de algum
modo digam respeito a receitas ou despesas públicas – compõem seu campo de atuação direta
e interventiva. No que tange às demais matérias, sobre as quais eventualmente se debruça no
bojo de auditorias operacionais, o tribunal não tem poder de intervenção direta e específica,
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portanto não tem a possibilidade de emitir atos cogentes e disciplinares. Nas outras atividades,
que não financeiras, o TCU poderá agir de maneira orientadora e prospectiva332.
Essencialmente no que tange às competências impositivas, ou seja, para dar ordens e
aplicar sanções, essas atribuições estariam restritas à atividade financeira do Estado, isto é, o
poder sancionador deveria recair apenas sobre aspectos orçamentário, financeiro – em sentido
estrito –, contábil e patrimonial, devendo ser orientadas pelo parâmetro da legalidade. Nesse
sentido, é o que dispõe a CRFB no art. 71 quanto aos atos impositivos relacionados com a
atuação dos Tribunais de Contas, associando sempre atividade financeira e legalidade:
aplicação de sanção em caso de “ilegalidade de despesa” (VIII); a possibilidade de o TCU
assinar prazo (determinar, portanto) para que o órgão ou entidade adote as providências
necessárias em caso de ilegalidade (IX); e a sustação do ato, caso não seja atendida a
determinação prevista no inciso (X)333.
O TCU, porém, possui visão distinta acerca dos limites de seus poderes. Além de afirmar
recorrentemente sua competência para realizar um controle de legalidade amplo, sobre todas as
atividades da administração, também emite atos de comando orientados por critérios de
legitimidade e economicidade sobre qualquer tipo de atividade estatal. No que se refere à
atuação das agências reguladoras, por exemplo, a análise dos editais e contratos de concessão
efetuada pelo TCU na prática não tem se restringido aos aspectos meramente financeiros,
alcançando toda a modelagem das parcerias, mesmo no momento de planejamento.
São inúmeros os casos em que a atuação do TCU tem exacerbado o seu papel de
controlador externo e atuado dentro das competências regulatórias de quase todas as agências
reguladoras. Com base no artifício das auditorias operacionais, o TCU vem intervindo nas mais
diversas atividades e etapas do processo regulatório, como, por exemplo: avaliação do nível de
governança regulatória em todas as agências do setor de infraestrutura, fazendo uma série de
recomendações para o fortalecimento do processo regulatório334; avaliação e aplicação de
recomendações às agências reguladoras quanto à política de aplicação de multas335;
estabelecimento da política regulatória de universalização à revelia da competência da
ANATEL de disciplinar o setor de telecomunicações, ao responder consulta formulada pelo
Ministério das Comunicações sobre a interpretação das normas jurídicas relativas à aplicação
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de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações336; determinação
da revisão da resolução da ANTAQ que disciplinava a THC 2 e na aplicação de multa em face
de diretores e ex-diretores da agência337; intervenção em diversos leilões da ANP para licitação
de blocos de exploração e produção de petróleo para regular diversos aspectos técnicos de
competência dessa agência, desde cláusulas do contrato de concessão até delimitação dos
blocos exploratórios338; e delimitação da capacidade da ANATEL de celebrar Termos de Ajuste
de Conduta339. Essa é apenas uma pequena amostragem. Infelizmente não é possível, nesta
dissertação, adentrar no mérito da discussão de cada um desses casos, mas a menção a eles
possibilita uma noção da amplitude da atuação regulatória atualmente do TCU.
O TCU parece justificar a amplitude do controle que realiza com fundamento na
competência para operar auditorias operacionais. A competência para realizá-las parece
funcionar como um largo “guarda-chuva” para o TCU se debruçar sobre todas as atividades
finalísticas das agências. Seja por meio da análise ampla (não apenas de aspectos financeiros)
de editais e contratos, da supervisão e revisão de normas regulatórias, bem como de regras e
estrutura de funcionamento dessas entidades340. Entende, ainda, o TCU ter a sua lei orgânica
(Lei nº 8.443/92) outorgado poderes para a corte de contas disciplinar o controle externo, e, no
âmbito desse, a regulação de serviços públicos, por meio da edição de normas infralegais,
incluindo todo o processo de desestatização, deflagrado desde os anos 1990341.
Examinadas a jurisprudência, as instruções normativas e a doutrina interna dos
integrantes do tribunal, apresenta-se evidente uma expansão de competência da corte de
contas, por sucessivas ações do próprio TCU, que se desdobra objetivamente na intervenção
que ele faz na ordem econômica, especificamente na regulação, elaboração e execução dos
contratos de concessão342.
Nesse contexto, o antes controlador acaba por se tornar corregulador, evidenciando-se
claro deslocamento da competência regulatória do regulador para o controlador343. Daí que é
inegável, hoje, entendermos que o TCU realiza atualmente supervisão regulatória centralizada,
sem aparente previsão legal (sic). Devemos até questionar se existe fundamentação
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constitucional e legal para essa atuação, se essa atuação é necessária, adequada ou razoável nos
moldes em que ela ocorre atualmente; mas que ela existe é evidente.
São incontestáveis também os problemas que esse tipo de supervisão regulatória ilegal
vai gerar na prática nos setores regulados. Primeiramente, ocorrerão redundância e concorrência
de esferas de fiscalização. Agentes regulados, concessionários e permissionários não terão
segurança jurídica para atuar se não tiverem certeza de quem possui autoridade para regular
determinada atividades, se o TCU se avoca da autoridade para revisar e anular os atos das
agências reguladoras.
O novo marco legal das agências reguladoras, muito falado aqui, pouco fez para
resolver essa confusão de papéis. Além de não ter criado ou regulamentado o papel do órgão
de supervisão institucional centralizado, foi bastante enxuto ao definir, em seu art. 14,
apenas que “O controle externo das agências reguladoras será exercido pelo Congresso
Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União”. Em resumo, em nada inovou ou
detalhou o que já existe.
Como já foi dito, o papel de controlador é diferente do papel atribuído aos ROBs nas
políticas de better regulation.
O TCU, ao imiscuir aos planejamentos das licitações das concessões, ao insinuar-se na
relação contratual, impondo às partes comandos que elabora, amparado majoritariamente na
sua doutrina autorreferendada, converte-se, inevitavelmente, no partícipe oculto dos contratos
de concessão, aumentando significativamente os custos e a incerteza regulatória no setor de
infraestrutura. Esse problema ainda é potencialmente agravado quando vislumbramos que se
troca uma abordagem setorial especializada pela análise generalista do Tribunal de Contas, que
atualmente sequer tem a mesma obrigação de realizar a análise de impacto preconizada na Lei
13.848/19 às agências reguladoras. Subverte-se dessa forma toda a ideia que veio fundamentar
moderna regulação de especialização e autonomia para resolução de problemas complexos e
obtenção de equilíbrio dentro de um sistema regulado. Do ponto de vista de economicidade, os
objetivos também são desvirtuados, uma vez que esse cenário de incerteza para os investidores
certamente é precificado em ofertas de licitações de concessões.
A intervenção recorrente do tribunal revisando processos, anulando decisões, aplicando
sanções aos dirigentes sem respaldo legal tem o potencial de gerar uma paralisia dos gestores
públicos, impedindo o surgimento de soluções inovadoras, sobretudo ao considerarmos que a
jurisprudência sancionadora do TCU é dominada por uma dogmática idealizada (i) de
completude do direito, em que se acredita que todos os fundamentos jurídicos estão previstos
na lei e nos princípios e são facilmente identificáveis; (ii) de cenários fantasiosos de tomada de

159

decisão em que existem abundância de recursos, custos reduzidos e ausência de interesses
concorrentes344; e (iii) da existência de um interesse público abstrato que deve legitimar todas
as decisões da administração.
Quanto a esse último problema elencado, relativo à atuação expansiva do TCU sobre as
agências reguladoras, é importante lembrar que, com a edição da nova LINDB (com alterações
trazidas pela Lei 13.655/2018), coloca-se uma nova perspectiva do controle no ambiente da
regulação. Primeiramente, os arts. 20 e 21 da nova LINDB, já mencionados aqui, apresentam
importante critério de deferência às decisões administrativas. O controle da regulação com base
em valores abstratos (princípios, valores, conceitos indeterminados, vieses etc.) deve cumprir dois
ônus: (i) argumentar pela consequência prática e (ii) motivar indicando a adequação, as
alternativas e a necessidade da decisão elegida. Por sua vez, a invalidação da regulação se submete
a maiores ônus: (i) argumentar pela consequência prática, (ii) motivar as consequências jurídicas
e administrativas; (iii) indicar a solução jurídica para superar a irregularidade que vicia a
regulação; e (iv) incentivar a vedação à desproporcionalidade. Caso o controlador, ou quem quer
que seja, não consiga indicar esses ônus, então deve prestar deferência à decisão regulatória. Ato
contínuo, o ente controlador deve se colocar na posição do gestor no momento da tomada de
decisão, ou seja, ter “empatia institucional” para considerar os obstáculos e as dificuldades reais
do gestor, bem como as exigências de políticas públicas a seu cargo (art. 22, caput). Além das
especificidades típicas da administração pública (restrição orçamentária e de pessoal, burocracia
etc.), na regulação podem ser mencionados obstáculos e dificuldades mais específicos:
necessidade de conferir imediata resposta aos mercados, assimetria informacional com o
mercado, vacância e demora nas novas indicações de dirigentes às agências reguladoras, imagem
reputacional desgastada perante determinado controlador etc. Por fim, a LINDB oferece aos
dirigentes de agências reguladoras e demais autoridades públicas com competência regulatória
maior conforto decisório direcionado a viabilizar decisões mais inovadoras e criativas dentro dos
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parâmetros de juridicidade, uma vez que essas autoridades não podem ser pessoalmente
responsabilizadas, salvo em caso de dolo ou erro grosseiro (art. 28)345.
Importa mencionar que, segundo a experiência internacional, inclusive na União
Europeia, não se conferem poderes de supervisão regulatória à corte de contas. Essa,
geralmente, possui apenas os poderes de fiscalização orçamentária e financeira, tal qual foi
inicialmente preconizado na CRFB para o TCU.
Por exemplo, nos Estados Unidos, a Corte de Contas é o Government Accountability
Office346, também vinculado ao Poder Legislativo. A supervisão regulatória, com forte papel
de gerar alinhamento político e assegurar padrões mínimos de qualidade regulatória e
uniformidade nas análises de impacto, é realizada pelo já mencionado OIRA. Atualmente, na
União Europeia, existem estrutura e funções semelhantes para o Tribunal de Contas
Europeu347, no papel de corte de contas, e para o também já exaustivamente mencionado
Regulatory Scrutiny Board.
Existe uma razão clara para isso. As técnicas de atuação e as finalidades são bem
distintas. Cortes de contas devem perseguir a otimização da realização do gasto público
mediante a fiscalização e o suporte ao órgão de controle final, que é o Legislativo. O objetivo
dos entes de supervisão regulatória centralizada é melhorar a regulação por meio de requisitos
mínimos de qualidade, planejamento e coordenação. A regulação não deve ser avaliada somente
pela ótica do gasto público, de quanto o erário está gastando ou recebendo a partir de uma
regulação. O entendimento de custos regulatórios é bastante mais abrangente do que a
mensuração de quanto dinheiro o Estado gasta e de quanto recebe; o resultado da política
pública tem que avaliar e quantificar o bem-estar que a regulação gera para seu público-alvo,
quanto é gasto pelos indivíduos para cumprir aquela regulação, se existe uma proporcionalidade
em sentido entre intervenção e benefícios etc.
Apesar dessa nítida diferença de papéis institucionais no Brasil, o problema
principal da supervisão regulatória exercida pelo TCU é a falta de procedimentalização
adequada a essa finalidade.
Conforme esclarece Eduardo Jordão, o TCU não possui poderes conferidos pela CRFB
e pela legislação para uma atuação autoritária prévia e sancionadora da regulação e nem mesmo
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para anular atos e decisões regulatórias348, sem prejuízo da possibilidade de emitir uma opinião
orientadora, assim como nada impede que o administrador público encaminhe preventivamente
editais de licitação para avaliação do TCU349.
A procedimentalização é um valor central das políticas de better regulation. Ainda que
se reconheçam as boas intenções e um resultado benéfico em alguns casos concretos da atuação
da corte de contas, a atividade preventiva reguladora e sancionadora do TCU acaba por se tornar
perniciosa porque legalmente não faz parte do processo regulatório. Conforme Jordão conclui,
não cabe “ao TCU tomar estas decisões ou interferir nas opções da Administração ainda antes
de que elas sejam publicadas. Ainda que esta solução interventiva possa às vezes se revelar
substancialmente positiva, ela será sempre negativa do ponto de vista institucional”350.
Conclusão semelhante pode ser tirada a respeito das consequências das auditorias
operacionais realizadas pelo TCU sobre os processos regulatórios. A atuação por amostragem
estabelece uma grande aleatoriedade sobre os tipos e etapas dos processos regulatórios que
serão avaliados. A falta de previsibilidade corrompe o planejamento da agência e expõe
permanentemente os gestores ao medo de uma avaliação aleatória e sem escopo pré-acordado.
Além disso, a atuação do TCU, sempre muito autorreferenciada, não permite uma
discussão reflexiva sobre a acuidade dos critérios utilizados pela corte de contas para
avaliação e regulação. Chega a ser paradoxal que agora se exija uma forte
procedimentalização das agências reguladoras e a predefinição dos critérios de análise de
impacto e que a corte de contas que fará a supervisão do processo não tenha critérios
predefinidos e que permitam a participação de stakeholders.
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Assim, independente da motivação dos órgãos de controle para que intervenham
intensamente nas atividades regulatórias, seria imprescindível que o TCU, quando na atuação
de supervisão regulatória, tivesse a obrigação de avaliar o impacto das suas intervenções nos
contratos e regulação a partir de evidências concretas.
Os resultados de interessante pesquisa qualitativa realizada pelos pesquisadores
Patrícia Pessoa Valente e Darcio Genicolo Martins, que contou com a entrevista de diversos
atores relevantes do processo regulatórios no Brasil (p. ex., parlamentares, dirigentes de
agências, concessionários, TCU, Ministério Público Federal e investidores), demonstra a
percepção negativa de agentes regulados sobre a atuação do TCU na regulação realizada por
agências independentes351.
A pesquisa revelou, ainda, que, para a maioria das opiniões identificadas pela pesquisa,
o controle da atividade regulatória, tal como vem sendo realizado atualmente, não tem reflexo
positivo para as concessões. A atuação dos órgãos de controle tem sido fundamentalmente
“fonte de insegurança jurídica e econômica”. Essa opinião é compartilhada pelos grupos de
concessionárias, financiadores, investidores institucionais e pela maior parte das agências
reguladoras e do Poder Executivo. Até mesmo os órgãos de controle, em autocrítica aos efeitos
da fiscalização que realizam, responderam que sua atuação pode ser considerada “fonte de
insegurança” para a regulação e os agentes privados a ela submetidos352.
O modelo, de fato, de supervisão regulatória centralizada no Brasil está, portanto, muito
aquém das prescrições do modelo definido para o RSB. Além da flagrante falta de legitimidade
e procedimentalização, decorrente da inexistência de respaldo legal na arena regulatória, a
forma de atuação é patentemente inepta para avaliar a regulação, embora bem-intencionada;
contudo não parece madura, no Brasil, a discussão sobre a criação de um órgão de supervisão
regulatória, embora a necessidade seja premente.
Até que seja amadurecida no Brasil a discussão sobre a criação de um ente
centralizado de supervisão regulatória nos moldes da experiência internacional e tenhamos
uma procedimentalização clara sobre as atividades de supervisão regulatória, o TCU deve
se limitar a exercer uma fiscalização de segundo grau sempre orientadora, buscando
identificar se as agências estão cumprindo bem e fielmente seus objetivos institucionais,
sem se imiscuir indevidamente na área de competência privativa das agências. Ademais, a
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atuação expansiva do TCU nas suas competências, ainda que bem-intencionada, coloca em
tensão os limites da autonomia conferida pela lei às agências reguladoras e gera incerteza
jurídica para os setores regulados.

3.10. Avaliação de resultados: ainda um sonho

De todas as ferramentas de better regulation, o monitoramento e a avaliação de
resultados regulatórios são as que se encontram em estado mais atrasado no Brasil, ainda que
tenha havido alguns progressos nos últimos anos.
Até mesmo a doutrina administrativista pátria é carente em abordar de maneira
aprofundada o tema da avaliação ex post da regulação. Conforme já assinalado nesta
dissertação, a boa regulação encontra-se umbilicalmente relacionada à efetivação dos
resultados perseguidos pelo Estado353. Pouco adiantaria termos um sofisticado aparato de
análise de impacto e mecanismos de participação se, após a implementação das políticas
públicas, não soubéssemos se aquilo que foi analisado e planejando pelos reguladores está
dando certo ou não.
Além da avaliação ex post, é essencial que a ação normativa seja objeto de
monitoramento permanente. Conforme relatado na seção 1.3.6, o monitoramento é a revisão
contínua e sistemática da implementação da intervenção regulatória com o objetivo de
identificar potenciais falhas e adotar medidas para corrigi-las o quanto antes. Um
monitoramento bem conduzido produz dados que podem ser utilizados na etapa de avaliação e
será uma importante ferramenta de planejamento.
No Brasil, a avaliação ex post é chamada de Avaliação da Resultado Regulatório (ARR),
não devendo ser confundida com os processos de monitoramento, que buscam averiguar o
cumprimento de obrigações e o atingimento de metas predefinidas, respectivamente.
O objetivo da ARR é verificar quais foram as consequências e o resultado do que de
fato ocorreu após a implementação da decisão pela agência.
Nesse sentido, importante destacar que o já citado Decreto nº 10.411/20, que
regulamenta a previsão de AIRs na Lei Geral das Agências Reguladoras e na DDLE, trata,
ainda, da ARR, etapa na qual deverão ser verificados os efeitos decorrentes da edição do ato
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normativo, “considerados o alcance dos objetivos originalmente pretendidos e os demais
impactos observados sobre o mercado e a sociedade, em decorrência de sua implementação”.
O art. 13 do decreto ainda estabelece que “os órgãos e as entidades implementarão
estratégias para integrar a ARR à atividade de elaboração normativa com vistas a, de forma
isolada ou em conjunto, proceder à verificação dos efeitos obtidos pelos atos normativos de
interesse geral de agentes econômicos ou de usuários de serviços prestados”.
Destaca-se que a ARR poderá ter caráter temático e ser realizada apenas quanto a partes
específicas de um ou mais atos normativos (art. 13, §1º), podendo se assemelhar aos Fitness
Checks da eu, que permitem analisar um conjunto de normas de um setor e os custos e
benefícios dessa política pública.
Os entes reguladores deverão instituir uma agenda de ARR e nela incluirão, no mínimo,
um ato normativo de seu estoque regulatório de interesse geral de agentes econômicos ou de
usuários dos serviços prestados (art. 13, §2º). A escolha dos atos normativos que constarão da
agenda de ARR deve seguir, preferencialmente, os parâmetros adiante (art. 13, §3º): (i) ampla
repercussão na economia ou no país; (ii) existência de problemas decorrentes da aplicação do
referido ato normativo; (iii) impacto significativo em organizações ou grupos específicos; (iv)
tratamento de matéria relevante para a agenda estratégica do órgão; ou (v) vigência há, no
mínimo, cinco anos.
De acordo com o art. 13, §4º, do Decreto nº 10.411/20, que regulamentou a exigência
de realização de AIR prevista nas Leis nº 13.848/19 e 13.874/19, os órgãos e as entidades
divulgarão, no primeiro ano de cada mandato presidencial, em seu sítio eletrônico, a agenda de
ARR, que deverá ser concluída até o último ano daquele mandato e conter a relação de atos
normativos submetidos à ARR, a justificativa para sua escolha e o seu cronograma para
elaboração da ARR.
Além disso, os atos normativos cuja AIR tenha sido dispensada em razão de urgência
serão objeto de ARR no prazo de três anos, contados da data de sua entrada em vigor (art. 12).
As disposições sobre ARR são muito recentes e a amostragem das agências que realizam
algum tipo de ARR ainda é muito baixa, embora a existência de orientações semelhantes nas
diretrizes da OCDE já tenha mais de uma década.
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Em pesquisa nos sites das agências, só conseguimos identificar a realização da ARR em
duas delas: ANVISA354 e ANEEL355, que já eram as que mais bem executavam as AIRs, o que
demonstra o baixo nível de desempenho dessa ferramenta. Espera-se que, com os gatilhos legais
previstos no Decreto nº 10.411/20, as ARRs se tornem uma rotina na realidade regulatória das
agências, embora o já mencionado art. 21 possa tornar também a ARR um procedimento
meramente retórico356.
Quanto ao monitoramento regulatório, o diagnóstico não é muito melhor. No Brasil,
algumas agências reguladoras, órgãos estatais e entidades privadas estão avançando na criação
de índices para medição da qualidade da regulação. O monitoramento deve ser feito por meio
de indicadores, os quais devem estar relacionados aos objetivos pretendidos com a intervenção
regulatória. Nos casos em que a ação regulatória seja precedida de AIR, é importante que os
indicadores sejam discutidos e preestabelecidos desde a sua elaboração), conforme orienta a
experiência internacional, embora possam ser reanalisados no momento da implementação da
norma, se necessário. Devem ser também definidos os órgãos responsáveis pelo monitoramento
da ação normativa.
Assim, por exemplo, no âmbito da ANVISA, como será demonstrado adiante, foi
instituído o Índice de Governança e Impacto Regulatório (I-Reg) com o objetivo de monitorar
e avaliar a qualidade da regulação desenvolvida pela agência357.
No âmbito da saúde suplementar, a ANS instituiu o Índice de Desempenho da Saúde
Suplementar (IDSS), calculado anualmente para avaliar o desempenho das operadoras de saúde.
O IDSS é composto por um conjunto de indicadores agrupados em quatro dimensões e é
calculado com base nos dados extraídos dos sistemas de informações da agência ou coletados
nos sistemas nacionais de informação em saúde. Esse índice permite a comparação entre
operadoras, estimulando a disseminação de informações de modo transparente e a redução da
assimetria de informação, falha de mercado que compromete a capacidade do consumidor de
354
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fazer suas escolhas no momento da contratação ou troca de um plano de saúde e a ampliação
da concorrência baseada em valor no setor. Recentemente, o Padrão de Troca de Informações
na Saúde Suplementar (TISS) passou a ser utilizado como fonte de dados para o processamento
dos indicadores do IDSS, possibilitando a ampliação do escopo e a introdução de novos
indicadores e de ajustes de outros. Dessa forma, a nova metodologia do IDSS – TISS apresenta
indicadores que mais bem discriminam o desempenho das operadoras, especialmente quanto a
seus aspectos assistenciais358.
Outra agência que criou um índice para monitorar a qualidade regulatória do setor é a
ANEEL. Segundo o site da agência, o índice “ANEEL de qualidade regulatória” tem por
objetivo monitorar e avaliar as condições existentes para que as atividades de regulamentação
sejam realizadas com excelência. O monitoramento é desdobrado ainda em dois indicadores (i)
índice anual de realização de AIR: este indicador visa a avaliar o grau de atendimento à
exigência imposta pela REN 540/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazer AIR
previamente à expedição de qualquer ato normativo pela ANEEL, (ii) índice de atos com análise
regulatória no estoque regulatório: quantidade de resoluções normativas vigentes: o indicador
apurará o estoque de resoluções publicadas em determinado ano e aquelas cuja vigência
terminou no mesmo período, seja por revogação, caducidade ou perda de feitos, e (iii) índice
de aproveitamento de produtos de P&D: apura o índice de aplicabilidade das tecnologias
desenvolvidas no âmbito do Programa de P&D regulado pela ANEEL, de forma a analisar a
efetividade dessa política pública359.
Em 2014, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) elaborou o denominado Índice
de Qualidade Regulatória (IQR-CNI) com o objetivo de fornecer informações sobre
desempenho de regulação no Brasil e avaliar a implementação do “direito à boa regulação”. A
elaboração do primeiro IQR baseou-se na resposta de autoavaliação de 19 instituições
reguladoras federais (agências ou não), pesquisadas a partir de questionário elaborado pelas 34.
Após a manifestação das entidades regulatórias, a CNI apresentou os relatórios às associações
setoriais, que apresentaram seus comentários360. Infelizmente, o levantamento só foi realizado
em 2014 e não foi repetido, o que torna o indicador mais uma pesquisa pontual do que um
índice de monitoramento. O ideal seria que a avaliação fosse repetida periodicamente, pelo
358
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menos a cada novo ciclo governamental presidencial, para que fosse possível mensurar a
evolução das instituições em relação à qualidade da regulação.
Verifica-se, assim, que, mesmo após as reformas regulatórias adotadas no Brasil nos
últimos anos, ainda há pouca procedimentalização para a realização de avaliações ex post e
monitoramento. Um cenário muito distinto do princípio “avaliar primeiro” e do sofisticado
sistema de avaliação regulatória e monitoramento europeu. Essas ferramentas têm grande
utilidade quando se verifica um esforço de simplificação e redução de estoque regulatório
conforme mencionado na seção 3.8 Especialmente as ferramentas de Fitness Checks e
Regulatory Fitness seriam muito úteis nesse cenário, mas, como foi visto estamos bastante
distantes dessa realidade.
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CONCLUSÃO
O que sabemos é uma gota;
o que ignoramos é um oceano.
Isaac Newton

Foi observada nesta dissertação a importância de se estabelecerem paradigmas de
qualidade regulatória: legitimidade, ampla procedimentalização com base em transparência,
participação de stakeholders e accountability e eficiência são os alicerces dos programas de
melhora regulatória conhecidos como better regulation que foram internacionalmente
incentivados pela OCDE. Como pôde ser verificado, os elementos de uma boa regulação
são interdependentes e existe uma grande sinergia entre eles. Essa interdependência
pressupõe que cada dimensão aqui citada somente será efetivada se as demais tiverem algum
nível de eficácia.
Nesse contexto, torna-se relevante o desenvolvimento de políticas de melhora
regulatória (better regulation) tal como estimulado pela Comissão Europeia e OCDE,
incentivando o aprimoramento regulatório de maneira que as ferramentas sejam
implementadas conjunta e coordenadamente, retroalimentando-se de modo reflexivo. Esse
debate já dura mais de três décadas.
Primeiro esse debate se iniciou no Reino Unido, onde ocorreu um intenso processo de
privatização de atividades econômicas na década de 1980, junto com a criação de entidades
reguladoras independentes. Paralelamente sobreveio a instituição de programas de melhora
regulatória (better regulation), os quais estabeleceram diretrizes e procedimentos para a
obtenção de uma regulação de melhor qualidade e aprimoramento contínuo da regulação.
Posteriormente, essas diretrizes foram irradiadas para toda a União Europeia como parte do
processo de integração econômica e, em seguida, para diversos países desenvolvidos em razão
de recomendações da OCDE aos seus países-membros.
Foram identificadas seis diretrizes de better regulation que buscam assegurar a
qualidade da atuação regulatória: (i) análise de impacto regulatório como instrumento de
fundamentação técnica das decisões e quantificação de custos e benefícios da regulação; (ii)
planejamento estratégico com a função de alinhar prioridades governamentais e de partes
interessadas; (iii) consultas às partes interessadas durante o processo decisório e normativo e a
prestação de contas, fomentando a legitimidade e credibilidade dos entes reguladores; (iv)
simplificação administrativa por meio do aumento da coerência legislativa e redução de custos
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regulatórios; (v) supervisão regulatória centralizada com função institucional de (a)
alinhamento entre reguladores e poder político, (b) estabelecimento de requisitos mínimos de
qualidade regulatória e (c) coordenação entre diversos entes regulatórios setoriais e
transversais; (vi) avaliação ex post e monitoramento regulatório para garantir que a regulação
editada seja eficiente para atingir os objetivos constitucionais e legais.
Verificou-se nessa dissertação que o sistema de better regulation da Comissão Europeia
está completo e, por tal razão, é bem classificado (3º) no Regulatory Policy Outlook da OCDE
nas três dimensões analisadas: participação de stakeholders, análise de impacto e avaliação ex
post, que concluiu que tanto a avaliação de impacto da comissão como a sua avaliação ex
post/sistemas de avaliação estão bem estabelecidos361.
Foi observado, portanto, que estão presentes nas políticas de better regulation da
União Europeia os incentivos adequados para aprimoramento da qualidade regulatória
conforme definidos no Capítulo 1. Pôde ser constatado que existe uma grande preocupação
quanto à legitimidade dos atos normativos da União Europeia, tanto no sentido democrático
em relação à necessidade de patrocínio político das iniciativas legislativas pela comissão e
parlamento europeus, quanto da legitimidade da norma no ordenamento jurídico europeu
perante os estados-membros.
Como visto, o planejamento estratégico e a supervisão institucional do RSB são
ferramentas importantes para assegurar essa legitimidade.
O sistema de política regulatória da Comissão Europeia cobre todos os tipos de
iniciativas legislativas (legislação primária e secundária). A expertise técnica do trabalho
legislativo-regulatório está presente em todas as etapas do processo legislativo até a submissão
do projeto à votação do parlamento. A comissão realiza uma avaliação de impacto nas suas
propostas de diretrizes, regulamentos, atos de execução e atos delegados. No caso de diretrizes
e regulamentos, a avaliação de impacto é usada para desenvolver uma proposta antes de ser
submetida ao processo de tomada de decisão (ou seja, o Executivo e o Legislativo). A avaliação
de impacto é realizada numa fase inicial para informar o processo de decisão da comissão e
fornecer provas para o debate legislativo.
As principais iniciativas regulatórias com impactos econômicos, ambientais e sociais
“significativos” estão sujeitas à AIR. A decisão sobre o que é significativo é um julgamento
qualitativo feito pelo serviço responsável da comissão.
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Além disso, constata-se um abrangente conjunto de normas e diretrizes destinadas a
conferir transparência e possibilitar a participação dos stakeholders na construção das propostas
regulatórias por meio de consultas às partes interessadas irrestritamente abertas que permitem
contribuições até o momento de submissão dos projetos à votação.
O processo legislativo em si é altamente reflexivo na medida em que existe a exigência
de avaliação de normas em vigor previamente à reforma de qualquer norma regulatória. Assim,
as políticas de better regulation da União Europeia contemplam um vigoroso sistema de
monitoramento e avaliação ex post da implementação e dos resultados da regulação.
No Brasil, as estratégias de melhora regulatória ainda são incipientes e apenas nos
recentes anos têm surgido estratégias para racionalizar a atuação regulatória de maneira não
setorial, buscando um nível maior de eficiência e atendimento das necessidades coletivas. O
ambiente regulatório brasileiro, quando comparado com as outras jurisdições, parece ainda
carecer dos instrumentos próprios para uma atuação responsiva e reflexiva que esteja apta a
verificar periodicamente quando os resultados produziram os objetivos desejados.
Na década de 1990 foi instituído o modelo de autonomia reforçada das autarquias
especiais sob o rótulo de agências reguladoras, que se baseou apenas nas dimensões da sua
autonomia normativa, decisória, administrativa, funcional e financeira. Infelizmente, porém, a
garantia de mandatos fixos para dirigentes, corpo técnico com estabilidade funcional e
autonomia orçamentária não são elementos que por si sós estimulem a qualidade regulatória.
O Brasil ainda precisa melhorar sua capacidade de regular com qualidade e aumentar
a transparência e responsabilização para uma efetiva governança pública. Enquanto,
inicialmente, os principais focos eram a privatização e o equilíbrio do orçamento público, o
modelo de autonomia reforçada foi útil para conferir maiores expertise técnica e segurança
jurídica ao setor regulado. A chamada natureza autárquica especial, por si só, não é suficiente,
contudo, para garantir autonomia administrativa real e aprimoramento da atividade
regulatória nos moldes das políticas de better regulation. Várias agências foram alvo de
disputas institucionais com os poderes Legislativo e Executivo.
Após o momento inicial de instituição das agências, poucas iniciativas políticas e
institucionais foram criadas para assegurar a qualidade regulatória adequada para os entes criados.
Apenas ao fim da década de 2010 é que foi intensificado o giro pragmático do Direito
Administrativo. Nessa toada, foi editado o marco legal das agências reguladoras pela Lei nº
13.848/19, que se insere no contexto recente de modernização nas normas publicísticas,
capitaneadas por avanços legislativos já realizados pela Lei das Estatais (Lei 13.303/16), pela Lei
13.655/18, que alterou disposições da LINDB, e pela Lei 13.874/19, que instituiu a Declaração
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de Direitos de Liberdade Econômica. Tais inovações tiveram forte influência dos guias da OCDE,
bem como de movimentos da sociedade civil organizada.
A Lei n.º 13.848/19 atende a uma demanda antiga do ambiente regulatório brasileiro, de
uma lei-quadro das agências reguladoras, uniformizando sua estrutura, procedimentalizando e
positivando boas práticas, em especial o processo decisório AIR, os instrumentos de
participação, transparência e planejamento, mas ver-se-á que estão a alguma distância das
diretrizes de better regulation da OCDE e da União Europeia. Não seria de se esperar algo tão
regulamentado e sedimentado nesse momento de maturidade do Direito Público brasileiro.
O novo marco legal das agências reguladoras evidencia, portanto, um processo crescente
de aparente racionalização das escolhas públicas, especialmente mediante a maior exigência
quanto à procedimentalização e ao planejamento dessas instituições regulatórias e realização
de análise de impacto regulatório como modelo geral.
Essas disposições visam a fortalecer a autonomia reforçada das agências para atuação com
independência e legitimidade, entretanto foi observado que as inovações legislativas implementadas
ainda estão muito aquém do modelo de better regulation, confirmando a hipótese deste estudo.
Em relação às análises de impacto, verificou-se que até o momento as agências
reguladoras federais têm demonstrado grande dificuldade no manejo das AIRs de forma
criteriosa, conforme orientam as recomendações da OCDE e da UE. Na experiência brasileira
até aqui, foram observadas uma proliferação de formulários, pouca atenção aos fatos envolvidos
e raras tentativas genuínas de mensuração de impactos. Além disso, a regulamentação da
obrigatoriedade de realização de AIR pelo Decreto nº 10.411/20 subverteu o comando legal,
trazendo exceções preocupantes e que podem de fato esvaziar o instituto, não apresentando
qualquer mecanismo para assegurar o seu cumprimento.
Quanto às ferramentas de planejamento trazidas pela Lei 13.848/19 – (i) agenda
regulatória, (ii) planejamento estratégico e (iii) plano de gestão anual –, observou-se um avanço
em relação ao cenário anterior desse tipo de planejamento, sendo certo que essas ferramentas
serão relevantes para alinhamento de prioridades, previsibilidade e prestação de contas. Ainda
se nota, no entanto, uma carência de ferramentas que possam estimular um alinhamento maior
de prioridades entre os poderes Executivo e Legislativo e os objetivos e metas das agências
reguladoras, como ocorre na UE. Lá as ferramentas de planejamento possuem precipuamente
esse papel, uma vez que buscam reduzir o déficit democrático das instituições reguladoras, pois
acredita-se que os mandatários do poder político eleitoral tenham maior permeabilidade para
os anseios da sociedade de um modo geral.
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No que tange aos mecanismos de transparência ativa e à participação, verificou-se que
essas ferramentas são atualmente as mais desenvolvidas da agenda better regulation no Brasil,
contudo, em comparação com o modelo europeu, faltou, na Lei nº 13.848/19, a exigência, para
os reguladores, que os subsídios para participação, como editais de convocação, notas técnicas
e AIR, sejam apresentados de maneira didática e acessível às partes interessadas. Sabe-se que,
especialmente nos casos de interesses regulados, os níveis de assimetria informacional podem
ser elevados, bem como nos casos em que os interessados não possuem nível organizacional e
financeiro para contratar bancas advocatícias e consultorias para viabilizar a participação. A
mesma ratio deveria ser aplicada aos feedbacks devidos pela agência, que também devem ser
redigidos de maneira clara e acessível e razoavelmente motivados como exige a lei. Esse tem
sido um grande esforço no âmbito da União Europeia.
Além disso, os instrumentos de participação da UE são mais abrangentes e acessíveis
em todas as etapas do ciclo regulatório, não apenas no momento da edição novas normas, mas
em etapas preliminares da atividade normativa e na avaliação das políticas, seja de uma norma
isoladamente, seja de toda a política para um segmento (fitness checks).
Em relação à simplificação administrativa, observou-se um esforço real de desburocratização e
desregulação. O risco constatado é a adoção seletiva da agenda desburocratizante para combater
determinados interesses e fortalecer outros sem que haja transparência dessas agendas ocultas, uma vez
que não foram contemplados mecanismos de análise de impacto e participação nas iniciativas analisadas.
Nunca é demais repetir que o objetivo da better regulation não é desregular, mas, sim,
procedimentalizar uma regulação de maneira aberta, transparente e participativa, com base em
evidências, procurando gerar o menor nível de custos envolvidos.
No que tange à supervisão regulatória centralizada, foi verificada a existência de um
sistema de fato, sem fundamentação legal, em que o TCU avocou esse papel. Tanto do ponto
de vista de legitimidade quanto de procedimentalização, o Brasil está muito aquém do modelo
definido para o RSB europeu. Além da falta de legitimidade substantiva, a forma de atuação
tem trazido alguns prejuízos para a regulação independente, embora muitas vezes bemintencionada. Ainda não parece madura, no Brasil, a discussão sobre a criação de um órgão de
supervisão regulatória, embora a necessidade seja premente.
Por fim, mesmo após reformas regulatórias adotadas no Brasil nos últimos anos, ainda há
pouca procedimentalização para a realização de avaliações ex post e monitoramento. Um cenário
muito distinto do princípio “avaliar primeiro” e do sofisticado sistema de avaliação regulatória e
monitoramento europeu. Essas ferramentas seriam muito úteis no momento em que se verifica um
esforço de simplificação e redução de estoque regulatório, conforme mencionado anteriormente.
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