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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende analisar o processo de escolha dos dirigentes do Banco 

Central (Bacen) e das agências reguladoras federais no curso do atual governo Bolsonaro. 

Com o surgimento das agências reguladoras e aprimoramento do Estado Regulador1, 

surgiram muitas críticas (violação ao princípio da legalidade, risco de captura, dentre outras). 

A preocupação com a possibilidade do risco de captura levou à adoção de determinados 

mecanismos de proteção, por exemplo, mandato por prazo fixo, estabelecimento de requisitos 

básicos para os cargos e realização de sabatina no Senado Federal para o candidato ao cargo.  

Ainda que o Bacen não seja considerado uma agência reguladora, a sua missão 

institucional é essencialmente regular a atividade bancária e determinar a política monetária do 

país. Nesse sentido, existem muitas semelhanças entre ambos os modelos de instituição, sendo 

o estudo comparativo o método mais adequado para analisar a qualidade do processo de escolha 

dos dirigentes dessas instituições.  

O processo de aprovação dos nomes pelo Senado Federal, após a realização de 

entrevista dos candidatos, é um instrumento que permite ao Poder Legislativo exercer controle 

sobre a escolha discricionária do Presidente da República em relação aos diretores das agências. 

Trata-se de peça fundamental do processo de escolha dos dirigentes porque a sabatina é o 

momento em que os senadores podem perguntar aos candidatos o que acham de determinadas 

propostas que estejam em tramitação, quais são as suas perspectivas sobre o futuro do órgão e 

até mesmo sobre a sua vida profissional pregressa, dentre outras questões que julguem 

relevantes.  

Com base nessas questões, o estudo pretende demonstrar como as sabatinas vêm sendo 

realizadas durante o novo governo e se o formato atual das sabatinas é eficaz ou se necessita de 

ajustes. Além disso, pretende-se investigar neste trabalho se há padrões diferentes nas sabatinas 

realizadas aos candidatos a diretores do Bacen e das demais agências reguladoras. 

                                                 
1 Nas palavras de Thiago Melo, o Estado Regulador é um novo modelo de Estado, em substituição ao Estado 

Social, que, ao invés de prestar diretamente serviços públicos e executar atividades econômicas, assume as funções 

de planejamento, regulação e fiscalização. (MELO, Thiago Dellazari. Do estado social ao estado regulador. 2010) 
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 A hipótese é a de que o atual modelo de processo de sabatinas talvez não seja um 

mecanismo eficaz para a escolha dos dirigentes devido ao altíssimo grau de aprovações de 

dirigentes, independente do governo vigente. As sabatinas, assim, parecem ser mero 

procedimento pro forma que afeta o resultado do processo de escolha dos dirigentes. Além 

disso, espera-se identificar diferenças nos padrões das sabatinas entre Bacen e demais agências 

reguladoras tendo em vista o prestígio social, político e econômico do Bacen não usufruído 

pelas demais agências reguladoras.  

Inicialmente, este trabalho analisará as características do modelo de controle 

legislativo desses dirigentes no Brasil e suas influências. Será revista também a literatura que 

retrata o perfil dos diretores do Bacen e das agências (e.g. vida profissional pregressa, formação 

acadêmica e expertise no ramo regulado). 

Para analisar a qualidade do processo de sabatina no Bacen e nas demais agências 

reguladoras federais, serão avaliadas todas as sabatinas ocorridas dentro do governo olsonaro, 

isto é, desde o ano de 2018, a partir de certos parâmetros indicados pela literatura.  

Esse recorte temporal foi escolhido porque, diferentemente dos governos anteriores, o 

governo Bolsonaro foi eleito com um projeto anti-stablishment, em claro enfrentamento às 

instituições políticas existentes e, nesse mesmo governo, foi editada a lei geral das agências 

reguladoras, dispondo sobre a gestão, organização, processo decisório e o controle social. 

Diante disso, se demonstra importante questionar o possível impacto dessas mudanças no 

processo de sabatina.  

De posse dessas informações, será feita a análise dos dados e avaliado se o processo 

atual de escolha dos dirigentes é eficaz ou se são necessárias mudanças no processo de escolha. 

Sendo esse o caso, serão feitas sugestões de alterações legislativas ou regimentais para a 

melhora do processo de escolha.  

1. CONTROLE LEGISLATIVO 

 A teoria da democracia parte do pressuposto de que de tempos em tempos os eleitores 

irão exercer o controle sobre aqueles indivíduos eleitos. Esse controle pode ser diferenciado em 

controle vertical e horizontal. O controle vertical (accountability vertical) é aquele exercido 
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diretamente pelos eleitores sobre os eleitos (voto secreto e eleições periódicas) e assegura o 

caráter democrático no sentido de que “os cidadãos podem exercer seu direito de participar da 

escolha de quem vai governa-los por um determinado período e podem expressar livremente 

as suas opiniões e reivindicações”2. Apesar da importância do controle vertical, o que importa 

para o presente trabalho são os mecanismos de controle horizontal, dentre eles a sabatina 

realizada pelo Senado Federal no processo de aprovação dos dirigentes das agências 

reguladoras e demais instituições independentes.  

 Leany Lemos define o controle horizontal como aquele que diz respeito ao “controle e 

acompanhamento das atividades de governo, para o quê os parlamentos dispõem de 

mecanismos como audiências públicas, convocações de autoridades, requerimentos de 

informação, instalação de comissões especiais, nomeação de autoridades, dentre outros.”3. 

 Esse controle é instituído em razão das deficiências existentes no controle vertical, 

dentre elas: periodicidade das eleições, tamanho e complexidade do aparato estatal, relativa 

imunidade dos burocratas e impossibilidade dos eleitores acompanharem de forma profissional 

o dia a dia dos seus parlamentares. Diante disso, o controle legislativo se presta a preencher as 

lacunas deixadas pelo controle vertical e a sinergia entre ambos configura o que é chamado de 

accountability democrática.  

 O exercício do controle horizontal incumbe ao Legislativo porque (i), ao contrário do 

Judiciário, possui perfil constitucional de realizar o controle de mérito das demais instituições, 

enquanto o judiciário deve se ater à legalidade dos atos (ii) é mais plural e inclusivo quando 

comparado ao perfil de juízes de carreira, (iii) os parlamentares estão sujeitos ao controle 

vertical, o que não acontece com juízes em razão da prerrogativa da vitaliciedade e (iv) o 

processo de decisão dos parlamentares é mais transparente quando comparado aos tribunais e 

demais instituições4.  

                                                 
2 O'DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua nova: revista de cultura e política, 

n. 44, p. 27-54, 1998, p. 30. 
3 LEMOS, Leany Barreiro de Sousa. Controle Legislativo em Democracias Presidencialistas: Brasil e EUA em 

perspectiva comparada. Instituto de Ciências Sociais, Tese de Doutorado, Universidade de Brasília (UnB), 2005. 
4 LEMOS, Leany B.; POWER, Timothy J. Determinantes do controle horizontal em parlamentos reativos: o caso 

do Brasil (1988-2005). Dados, v. 56, n. 2, p. 383-412, 2013. 



 

4 

 

 

 A Constituição de 1988 pode ser considerada o marco do controle legislativo no Brasil, 

ao estabelecer que o Congresso Nacional terá a prerrogativa exclusiva de supervisionar o Poder 

Executivo (Art. 49). A carta magna institui regras para a realização de impeachment de 

presidentes, vice-presidentes e ministros, define processos de nomeação de autoridades no 

Senado, determina como serão criadas e para qual fim se prestarão as Comissões Parlamentares 

de Inquérito (CPIs), indicam o modo de funcionamento das comissões permanentes de controle, 

que podem receber denúncias de qualquer cidadão e ainda estabelece os mecanismos de 

requerimentos de informação, convocações de autoridades e audiências públicas (Arts. 50 e 

58).  

Fora o exercício do controle pelo próprio Congresso, a CF determina a criação de um 

tribunal de contas superior, o Tribunal de Contas da União (TCU), dotado de autonomia, 

definido como o principal agente auxiliar para o controle externo da administração (Arts. 70 e 

71). O Tribunal é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e 

economicidade e tem como meta tornar a Administração Pública mais efetiva, ética, ágil e 

responsável. 

 O processo de nomeação de autoridades, objeto do presente trabalho, demonstra-se 

como importante instrumento de controle horizontal à medida em que, dentro do sistema de 

freios e contrapesos, permite que o Poder Legislativo fiscalize o processo discricionário de 

nomeação de diversas autoridades pelo Presidente da República. Por meio desse instrumento, 

são discutidas questões relativas ao saber técnico do indicado sobre a área de atuação da 

instituição, como também se trata de uma oportunidade para debater políticas públicas, projetos 

institucionais e, acima de tudo, exteriorizar problemas e críticas5.  

1.1. PROCESSO DE ESCOLHA DOS DIRETORES DAS AGÊNCIAS 

REGULADORAS 

 Uma das principais vantagens, apontadas pela literatura, da discricionariedade 

normativa das agências reguladoras, diz respeito à expertise e imparcialidade técnica na 

elaboração de normas, quando comparado ao Congresso Nacional, o que permite, até certa 

                                                 
5 JAMES, Martin O. (2002), Congressional Oversight. New York, Nova Science. 
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medida, que as agências tomem decisões sem pressão política. Nas palavras de Paulo César 

Melo de Cunha, a regulação por meio de agências reguladoras “envolve a edição de normas 

técnicas, despolitizadas, incidentes sobre determinados segmentos do mercado, para garantir 

a livre escolha de fornecedores em regime de competição e com preços acessíveis”6. 

 Até a edição da Lei 13.848/19, que provocou mudanças na Lei das Agências 

Reguladoras, os critérios para a escolha dos dirigentes das agências sempre havido sido, nos 

termos do antigo art. 5º da Lei 9.986/007: (i) nacionalidade brasileira, (ii) reputação ilibada, (iii) 

formação universitária e (iv) “elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os 

quais serão nomeados”. Importante ressaltar que, nada obstante os critérios gerais fixados pela 

Lei 9.986/00, a lei constituindo a criação de cada uma das agências detém autonomia para fixar 

novos critérios.  

 O requisito da reputação ilibada havia sido estabelecido para que não pairasse qualquer 

dúvida quanto à ética do candidato a ser indicado para uma vital função dentro da administração 

pública. Nas palavras de Ana Carolina de Alexandria Fernandes Lima,“[tem-se] a reputação 

ilibada como o conhecimento manifesto da conduta sem mácula do candidato”8. Desse modo, 

“aquele que participará do Conselho Diretor ou aquele que será nomeado Presidente de uma 

agência reguladora deverá ser pessoa que age de acordo com a ordem, a moral e os bons 

costumes”9. 

 O alto grau de especialidade presente nas agências reguladoras justifica a presença do 

requisito de “elevado conceito” na área de atuação da agência. Considerando que as agências 

terão funções extremamente específicas em setores recortados da economia é “imprescindível 

que os nomeados para atuação nas agências possuam um superior entendimento acerca das 

especificidades do cargo assumido”10.  

                                                 
6 CUNHA, Paulo César Melo da. Regulação Jurídica da Saúde Suplementar no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2003. p. 57. 
7 “Art. 5o O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os demais membros do Conselho 

Diretor ou da Diretoria (CD II) serão brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária e elevado 

conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados, devendo ser escolhidos pelo 

Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea f do 

inciso III do art. 52 da Constituição Federal.” 
8 LIMA, Ana Carolina de Alexandria Fernandes de. Agências Reguladoras. 1. ed. Bahia: Jus Podivm, 2010, p. 67 
9 Op. Cit, p. 68. 
10 Op. Cit, p. 68. 
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 Recentemente, a Lei 9.986/00 sofreu importantes alterações pela promulgação da Lei 

13.848/19, que será tratado de forma mais aprofundada no próximo item. Dentre essas 

alterações, está a adição de novos critérios objetivos para a escolha dos dirigentes das agências, 

dentre eles a necessidade de experiência profissional no setor regulado e formação acadêmica 

compatível com o cargo ao qual foi indicado. 

1.1.1. MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 13.848/19 

 A promulgação da Lei 13.848/19 surge num contexto de transformação nas normas 

publicísticas, capitaneados por avanços legislativos já realizados pela Lei das Estatais (Lei 

13.303/16) e pela Lei 13.655/18, que alterou disposições da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB).  

 A tutela social sobre a atuação do poder público provocou inovações no âmbito de 

governança e criação de programas de integridade para evitar a captura das instituições públicas 

por interesses patrimonialistas. De outro lado, a LINDB institucionalizou a importância da 

análise consequencial na tomada de decisões, à medida em que passou a exigir dos gestores 

públicos a avaliação das opções disponíveis. 

 Em síntese, a Lei 13.848/19 evidencia a inexistência de tutela ou subordinação 

hierárquica, institui a consulta pública prévia às propostas de alteração de atos normativos de 

interesse geral de agentes econômicos e torna mais rígidos os critérios de indicação de diretores 

das agências, prevendo um currículo mínimo para os diretores a fim de impedir que pessoas 

sem a necessária capacidade ocupem tal posição.  

 O art. 5º da Lei 9.986/00 passou a prever critérios objetivos para o que antes era definido 

genericamente como “elevado conceito de especialidade do cargo”. O inciso I do art. 5º 

determina que o indicado ao cargo deve preencher, pelo menos, um dos seguintes requisitos:  

I - ter experiência profissional de, no mínimo:  

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, no campo de atividade da 

agência reguladora ou em área a ela conexa, em função de direção superior; 

ou  

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:  



 

7 

 

 

1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa no campo de atividade 

da agência reguladora, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele 

situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;  

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou 

superior, no setor público;  

3. cargo de docente ou de pesquisador no campo de atividade da agência 

reguladora ou em área conexa; ou  

c) 10 (dez) anos de experiência como profissional liberal no campo de 

atividade da agência reguladora ou em área conexa; 

 

 Como se percebe da transcrição do inciso I, a mudança normativa acrescentou um 

mínimo de experiência profissional a ser alcançado pelos indicados aos cargos, seja no setor 

privado, seja no setor público. Como se percebe da gradação do tempo determinado pela lei, o 

exercício de cargo público ou de docente foram privilegiados em detrimento da atuação no setor 

privado.  

 No que diz respeito à sabatina a ser realizada pelo Senado Federal na aprovação dos 

nomes indicados pelo Presidente não houve qualquer modificação em relação à lei anterior. Isso 

porque os §§ 1º ao 4º e § 6º foram vetados. 

“§ 1º A escolha, pelo Presidente da República, de Conselheiros, Diretores, 

Presidentes, Diretores-Presidentes e Diretores-Gerais de agências 

reguladoras, a serem submetidos à aprovação do Senado Federal, será 

precedida de processo público de pré-seleção de lista tríplice a ser 

formulada em até 120 (cento e vinte) dias antes da vacância do cargo 

decorrente de término de mandato, ou em até 60 (sessenta) dias depois da 

vacância do cargo nos demais casos, por comissão de seleção, cuja 

composição e procedimento serão estabelecidos em regulamento. 

§ 2º O processo de pré-seleção será amplamente divulgado em todas as suas 

fases e será baseado em análise de currículo do candidato interessado que 

atender a chamamento público e em entrevista com o candidato pré-

selecionado. 

§ 3º O Presidente da República fará a indicação prevista no caput em até 60 

(sessenta) dias após o recebimento da lista tríplice referida no § 1º. 

§ 4º Caso a comissão de seleção não formule a lista tríplice nos prazos 

previstos no § 1º, o Presidente da República poderá indicar, em até 60 

(sessenta) dias, pessoa que cumpra os requisitos indicados no caput.” 

“§ 6º Caso o Senado Federal rejeite o nome indicado, o Presidente da 

República fará nova indicação em até 60 (sessenta) dias, independentemente 

da formulação da lista tríplice prevista no § 1º.” 
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 Esses dispositivos pretendiam restringir a discricionariedade na escolha dos diretores 

pelo Presidente ao instituir um “processo público de pré-seleção de lista tríplice” a ser 

formulada por uma comissão de seleção. Haveria chamamento público para divulgar o processo 

de seleção e os candidatos interessados enviaram o currículo. A triagem para a formulação dessa 

lista envolveria análise de currículo e entrevista dos candidatos. 

 O veto se deu porque o “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).”11  

 Como fica bem claro nas razões do veto, entendimento ao qual me alio, a instituição de 

um concurso público simplificado para escolha dos dirigentes das agências reguladoras feriria 

frontalmente o princípio da separação dos poderes ao retirar o poder do Presidente da República 

de nomear diretores para as agências e, não necessariamente produziria o efeito desejado, 

garantir mais eficiência na escolha.  

 A escolha do presidente para cargos de alto escalão afeta diretamente a governabilidade 

e a governança do sistema político-administrativo brasileiro. Trata-se de mecanismo básico do 

funcionamento do sistema político, o qual decorre do presidencialismo de coalizão. Instituir um 

concurso público para a escolha dos dirigentes retiraria importante controle da burocracia do 

presidente12 e dificultaria a implementação do seu projeto de governo. 

 Considerando o veto mencionado, a sabatina se torna ainda mais importante na escolha 

dos dirigentes por ser um meio pelo qual o Poder Legislativo pode impedir que um candidato 

desqualificado se torne diretor da agência. Para isso, basta que o Senado se faça valer das suas 

atribuições.  

                                                 
11 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-266.htm 
12 WOOD, B. D. &WATERMAN, R. W. 1991. The Dynamics of Political Control of the Bureaucracy. The 

American Political Science Review, Washington, D. C., v. 85, n. 3, p. 801-828. 
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Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo esclarecer se o Senado Federal vem 

desempenhando adequadamente o seu papel no processo de sabatina e, caso não esteja, quais 

seriam as possibilidades de aperfeiçoamento.  

1.2. ATRIBUIÇÕES E PROCESSO DE ESCOLHA DOS DIRIGENTES DO 

BANCO CENTRAL 

O Bacen, como ente autônomo que se conhece hoje, só vem a ser criado em 196413, no 

Governo Castelo Branco, juntamente com diversas reformas que visavam alterar 

profundamente o perfil das instituições econômicas brasileiras. As reformas realizadas 

“visavam, em um primeiro momento, a estabilização dos preços, preparando, então, as 

condições necessárias à recuperação do ritmo de expansão da economia nacional, o que só 

ocorrerá, efetivamente, no governo Costa e Silva.”14. 

Pode-se dizer que a principal diferença do Banco Central para a autoridade anterior, 

Sumoc, foi a centralização da política monetária, bem como a redução substancial da influência 

do Banco do Brasil. Ocorre que surgiram problemas com essa nova instituição, dentre eles, a 

falta de transparência ocasionada pela criação de dois orçamentos: Orçamento Fiscal15 e 

Orçamento Monetário16.  

Hoje em dia, o Bacen tem como principais missões institucionais zelar pela adequada 

liquidez da economia, manter as reservas internacionais em nível adequado, estimular a 

formação de poupança, zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do 

sistema financeiro17. 

 De forma geral, um banco central independente se presta a manter a solidez do sistema 

financeiro e a estabilidade do poder de compra da moeda, monitorando e, quando necessário, 

influindo sobre os movimentos das taxas de juros e de câmbio. De forma indireta, ao manter a 

                                                 
13 O Bacen foi criado pela Lei 4.595/64, que reformou o sistema bancário e criou, além dele, o CMN.  
14 RAPOSO, Eduardo. Banco Central do Brasil: o leviatã ibérico: uma interpretação do Brasil contemporâneo. 

Hucitec Editora, 2011, p. 96. 
15 “O OM foi criado pela Reforma Monetária para dimensionar as metas de expansão monetária, propostas pelo 

CMN e administradas pelo Bacen” (CORAZZA, Gentil. O Banco Central do Brasil: evolução histórica e 

institucional. Perspectiva econômica, v. 2, n. 1, p. 1-23, 2006, p. 7) 
16 “O OF deveria refletir a programação das receitas e despesas fiscais do Tesouro.” Idem. 
17 Objetivos elencados na página institucional do Banco Central do Brasil, em referência ao Art. 3º da Lei 4.595/64. 

Disponível em: https://dadosabertos.bcb.gov.br/organization/about/banco-central 
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inflação estável ou graduar a taxa de juros conforme a necessidade econômica do país, o Bacen 

ajuda a fomentar investimentos e garantir o nível de emprego no país.  

 A importância do Bacen enquanto instituição independente e forte é tão grande que hoje 

o maior debate com relação ao Bacen é a sua autonomia. Acredita-se que um dos instrumentos 

necessários para que o Bacen alcance seus objetivos da melhor forma possível seria a instituição 

de mandato fixo para os diretores, mecanismo já presente nas agências reguladoras. Como se 

percebe, seria mais uma mudança institucional que aproximaria o sistema do Bacen das 

agências reguladoras. 

 Quanto ao processo de escolha de dirigentes do Bacen, importante destacar que, por não 

ser uma agência reguladora, não se submete aos requisitos elencados na Lei 9.986/00, 

apresentados no item anterior. Trata-se de procedimento mais simples pautado unicamente no 

art. 53, III, d, da Constituição Federal.  

1.3. PROCEDIMENTO DE SABATINA NO SENADO FEDERAL  

 Conforme já mencionado ao longo do trabalho, a Constituição Federal de 1988 

determinou no seu art. 52, III c/c art. 5º da Lei 9.986/00 que caberia ao Senado Federal aprovar 

previamente, após arguição pública e por voto secreto, a escolha dos presidentes e diretores das 

agências reguladoras e do Banco Central.  

Destaca-se que o Senado delega parte dessa função para as suas comissões permanentes, 

em especial a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e Comissão de Serviços de 

Infraestrutura (CI), que sabatinam os indicados sobre os temais mais relevantes para aquele 

nicho de atividade, para depois aprovar ou não o indicado. Tendo o parecer favorável da 

Comissão, o nome do candidato à vaga segue para o Plenário.  

As competências das comissões permanentes estão disciplinadas no art. 97 em diante 

do Regimento Interno do Senado Federal, dentre as quais inclui debate sobre a legislação; a 

convocação de Ministros; a promoção de audiências públicas e sabatinas.  
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Segundo afirma Leany Lemos, em um estudo sobre o funcionamento das comissões do 

Senado nos anos 9018, a CAE vinha sendo considerada por 35,3% dos senadores como a 

comissão mais relevante da Casa, atrás apenas da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, considerada a mais importante por 58,8% dos senadores. 

Esse modelo de controle legislativo horizontal realizado pelo Senado Federal se 

aproxima bastante do modelo americano e dele retira muita inspiração, o que não poderia deixar 

de ser quando analisado o processo de sabatina. A principal diferença do modelo americano 

para o brasileiro reside no fato de que naquele, todo e qualquer cargo de alto escalão, inclusive 

Secretários de Estado, estão sujeitos à sabatina, enquanto no Brasil as hipóteses de sabatina 

foram elencadas taxativamente na Constituição. 

No decorrer da história americana foi possível verificar que os presidentes americanos 

tiveram bastante liberdade para indicar seus Secretários de Estado, havendo pouco 

questionamento durante as sabatinas, o que, por outro lado, não ocorre com a nomeação de 

juízes e diretores de agências reguladoras, onde há bastante debate no Senado.  

Nessas sabatinas, toda a vida pregressa do indicado ao cargo é investigada, desde 

qualificações e predileções políticas até saúde e bens possuídos. São feitas também perguntas 

sobre os programas e objetivos que pretendem ser alcançados dentro das agências e instituições 

às quais são indicados. 

Em ambos os sistemas, as sessões são abertas, em nome do princípio de transparência 

da Administração Pública, o que dá espaço à atuação de grupos de interesse e permite que as 

nomeações sejam debatidas pelo público. Ao contrário das sessões, as votações são fechadas e 

os votos secretos, de modo que não haja pressão política indevida. Dificilmente um membro 

aprovado na comissão não o é no plenário. 

Em estudo realizado por Leany Lemos e Mariana Llanos, encerrado em 2005, foi 

verificado que, no Brasil, são 36 tipos de cargos, e desde 1998 foram iniciados 882 processos 

de nomeação de autoridades no Senado, 58,8 por ano. A taxa de aprovação no Brasil – 97% dos 

                                                 
18 RICCI, Paolo; LEMOS, Leany. O Senado Federal brasileiro no pós-constituinte. 2008. 
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casos, 1.1% rejeitadas e 1.5% retiradas pelo presidente - é alta, apesar de não destoar dos 

padrões internacionais, com 94% na Argentina e mais de 90% nos EUA19.  

 A média de dias também indica um processo rápido – 34.6 dias. Ocorre que apenas 44% 

das nomeações acontecem dentro desse período, 29% levam até duas vezes esse tempo, ou 69.2 

dias, 13% levam entre duas a três vezes essa média, e 14% levam mais de três vezes esse tempo. 

Destaca-se que o Banco Central e as agências regulatórias, por serem peças-chave para o 

mercado, são aprovadas mais rapidamente que os outros, apenas cerca de duas semanas. 

 Leany Lemos alerta para o fato de que a diferença do tempo de aprovação aqui no Brasil 

quando comparado aos Estados Unidos não significa dizer que o Brasil seja mais deferencial 

ao presidente: 

“Entretanto, isso não quer dizer que o papel do Brasil seja deferencial ao 

presidente, porque é racional que o presidente antecipe as reações do 

congresso e tome decisões levando em consideração as preferências desse 

último. Assim como no sistema norteamericano, em que o tempo que se leva 

para aprovar um nome é indicador do nível de oposição entre os poderes, no 

Brasil também há variação significativa entre o tempo que se leva para 

aprovar determinadas autoridades. Não há porque se imaginar que o processo 

de formação de governo no Brasil, a partir de benefícios colaterais como 

cargos ministeriais e emendas orçamentárias, exclua nomeações para cargos 

fundamentais como diretores do Banco Central, ministros do Supremo 

Tribunal Federal e cortes superiores, ministros do Tribunal de Contas da 

União, Procurador-Geral da República e presidentes e diretores de agências 

reguladoras. A idéia de acomodação de interesses, ao contrário, reforça essa 

hipótese.”20 

 Já sob a perspectiva mais atual, Roberta Simões e Natasha Salinas, em artigo publicado 

no dia 30.09.20, ao avaliarem as modificações regimentais ocorridas em razão da pandemia que 

modificam o processo de aprovação de autoridades21, atestam que as sabatinas se tornaram 

meramente protocolares e esvaziadas: 

                                                 
19 LEMOS, Leany Barreiro e LLANOS, Mariana (2005). “The politics of Senatorial Confirmation: a comparative 

study of Argentina and Brazil”. XXIX Annual Meeting of the Brazilian National Association of Research and 

Graduate Studies in Social Sciences – ANPOCS, 25-29 October, 2005, Caxambu, Minas Gerais, Brazil. 
20 Lemos, Leany Barreiro de Sousa. "Controle Legislativo em Democracias Presidencialistas: Brasil e EUA em 

perspectiva comparada." Instituto de Ciências Sociais, Tese de Doutorado, Universidade de Brasília (UnB) (2005), 

p. 95. 
21 Dentre as modificações, está o caráter semipresencial que conferiu autorização para que os senadores pudessem 

participar de modo remoto do debate e leitura de relatório, exigindo presença na hora da votação dos nomes 

indicados. 
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“De fato, o retrato das arguições no Senado Federal na prática é o de que: a) 

as sabatinas são meramente protocolares, com sessões rápidas e por vezes 

esvaziadas; b) há baixa participação dos parlamentares e da sociedade; c) 

trata-se de rito com prazos meramente impróprios, podendo ser demorado, o 

que ocasiona vacâncias de cargos e paralisia decisória nas agências e outros 

órgãos públicos; do Senado funciona mais como mero “chancelador” das 

indicações (altas taxas de aprovação), do que propriamente controlador das 

indicações do chefe do poder executivo, etc.”22 

 Isso porque o número excessivo de pessoas a serem sabatinadas e o pouco tempo 

disponível levaram à realização de sabatinas em bloco e em grupo (de forma simultânea). No 

dia 21.09.2020, a Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional sabatinou e aprovou trinta 

e dois nomes sem que houvesse perguntas ou intervenções pertinentes em relação ao futuro do 

indicado ao cargo e a instituição, muitas vezes, se limitando a meras intervenções elogiosas23.  

Frente a esses elementos apresentados e, sob a premissa de que realmente não é possível 

falar que o sistema político brasileiro seja deferente às decisões do Presidente, cabe questionar 

sobre o que os motivos que levam ao altíssimo índice de aprovação e rapidez no procedimento. 

Tendo em vista esse questionamento, o presente trabalho procurou realizar um estudo 

qualitativo do processo de sabatina das principais instituições brasileiras e demonstrar se as 

intervenções e perguntas realizadas pelos senadores são de fato relevantes ou meramente 

protocolares.  

2. PERFIS INSTITUCIONAIS 

 Este capítulo presta-se a descrever, com base em diversos trabalhos acadêmicos, os 

perfis das instituições mais importantes envolvidas no processo de sabatina: agências 

reguladoras, Bacen e Senado Federal. O conhecimento dos atores envolvidos no processo de 

sabatina auxiliará na futura compreensão dos resultados obtidos.  

                                                 
22 NASCIMENTO, Roberta Simões, SALINAS, Natasha. “Quem tem ‘notório conhecimento no campo de sua 

especialidade’?” Artigo publicado no Jota. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/colunas/defensor-legis/sabatina-senado-notorio-conhecimento-especialidade-30092020. Acesso em 

20/11.2020. 
23 “Em diversas arguições, não houve perguntas por parte de vários senadores e, em muitos casos, o tempo de 

perguntas e intervenções diversas dos senadores (de abertura e de fechamento, por exemplo) demoraram mais 

que o tempo das respostas dos candidatos (e isso, além das intervenções que se limitavam a fazer elogios e desejar 

boa sorte aos sabatinados).” Idem.  

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/defensor-legis/sabatina-senado-notorio-conhecimento-especialidade-30092020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/defensor-legis/sabatina-senado-notorio-conhecimento-especialidade-30092020
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 O perfil institucional das agências reguladoras é demonstrado com base nos seguintes 

parâmetros: origem profissional dos diretores, aderência temática da experiência profissional 

prévia com a instituição e faixa etária. A divisão com base nesses parâmetros teve como intuito 

avaliar a qualidade de escolha e possíveis problemas.  

 O estudo que compôs o perfil dos dirigentes do Bacen é um pouco diferente quando 

comparado às agências reguladoras, porque além da análise individual dos diretores escolhidos, 

abrange também o próprio processo de sabatina. Os parâmetros utilizados foram: background 

acadêmico dos diretores, divisão das perguntas realizadas por partido e número de intervenções 

críticas divididas por partido.  

 Por último, os parâmetros analisados para a composição do perfil do Senado federal 

foram: escolaridade, espectro político, gênero, faixa etária, área profissional prévia ao Senado 

e prévia ocupação de cargos públicos. 

 A análise de perfil das instituições indicará quem são as pessoas que realizam as 

sabatinas e qual tipo de diretor procuram. Diante disso, o presente estudo, possivelmente, 

demonstrará através da análise qualitativa das sabatinas do governo atual como esses perfis 

influenciam nas intervenções realizadas pelos senadores.  

2.1. PERFIL DOS DIRIGENTES DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

Bruno Meyerhof Salama e Arthur Barrionuevo coletaram dados empíricos sobre os 

processos de nomeação e formação dos quadros de direção das principais agências reguladoras 

do país voltadas ao setor de infraestrutura e divulgaram as suas conclusões no artigo “Processo 

de nomeação de dirigentes de agências reguladoras: uma análise descritiva”. No que pese não 

tenham sido avaliadas todas as agências reguladoras, as conclusões a que chegaram os autores, 

sem dúvida alguma, ajudam a compreender o cenário de escolha de dirigentes para essas 

instituições.  

Na pesquisa citada foram analisadas 18 agências reguladoras, sendo seis delas federais 

(Anatel, Antaq, Anac, Aneel, ANP e Antt) e 12 estaduais (Arsep, Agerba, Arsae, Agenersa, 

Agetransp, Artesp, STM, Agepar, Agesan, Agesc, Agergs e AGR), foram mapeadas as 
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características dos dirigentes, dinâmica de sabatina no Senado Federal e a relação dos dirigentes 

com o cargo.  

No que se refere às características dos dirigentes, o estudo concluiu que não há um perfil 

único de dirigente, pelo contrário, os dirigentes possuem diferentes backgrounds culturais e 

acadêmicos, o que, a princípio, é positivo por indicar um perfil democrático dessas instituições. 

Ocorre que, por outro lado, se verificou que a grande maioria dos dirigentes de agências 

reguladoras é oriunda de ente ou órgão do Estado e, dentre esses dirigentes originários do 

Estado, a maioria já integra os quadros da agência reguladora para a qual foram indicados. 

Apenas 6% dos nomeados são originários da iniciativa privada24. 

Somente 10% dos dirigentes das agências reguladoras analisadas nunca exerceram 

qualquer cargo em comissão antes da nomeação e, dentre aqueles que exerceram, o técnico 

comissionado25 é a carreira mais comum (35% dos dirigentes que já ocuparam cargos 

comissionados foram técnicos comissionados).  

No que tange à capacidade técnica, foi verificado que, em muitos casos, a expertise é 

questionável, uma vez que apenas 58% dos dirigentes possuem trajetória profissional conexa à 

função de dirigente da agência reguladora e a maioria dos dirigentes não possuíam publicações 

acadêmicas (apenas 33% dos dirigentes haviam publicado trabalhos acadêmicos quando da 

nomeação).  

A faixa etária de 41 a 55 anos representa a maior parcela dos dirigentes (51%), mas 

existe uma tendência de redução progressiva da faixa etária. Em 1997, a média era de 50 anos, 

em 2003, era de 52 anos e, em 2015, a média etária dos dirigentes já caiu para 42 anos.  

Um dos problemas apontados no estudo é a vacância dos mandatos. Um em cada cinco 

mandatos não são cumpridos até o fim e os dados sugerem que a causa principal para a saída 

antecipada é a troca de governo (50% dos casos), o que indica uma incongruência do desenho 

institucional das agências com a realidade. O objetivo da lei foi criar mandatos de dirigentes 

não coincidentes entre si para evitar que o chefe do Executivo faça nomeações em bloco para 

                                                 
24 SALAMA, Bruno Meyerhof et al. Processo de nomeação de dirigentes de agências reguladoras: uma análise 

descritiva. 2017, p. 2. 
25 “Um técnico comissionado passa por diversos cargos em comissão cujas atribuições sejam relacionados à sua 

formação técnica ou experiência profissional.” Idem, p. 3.  
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as agências, o que prejudicaria a sua autonomia e independência e, na prática, a vacância 

permite a direção das agências acaba se modificando conforme o governo.  

 Outro problema encontrado pelo estudo diz respeito à vacância dos cargos. O Governo 

Federal demora, em média, de dois meses a um ano para indicar um novo nome para os cargos 

(48% dos casos)26, o que vem se agravando ao longo do tempo. Ainda a esse respeito, o tempo 

de vacância dos presidentes tende a ser menor do que o dos dirigentes em geral, entre dois a 

seis meses27.  

Como se percebe, um dos problemas no processo de escolha dos dirigentes das agências 

reguladoras está relacionado ao corporativismo dos chefes do executivo ao terem como 

preferência escolher pessoas oriundas dos quadros de estado para ocupar essas agências. 

Apenas um número muito restrito de dirigentes é proveniente da iniciativa privada, o que seria 

benéfico para as instituições, tendo em vista a experiência de mercado e possibilidade de dar 

maior efetividade às missões institucionais das agências.  

Evidente que essa predileção por pessoas oriundas de carreiras públicas, de modo 

algum, indica que sejam piores em relação aos escolhidos que sejam oriundos da iniciativa 

privada, mas indica sim que há falta de oxigenação nos quadros da instituição. Pelo princípio 

republicano, seria adequado que os quadros das agências reguladoras fossem os mais 

representativos da sociedade possíveis, isto é, iniciativa privada e burocráticos em mesma 

proporção.  

2.2. PERFIL DOS DIRIGENTES DO BACEN 

 Em 1964, quando da criação do Banco Central, o Poder Executivo Federal obteve a 

prerrogativa de escolher seu presidente e seus diretores. Em 1988, a CF estipulou a necessidade 

de o indicado à Presidência do Banco Central ser aprovado pelo plenário do Senado Federal, 

como competência indicada no artigo 52 da nova Carta Magna, que trata das funções do Senado.  

                                                 
26 Idem, p. 12. 
27 Idem, p. 14. 



 

17 

 

 

Adriano Codato e Marco Cavalieri demonstram um processo de homogeneização de 

carreiras dos recrutados para ocupar cargos decisórios da política monetária28. Dos trinta e nove 

economistas que passaram pelas diretorias do Banco Central entre 1995 e 2014, vinte e um 

tiveram formação em universidades de tradição ortodoxa/monetarista. Metade destes diretores 

possui doutorado, sendo que a maioria destes fez carreira no setor privado, e não na vida 

acadêmica. Ainda no universo dos que possuem doutorado, 75% cursaram em universidades 

estadunidenses de perfil ortodoxo. Dos três que cursaram doutorado no Brasil, apenas um não 

o fez em um curso de tradição ortodoxa. Somados, os de formação completamente filiada à 

economia ortodoxa totalizam 84% dos que alcançaram o título de doutor. 

Mateus Coelho Martins de Albuquerque, ao compilar dados sobre as sabatinas dos 

presidentes do Bacen durante os governos de FHC e Lula, contribui para a percepção do papel 

do Senado no processo de escolha dos presidentes desta instituição29. 

Como se depreende do quadro abaixo, retirado da sua dissertação de mestrado, os 

partidos que mais participaram das sabatinas com perguntas (média de perguntas dos partidos 

participantes era 5,28), bem como se envolveram em situações de conflito30 (média de situações 

de conflito entre os partidos era 0,8), foram o PT e o PMDB.  

 

                                                 
28 CODATO, Adriano; CAVALIERI, Marco. Diretores do Banco Central do Brasil nos governos. Newsletter, v. 

2, n. 5, 2015. 
29 ALBUQUERQUE, Mateus Coelho Martins de; BELIEIRO JUNIOR, José Carlos Martines. Economia, política 

e democracia: as sabatinas no Senado Federal dos indicados ao Banco Central nos governos FHC e Lula. Revista 

Brasileira de Ciência Política, n. 30, p. 7-46, 2019. 
30 O autor define como situações de conflito os “momentos em que há confronto direto entre o sabatinado e os 

sabatinadores, ou entre esses e a mesa diretora”, bem como “momentos em que a pergunta causa situação de 

confronto pessoal e/ou questiona diretamente os pontos que levaram a indicação do arguido”. Idem, p. 71. 
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 A situação excepcional do PT em relação aos demais partidos se justifica porque nas 4 

primeiras sabatinas era o principal partido de oposição ao governo do FHC, enquanto que na 

última passou a ser o próprio partido do governo.  

O estudo também mapeou a evolução do número de perguntas realizadas pelos 

parlamentares a cada sabatina, bem como as situações de conflito. Como se percebe nos dois 

gráficos abaixo representados, o número de situações de conflito coincide com o número de 

perguntas realizadas, se mantendo razoavelmente estável em quatro das cinco sabatinas e tendo 

o seu pico na sabatina de Armínio Fraga. 
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 O presente estudo pretende dialogar com o trabalho de Mateus Albuquerque e 

demonstrar como os partidos vêm se comportando atualmente no processo de sabatina do 

Bacen. Conforme se perceberá quando da análise dos dados coletados, o PT ainda guarda 

bastante relevância no processo de sabatina, mas, hoje em dia, os partidos que mais questionam 

nas sabatinas, tanto do Bacen como outras instituições, são da base do governo e a oposição 

não se mantém mais concentrada na figura do PT. 

 Por fim, enquanto os dados coletados no trabalho de Mateus Albuquerque demonstram 

que os partidos de oposição costumavam protagonizar as situações de conflito nas sabatinas, 

hoje, essas situações de enfrentamentos são capitaneadas pelos próprios partidos da base aliada, 

havendo, talvez, uma diminuição do espírito combativo da oposição.  

2.3. PERFIL DO SENADO FEDERAL 

 Tão importante quanto saber o perfil dos dirigentes das agências reguladoras e dos 

diretores que passaram pelo Bacen, é saber o perfil dos senadores da República. Para ajudar na 

construção desse perfil, será utilizado como base o artigo elaborado por Paulo Magalhães 

Araújo: “Recrutamento parlamentar para o Senado e o perfil dos senadores brasileiros”, 

datado de 2011.  
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 O referido estudo mobilizou dados relativos ao background sócio-ocupacional e à 

experiência política em cargos eletivos e não eletivos dos senadores que atuaram na Casa entre 

1989 e 2006. Com base em tais dados, foi possível observar diferenças significativas no perfil 

dos senadores, conforme o bloco ao qual os parlamentares são filiados, e foi possível confirmar 

alguns aspectos de estudos sobre recrutamento e perfil parlamentar desenvolvidos sobre a 

Câmara dos Deputados. 

 No que se refere à distribuição por gênero, do total de duzentos e cinquenta e quatro 

senadores analisados, conclui-se que a esquerda é mais aberta à ascensão feminina, pois contou 

16,7% no montante de sua bancada, superando muito os 2,6% do Centro e 4,9% da direita – 

num total de 5,5% de mulheres na Casa31. Ao todo, eram catorze senadoras, do universo de 

duzentos e cinquenta e quatro senadores. Atualmente, o Senado conta com dez senadoras, 

dentro do universo de oitenta e um senadores, o que representa evolução quando comparado 

aos números anteriores (12,3%), mas, de forma alguma, representa a sociedade brasileira32.  

O artigo demonstra ainda que a idade média do total dos senadores é 57,9 anos. Esse 

valor varia significativamente conforme o bloco ideológico: a esquerda é a bancada mais jovem, 

com média de 55,8 anos, enquanto que o centro é a bancada mais velha com média de 59,3 

anos, seguido pela direita, com média de idade de 57,4 da direita33. 

Quanto à escolaridade, o senado apresenta altos níveis quando comparado ao restante 

da população. Ao todo, 85% dos senadores concluíram algum curso universitário de graduação 

ou pós-graduação – doutorado, mestrado ou pós-graduação lato sensu. A esquerda, com taxa 

de 89%, se apresenta como a ala ideológica mais escolarizada, inclusive com maior percentual 

de pós graduados34.  

Dentre os cursos de graduação, o curso de direito se destaca muito comparado aos 

demais. 38,5% dos senadores cursaram direito e, posteriormente, se seguem engenharia, 

medicina, economia, administração e humanidades. Isso não destoa do cenário global, onde a 

                                                 
31 ARAÚJO, Paulo Magalhães. Recrutamento parlamentar para o Senado e o perfil dos senadores brasileiros, 1989-

2006. 2011, p. 7. 
32 Números retirados do site do Senado Federal. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-

exercicio/-/e/por-sexo 
33 ARAÚJO, Paulo Magalhães. Recrutamento parlamentar para o Senado e o perfil dos senadores brasileiros, 1989-

2006. 2011, p. 8-9. 
34 Idem, p. 12. 
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formação jurídica, de fato, se situa com uma das mais comuns dentre parlamentares35. Os blocos 

de centro e de direita são, em termos percentuais, mais frequentados pelos formados em ciências 

jurídicas e administração de empresas, enquanto que a esquerda se destaca nas ciências naturais 

e no magistério. 

As profissões econômicas e sociais e as profissões liberais dominam. Numa análise de 

dados mais ampla das profissões, temos que 63% são oriundos de profissões econômicas e 

sociais, 48,8% são profissionais liberais e 42,5% são empresários. Os senadores de esquerda se 

destacam em relação ao número de senadores advindos da chamada classe trabalhadora 

(metalúrgicos, comerciários e afins), enquanto que a direita se diferencia pelo maior percentual 

de funcionários públicos e altas taxas de empresários do setor agrário, da construção civil, da 

indústria, dos transportes, entre outros36. 

No espectro ideológico, até 2006, 14,1% dos senadores eram de esquerda, 45,6% de 

centro e 40,1% de direita. Hoje em dia, a esquerda representa 25,9% dos senadores eleitores, 

dividida entre PT, PDT, CIDADANIA, PROS, PSB e REDE. 

Em relação à prévia ocupação de cargos públicos, 55,6% dos senadores de esquerda já 

tiveram alguma experiência no setor público, enquanto que na direita, 67% dos senadores já 

haviam ocupado cargo público.  

Como se pode concluir, o nível de educação entre senadores é muito alto quando 

comparado ao resto da população e a idade também é mais elevada quando comparada à Câmara 

dos Deputados e demais cargos eletivos, o que dá a entender que seria um corpo mais 

qualificado para avaliar questões de extrema complexidade a serem tratadas nas sabatinas das 

agências reguladoras e Bacen. 

Como se verá mais tarde no trabalho, o alto nível de escolaridade dos senadores pode 

ter influência nos tipos de perguntas realizadas durante a sabatina, quando comparadas às 

perguntas realizadas pelo público.  

                                                 
35 Idem, p. 14. 
36 Idem, p. 16. 
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3. ANÁLISE QUALITATIVA DAS SABATINAS DO GOVERNO 

BOLSONARO 

 Considerando que o governo Bolsonaro é único em relação aos governos anteriores por 

ser eleito com um projeto anti-stablishment, em claro enfrentamento às instituições políticas 

existentes, bem como ser o primeiro governo eleito após o processo de impeachment da 

presidenta Dilma, cabe questionar qual será o impacto desse contexto político na escolha dos 

dirigentes das instituições reguladoras.  

Fora isso, na história recente não há um presidente que tenha se distanciado tanto do 

Congresso Nacional em questão de planejamento político. No que pese a questão de costumes 

seja um ponto em comum compartilhado pelo governo e os parlamentares conservadores eleitos 

na última eleição, a base do governo parece ter uma agenda própria, que não necessariamente 

se alinha com a visão política do presidente. Exemplo disso é a reforma da previdência que, no 

que pese muito festejada pela equipe econômica como uma das soluções para a crise financeira 

do Estado, muitas vezes era rejeitada pelo próprio presidente. 

Nesse contexto, analisar qualitativamente o processo de sabatina das instituições 

políticas mais importantes do país, em especial o Banco Central, pode servir para entender como 

realmente tem se comportado a oposição e a base do governo e se houve alteração significativa 

no processo de sabatina em relação às gestões anteriores.  

 O estudo pretende demonstrar como as sabatinas vêm sendo realizadas durante o novo 

governo e se o formato atual das sabatinas é eficaz ou se necessita de ajustes.  

3.1. MÉTODO DE PESQUISA 

 Para a compilação dos dados foram utilizadas as notas taquigráficas das sessões das 

respectivas comissões37, bem como os vídeos disponibilizados no site do Senado Federal 

contendo tudo o que foi inquirido ao longo da reunião38.  

 Nesse estudo, foram propostos os seguintes parâmetros e questões: (i) duração da 

sabatina, (ii) número de palavras das sabatinas, (iii) número geral de intervenções dos 

                                                 
37 Disponível em: https://legis.senado.leg.br/comissoes/?0 
38 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ecidadania/principalaudiencia 
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senadores, consideradas de forma global as perguntas e demais comentários, (iv) aderência 

temática das perguntas em relação à atividade da instituição, (v) tipo de pergunta realizada, (vi) 

se o voto foi proferido antes do término da sabatina e (vii) se a sabatina foi realizada em bloco 

ou unitária.  

Dessa base foram extraídas informações acerca do tempo de duração da sabatina, 

quantidade de palavras da sabatina, intervenções e perguntas realizadas pelos senadores. Foram 

extraídos dados também da participação do público durante o processo de sabatina, tais como 

comentários e perguntas realizadas na página do Senado Federal.  

Essas questões e parâmetros foram organizados, em parte e com adaptações, com base 

nos trabalhos de Dion Farganis e Justin Wedeking sobre os nomeados para a Suprema Corte 

Americana39, no trabalho de Adriano Codato e Marco Cavalieri40, sobre diretores do Banco 

Central, e elaboração própria visando os possíveis resultados que seriam obtidos. 

O tempo de duração da sabatina enquanto parâmetro para avaliação dos resultados se 

justifica porque, em tese, quanto mais prolongada a sabatina, maior o interesse dos senadores 

e, consequentemente, da sociedade. Posteriormente, esse tempo seria separado por instituições, 

o que permitiria distinguir quais foram as sabatinas mais importantes para o Senado Federal. 

Sob a mesma premissa se pautou a escolha pelo número de palavras de cada sabatina: quanto 

mais palavras, maior o interesse. 

O número total de intervenções dos senadores, que abrangem comentários e perguntas, 

permite compreender de forma real o nível de interação dos senadores com os candidatos. 

Posteriormente, as intervenções dos senadores foram divididas por gênero, estados dos quais 

são oriundos, se a intervenção foi crítica ou não, e partido cujo senador realizou a intervenção. 

As perguntas, por sua vez, foram divididas em específicas, genéricas, programáticas, de 

esclarecimento e ou críticas. 

 Perguntas específicas são aquelas que abordam certa característica do funcionamento 

daquela instituição para a qual a pessoa foi indicada ou política recente da empresa, enquanto 

                                                 
39 FARGANIS, Dion; WEDEKING, Justin. “No hints, no forecasts, no previews”: An empirical analysis of 

Supreme Court nominee candor from Harlan to Kagan. Law & Society Review, v. 45, n. 3, p. 525-559, 2011. 
40 CODATO, Adriano; CAVALIERI, Marco. Diretores do Banco Central do Brasil nos governos. Newsletter, v. 

2, n. 5, 2015. 
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que perguntas genéricas são aquelas perguntas que poderiam ser aplicadas indistintamente a 

qualquer instituição. Não necessariamente há juízo de valor em cada pergunta, mas essa divisão 

permite saber o nível de conhecimento tanto dos senadores quanto do público acerca do órgão.  

 Exemplos de perguntas específicas no âmbito do Bacen seriam “como o senhor pretende 

lidar com a entrada de novas empresas de tecnologia, dentre elas, fintechs no mercado 

financeiro nacional”, enquanto que uma pergunta genérica seria “quais são os planos para o 

futuro enquanto diretor do Banco Central”.  

 Essa separação se justifica para saber o nível de preparo e conhecimento dos 

sabatinadores em relação aos candidatos. Evidente que uma pergunta genérica não indica, por 

si só, negligência no processo de sabatina, mas uma instituição na qual se predominam 

perguntas genéricas poderia indicar que os senadores não se preocupam suficientemente com 

aquela instituição para se aprofundarem no assunto.  

 Ademais, as perguntas foram divididas em “esclarecimento”, “crítica” e “programática” 

para saber como se comporta a maioria dos senadores e quais são os principais pontos de 

questionamento.  

Pergunta de esclarecimento seria aquela que não pretende realizar juízo de valor sobre 

uma situação, apenas esclarecer certo aspecto objetivo ou sanar dúvida, por exemplo, “O que 

seria a agenda BC+?” ou “quais são os riscos da supressão da análise da Anvisa quanto aos 

medicamentos?”. 

Pergunta crítica, por outro lado, seria aquela em que a pessoa que questiona procura 

saber a opinião do entrevistado ou se certificar sobre a sua posição acerca de determinado 

assunto. Por exemplo: “qual a sua opinião sobre o uso de canabidiol para realização de 

medicamentos” ou “por que o senhor acredita que as taxas de juros no Brasil são tão altas 

quando comparado a outros países latinoamericanos?”. 

Por último, a pergunta do tipo programática seria aquela que procura saber do 

entrevistado quais são os planos dele para a direção da instituição a qual pretende e o que 

pretende fazer no cargo. Por exemplo: “que medidas o senhor pretende tomar como diretor, 

junto à Diretoria?” e “É possível a Anvisa desenvolver um programa específico, dentro de todas 

as regras e rigores para a análise de produtos e serviços, mas com um olhar atento à destinação 
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de geração de emprego e renda e serviços no País?”. Nesse ponto, importante destacar que 

perguntas direcionadas à instituição de forma geral foram enquadradas em programáticas em 

vez de críticas porque estão mais vinculadas aos objetivos que o indicado pretende alcançar 

enquanto parte integrante da sua estrutura, não a sua visão pessoal sobre determinado assunto.  

Essa divisão em classe de perguntas foi de elaboração própria e foi pensada de forma a 

compreender como os senadores encaram o processo de sabatina. Uma sabatina 

predominantemente com perguntas de esclarecimento poderia indicar que se trata de um assunto 

complexo ou até mesmo desconhecido dos senadores, que se utilizam desse espaço para sanar 

suas dúvidas sobre questões básicas. Uma sabatina em que predominam questões programáticas 

indica que os senadores estão preocupados com os rumos da instituição e não necessariamente 

com as opiniões particulares dos indicados. Por último, uma sabatina em que predominam 

questões críticas poderia indicar que existem questões controvertidas circundando a instituição 

e, portanto, a opinião dos indicados sobre essas questões é o fato mais importante na escolha 

final. De uma forma geral, a divisão com base nessas perguntas permitiria traçar o perfil das 

sabatinas de acordo com as instituições. 

No mais, as perguntas foram classificadas quanto à existência de repetição, aderência 

temática e, por fim, se a pergunta foi relevante ou não. Pergunta sem aderência temática seria 

aquela pergunta completamente alheia ao cargo, sabatina ou instituição, por exemplo, uma 

pergunta sobre reforma da previdência na sabatina para diretor da Anvisa.  

Para que o objeto da pesquisa não fosse prejudicado por eventuais subjetividades, a 

pergunta foi classificada como relevante pelo simples fato de não ser uma pergunta repetida 

e/ou ter aderência temática. Essa separação permite saber o nível de conhecimento e preparo 

dos senadores e do público acerca do funcionamento e problemas da instituição. Muitas 

perguntas sem aderência temática e repetidas poderiam indicar desconhecimento ou negligência 

com o a escolha dos dirigentes de uma determina instituição.  

No que diz respeito à separação das perguntas como de oposição ou da base do governo, 

é necessário esclarecer que a base do governo é composta pelos seguintes partidos: MDB, PSD, 

PODE, PP, PSDB, DEM, PL, PSL, Republicanos e PSC; enquanto que a oposição é composta 

pelos seguintes partidos: PT, PDT, PROS, CIDADANIA, REDE e PSB. 
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3.2. RESULTADOS APRESENTADOS 

No que se refere à duração das sabatinas, primeiramente, cabe destacar que uma prática 

comum, antes mesmo do início da pandemia, era a realização de sabatinas em blocos. Para 

efeitos de percepção individualizada do tempo de sabatina considerando cada indicado, as 

sabatinas que foram realizadas em bloco foram divididas pelo número de indicados. 

 Diante disso, temos que o tempo médio de duração de cada sabatina foi de 52 minutos 

e 33 segundos e, como se pode ver pelo quadro abaixo, as sabatinas com maior duração foram 

aquelas realizadas individualmente pelo Bacen, Antt e ANA, enquanto que as sabatinas que 

tiveram o menor tempo de duração foram aquelas organizadas em bloco para os diretores da 

Anvisa e Anac.  

 

Fonte: elaboração própria 

No que se refere à quantidade de palavras das sabatinas, a média foi de 6901,375. As 

sabatinas com o maior número de palavras foram Antt (14.853), Bacen (14.832) e ANA 

(13.810), enquanto que o menor número de palavras presentes é referente à sabatina em bloco 

dos diretores da ANP, Aneel, Anatel e Antaq.  
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Fonte: elaboração própria 

Outro parâmetro analisado foi a quantidade de palavras das introduções apresentadas 

por cada candidato ao cargo. Importante frisar que esse dado diz respeito à introdução realizada 

pelo próprio candidato, não ao relatório apresentado por um senador. A média de palavras da 

introdução de cada candidato foi 1.467,08 palavras. A maior introdução foi apresentada por 

Antônio Barra Torres, quando sabatinado para o cargo de Diretor-Geral da instituição, com 

3.533 palavras e a menor introdução foi de Alex Machado Campos, quando sabatinado ao cargo 

de Diretor da Anvisa, com 625 palavras.  

 Considerando a média de tempo das sabatinas (52 minutos e 33 segundos) e a média de 

palavras (6901,375) é possível relacionar a quantidade de palavras com o tempo despendido. 

Nesse sentido, chega-se ao número de 2,19 palavras por segundo. O tempo médio de duração 

das introduções foi, portanto, de 11 minutos e 9 segundos.  
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Fonte: elaboração própria 

Considerando o universo de média de palavras das sabatinas (6901,375), a média de 

palavras de contextualizações41 é de 1441,28, enquanto a média de palavras das perguntas dos 

senadores é de 294,87. Com isso temos que 20,9% das palavras das sabatinas correspondem às 

contextualizações, 4,3% correspondem às perguntas e 74,8% correspondem às respostas dos 

sabatinados às perguntas e intervenções dentre outros aspectos, como intervenções burocráticas 

no decorrer da sessão que, não necessariamente, estejam relacionadas ao processo de sabatina.  

                                                 
41 Dentro desse parâmetro estão computadas intervenções elogiosas, críticas ou meros comentários dos senadores 

que não se enquadram nas perguntas, mas estão direcionados ao processo de sabatina.  
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 Fonte: elaboração própria 

No que se refere às intervenções (dentre as intervenções estão presentes perguntas, 

comentários e contextualizações) realizadas por partido, temos um total de 307 intervenções 

realizadas no universo de 24 sabatinas analisadas, ou seja, média de 12,79 intervenções por 

sabatina. 

 Quando separadas por instituição, temos que o Bacen é a instituição com maior número 

de intervenções (146), seguido da Anvisa (62). No outro extremo, a Antaq, sabatina que foi 

realizada em bloco juntamente com Aneel e Anatel, não teve absolutamente nenhuma 

intervenção por parte dos senadores. Todas as intervenções desse bloco de instituições foram 

direcionadas às demais.  
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Fonte: elaboração própria 

Quando separadas por partido, aqueles que mais intervieram nas sabatinas foram o 

PSDB (44), seguido do PODEMOS (40) e PSD (30), todos da base do governo. Os partidos que 

menos participaram foram REDE (1), CIDADANIA (3) e PRB (3). Desses, apenas o PRB faz 

parte da base do governo. 
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Fonte: elaboração própria  

Quando considerado o bloco dos partidos (oposição e base), temos que 81,1% das 

intervenções foram realizadas pela base do governo, enquanto que apenas 18,9% foram 

realizadas pela oposição. Os partidos de oposição mais atuantes durante as sabatinas foram o 

PT e PSB, respectivamente, com 29 e 19 intervenções. Como medida de comparação, o senado 

é composto por 81 senadores e 19 deles são de partidos de oposição. Isto é, 23,45% do Senado 

Federal é composto por senadores de oposição.  
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 Fonte: elaboração própria 

No que diz respeito ao número de perguntas realizadas às instituições para as quais os 

sabatinados foram indicados, o Bacen é a instituição para a qual os senadores realizaram o 

maior número de perguntas (91), seguida da Anvisa (47). Na sabatina da Anatel só foram 

realizadas três perguntas, enquanto na Antaq não houve nenhuma.  
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Fonte: elaboração própria 

Quanto ao número de perguntas realizadas por partido, aquele com mais perguntas foi 

o PSDB (30), seguido do PODEMOS (25) e PT (23). Dentre os partidos representados no 

senado que não realizaram quaisquer perguntas nas sabatinas estão REDE e PSC.  
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Fonte: elaboração própria 

Foi realizada ainda a separação das perguntas por estado da federação, inclusive DF. 

Aquele que realizou o maior número de perguntas foi o DF (36), seguido de Tocantins (30) e 

Goiás (19). Ademais, quando consideradas as regiões, a região centro-oeste realizou mais 

perguntas (81), seguida da região nordeste (62) e, do outro lado, a região sul realizou a menor 

quantidade de perguntas (6).  
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Fonte: elaboração própria 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Separando por gênero, os dados demonstram que 76,3% das intervenções são realizadas 

por homens, enquanto que 23,7% são realizadas por mulheres. Para efeitos de comparação, do 

total de 81 senadores da república, apenas 10 são mulheres, ou seja, 12,3% do senado é 

composto por mulheres, enquanto 87,7% é composto por homens.  

 

 Fonte: elaboração própria 

Foram realizadas ainda quinze intervenções críticas42 por partidos durante as sabatinas. 

Desse total, dez ocorreram nas sabatinas do Bacen, majoritariamente relacionadas ao problema 

do alto spread bancário e juros extorsivos do cartão de crédito, duas na sabatina da Anvisa, duas 

na ANP e uma na Antt.  

                                                 
42 Intervenção crítica é aquela que procura realizar uma crítica direta ou à instituição ou ao próprio indicado e serve 

como parâmetro para demonstrar o nível de satisfação dos senadores em relação aos rumos da instituição ou a um 

programa específico. 
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 Fonte: elaboração própria 

Os partidos líderes em intervenções críticas foram PODEMOS e MDB, ambos com três. 

Importante destacar que as intervenções críticas foram realizadas em sua grande maioria por 

partidos que compõem a base aliada do governo, não a oposição. Onze das catorze intervenções 

críticas (73,3%) foram realizadas por partidos da base aliada.  
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Fonte: elaboração própria 

 

Fonte: elaboração própria 
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 Adentrando na análise e classificação de cada pergunta feita pelos senadores importa 

destacar que todas as perguntas efetuadas possuíam aderência temática e apenas catorze, das 

duzentos e duas perguntas totais, foram repetidas pelos senadores. Logo, o total de perguntas 

consideradas relevantes foi de cento e oitenta e oito (93,1%).  

 

Fonte: elaboração própria 

 No que se refere à distinção entre perguntas genéricas e específicas. O resultado da 

pesquisa demonstrou que cento e sessenta dessas perguntas eram específicas (79,2%), enquanto 

quarenta e duas eram genéricas (20,8%). 
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Fonte: elaboração própria 

 Quando dividido por instituição, os dados demonstram que individualmente todas as 

instituições tiveram mais perguntas específicas do que genéricas, salvo a sabatina da ANA, 

onde 36% das perguntas foram específicas. Nas sabatinas da Antt, Anac e Anatel todas as 

perguntas realizadas por específicas. 
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Fonte: elaboração própria 

Quanto ao tipo de pergunta, foi verificado que cento e seis perguntas eram críticas, 

buscando opinião do entrevistado, cinquenta e quatro eram programáticas, buscando saber o 

que o entrevistado pretendia fazer no cargo e qual era a sua visão de futuro para a instituição e, 

por último, quarenta e duas eram perguntas que pediam esclarecimentos sobre variados assuntos 

dentro da área de conhecimento do entrevistado e da instituição.  
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Fonte: elaboração própria 

Como se demonstra no gráfico abaixo, em todas as sabatinas houve predominância de 

perguntas de análise crítica, com exceção da sabatina da ANA, onde as perguntas 

predominantes foram programáticas.  



 

43 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

O site do senado recentemente passou a disponibilizar as sessões em vídeo da sabatina 

em tempo real e permitir a participação do público. Em relação a essa base de dados, verificou-

se que das vinte e quatro sabatinas realizadas, houve trezentos e doze intervenções do público, 

dentre comentários e perguntas. O que dá uma média de treze intervenções por sabatina.  

 Do universo total de trezentos e doze intervenções, duzentos e cinquenta e três (81,1%) 

eram perguntas e cinquenta e nove (18,9%) eram comentários.  
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Fonte: elaboração própria 

 Quando consideradas as intervenções por instituições, verifica-se que a sabatina 

realizada em bloco da Antaq, Aneel e Anatel teve a maior parte das intervenções, cento e 

noventa e cinco (62,5%), seguido do Bacen, sessenta e uma (19,6%). Por último, ficaram as 

intervenções da Anac e ANP, ambas com quatro intervenções (1,3%).  
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Fonte: elaboração própria 

 No que tange à qualificação das perguntas e sua divisão entre perguntas relevantes, sem 

aderência temática e repetidas. Verificou-se que cento e vinte e oito perguntas eram relevantes 

(50,6%), oitenta e sete repetidas (34,4%) e trinta e oito não possuíam aderência temática com o 

tema tratado na sabatina (15%). 
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Fonte: elaboração própria 

 Quanto à distinção entre perguntas genéricas e específicas, verificou-se que cento e 

cinquenta e uma perguntas foram específicas (60,1%) e cento e uma, genéricas (39,9%).  
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Fonte: elaboração própria 

 Como se percebe do gráfico abaixo, baseado na porcentagem de cada tipo de pergunta 

por instituição, na maioria das sabatinas a maior parte das perguntas realizadas foi relevante, 

com exceção da Anvisa e sabatina em bloco da Anatel/Aneel/Antaq, onde houve muita pergunta 

repetida. Como é de se imaginar, quanto mais perguntas realizadas, mais repetição acaba 

ocorrendo. 
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Fonte: elaboração própria 

Quando divididas por instituição, temos que na maioria das sabatinas realmente 

predominam perguntas específicas, salvo Antt e CVM, respectivamente com 33% e 42,8% de 

perguntas específicas. 
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Fonte: elaboração própria 

No que diz respeito à divisão entre os tipos de perguntas (esclarecimentos, análise crítica 

e programáticas), verificou-se a prevalência por perguntas programáticas, tendo em vista os 

futuros projetos para a instituição, com cento e catorze perguntas (45,5%), enquanto foram 

realizadas sessenta e nove perguntas críticas, buscando saber a posição do entrevistado em 

relação a determinado assunto, e de meros esclarecimentos (27,3%). 
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Fonte: elaboração própria 

 Conforme se verifica no gráfico abaixo, quando comparado ao gráfico das perguntas 

realizadas pelos senadores, se percebe que a distribuição por tipo de pergunta é menos uniforme. 

Três sabatinas (Antaq/Aneel/Anatel, Antt e Anac) tiveram predominância de perguntas do tipo 

programática, duas (Anvisa e ANP) tiveram predominância de perguntas de críticas, enquanto 

Bacen e ANA tiveram predominância de perguntas de esclarecimento.  
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Fonte: elaboração própria 

Por último, importa ainda mencionar a compilação dos seguintes dados: quórum de 

votação dos sabatinados, unanimidade na aprovação do indicado, se houve voto antes do 

término da sabatina e se a sabatina foi realizada em bloco ou unitária. 

 Quanto ao quórum de votação das sabatinas e unanimidade, verificou-se que a média de 

senadores votantes foi de 17,16 (aproximadamente 21% dos senadores totais) e treze das vinte 

e quatro sabatinas realizadas (54,2%) foram aprovadas com unanimidade.  
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Fonte: elaboração própria 

 Ademais, verificou-se que em 75% das sabatinas realizadas, os senadores começaram a 

votar antes que as inquirições aos indicados terminassem e 79,2% das sabatinas foram 

realizadas em bloco.  
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Fonte: elaboração própria 

 

Fonte: elaboração própria 
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3.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Inicialmente, cabe analisar o tempo de duração das sabatinas e a sua correlação com a 

realização de uma sabatina em bloco ou unitária. Como é de se imaginar, as sabatinas em bloco 

acabam por economizar tempo, por isso que as três sabatinas com maior duração foram as do 

Bacen, Antt e ANA, realizadas unitariamente. 

 A realização de sabatinas em bloco tem seus prós e contras. Obviamente o principal 

fator favorável a esse modelo é a economia de tempo, ponto crucial para senadores, que 

participam de inúmeras reuniões em diversas comissões no decorrer do dia. O ponto contrário 

desse formato é a impossibilidade de inquirir com maior especificidade cada um dos diretores 

sobre as suas perspectivas de futuro e projetos para a instituição.  

 No que pese a ausência de individualidade nas sabatinas em bloco, a eficiência e 

economia de tempo, principalmente no contexto de pandemia atual, se justificam. Isso porque 

muitos dos assuntos objeto de questionamentos dos senadores acabam se repetindo e, de fato, 

não há cultura dos senadores brasileiros a realizar inquirição sobre a vida pregressa dos 

candidatos, o que demonstra que o foco da sabatina é a instituição, não o candidato em si.  

Fora isso, os senadores, mesmo na sabatina em bloco, possuem tempo, tanto ao se 

introduzirem quanto ao longo da sabatina, para exporem suas visões individuais sobre questões 

cruciais de mercado para a instituição, bem como o caminho que a instituição deve tomar no 

futuro. Ou seja, mesmo na sabatina em bloco é possível realizar questionamentos 

individualmente a cada um dos candidatos.  

 A título de exemplo, pode ser considerado o Bacen. Os tópicos principais nas sabatinas, 

tanto aquela realizada em bloco quanto a unitária, foram alto spread bancário, alta taxa de juros 

e competitividade do setor bancário com a entrada de empresas de tecnologia. Se fossem 

realizadas cinco sabatinas unitárias, em vez de uma em bloco e uma unitária, os assuntos 

tratados seriam os mesmos e os senadores simplesmente teriam o retrabalho de realizar as 

mesmas perguntas diversas vezes para outros candidatos. 

 Conforme demonstrado pelos dados compilados, a média de palavras das 

contextualizações chega a ser quase cinco vezes maior do que a média de palavras das perguntas 

em si. Isso, na prática, ocorre porque muitas vezes os senadores “desperdiçam” tempo da 
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sabatina ao realizarem contextualizações para as perguntas demasiadamente longas ou 

comentários elogiosos que consomem grande parte do tempo. A sabatina em bloco auxilia a 

garantir maior objetividade ao processo da sabatina e diminui muitas das intervenções prolixas 

dos senadores.  

 Outro ponto importante que se depreende dos dados apresentados é a posição singular 

que o Bacen ocupa quando comparado às demais instituições sabatinadas. O Bacen, 

individualmente, foi a instituição que mais acumulou intervenções, assim como perguntas, e 

suas sabatinas demoraram mais que as demais, ainda quando realizada em bloco. Número que 

salta aos olhos, principalmente, quando comparadas às sabatinas da Anvisa, assunto 

extremamente atual e de relevância política. 

 O maior engajamento dos senadores com o Bacen também se demonstra no número de 

intervenções críticas. O Bacen corresponde a 66,7% das intervenções críticas realizadas quando 

comparado às demais instituições. A maior parte dessas intervenções críticas possuem relação 

com o problema das altas taxas de juros do cartão de crédito e alto spread bancário, matéria que 

há muito tempo está na pauta de combate do Banco Central, mas, segundo boa parte dos 

senadores, não há avanços significativos no tema. 

 Outro ponto de distinção é relativo às perguntas do público nas sabatinas do Bacen. Ao 

contrário do que ocorreu quando das perguntas dos senadores, onde a maioria das perguntas 

eram críticas, o público realizou mais perguntas de esclarecimento do que as demais. Isso dá a 

entender que se trata de matéria complexa e a população possui dúvida sobre como se dá a 

atuação do Bacen, principalmente no que diz respeito ao controle da taxa de juros e spread 

bancário.  

 Quando considerada a participação dos partidos políticos representados no Senado 

Federal, foi verificado que os partidos com o maior número de intervenções e perguntas foram 

o PSDB e PODEMOS, ambos que compõem a base aliada do governo. As intervenções 

realizadas pela oposição correspondem a apenas 18,9% das intervenções totais e dentre as 

intervenções críticas feitas aos participantes 73,3% dessas foram realizadas por partidos da base 

aliada.  
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 Essa passividade da oposição pode significar o seguinte: há consenso dentre os 

senadores, seja da base aliada seja da oposição, sobre os problemas que precisam ser atacados; 

a oposição está enfraquecida neste governo e a política de confronto estabelecida pelo governo 

evita que haja, de fato, uma base aliada e os grupos políticos se articulam de maneira autônoma. 

Evidente que os pontos acima levantados não devem ser entendidos como prejudiciais. Pelo 

contrário, muito provavelmente é a congruência de todos esses fatores que pode justificar a 

atuação da oposição no processo de sabatina atual. 

 No que tange à divisão das perguntas por estado, foi verificado que o DF, Tocantins e 

Goiás foram as unidades da federação que mais questionaram durante o processo de sabatina. 

O que segue em linha com a divisão das perguntas por região, já que juntas as regiões centro-

oeste e nordeste correspondem a 70,8% das perguntas realizadas. O que surpreende é a falta de 

engajamento das regiões Sudeste e Sul. No que pese possuam menos estados quando 

comparadas à região Nordeste, ainda assim não se justifica que juntas tenham realizado apenas 

10,9% das perguntas, principalmente considerando a relevância econômica das duas regiões.  

 A separação das intervenções por gênero foi de extrema importância para demonstrar o 

engajamento das senadoras mulheres. Embora tenham realizado apenas 23,7% das 

intervenções, quando comparado ao número de mulheres senadoras (12,3%), demonstra-se um 

engajamento superior das senadoras mulheres em relação aos homens.  

 No que diz respeito à classificação das perguntas em relevantes ou não, há uma grande 

diferença entre as perguntas realizadas pelos senadores e pelo público em geral. As perguntas 

relevantes realizadas pelos senadores correspondem a 93,1%, enquanto que as realizadas pelo 

público correspondem a apenas 50,6%. 

 Isso parece indicar que a população não compreende plenamente os objetivos das 

instituições ou da sabatina e os senadores demonstram-se preparados para as inquirições. 

Muitas das perguntas realizadas pelo público são extremamente genéricas ou apresentam uma 

confusão em relação ao papel da instituição. Por exemplo, muitas das intervenções direcionadas 

à sabatina da Anatel eram reclamações pessoais sobre problemas nos serviços de telefonia, 

canal ao que não se presta a sabatina.  
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Por outro lado, o número de perguntas genéricas dos senadores foi relativamente baixo 

(20,8%), o que demonstra que os senadores estão a par dos problemas que afligem as 

instituições sabatinadas e dos programas que estão em curso.  

 Por fim, os senadores começaram a proferir seus votos antes do término da sabatina em 

nada menos do que 75% das sabatinas analisadas. O que se demonstra totalmente contrário ao 

objetivo da sabatina: inquirir os candidatos sobre a sua vida pregressa, visões profissionais e 

analisar se realmente possuem as qualificações necessárias para ocupar o cargo.  

 Aliado a esse fato, os dados demonstram que todos os sabatinados nesse governo foram 

aprovados, sendo 54,2% dessas aprovações por unanimidade, sendo que o quórum médio de 

aprovação dos candidatos é de pouco mais de um quinto da casa (21%). Por mais que sejam 

realizadas críticas aos candidatos ou às instituições, o que se demonstra é um senado 

extremamente deferente às indicações do presidente, o que salta aos olhos quando levado em 

consideração que o atual governo se demonstra como contrário à maioria das instituições e 

pouco aberto ao diálogo.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os dados coletados comprovam que existe uma preocupação maior dos senadores com 

relação às indicações e sabatina do Bacen (maior número de intervenções, mais perguntas, mais 

tempo despendido nas sabatinas dessa instituição), quando comparado às agências reguladoras. 

Isso se dá pelo fato de que o Banco Central assume papel central na economia, controlando 

inflação e taxa de juros.  

Soma-se a isso a visão contemporânea de que o Banco Central deve incluir dentre os 

seus objetivos institucionais questões de cunho social, como diminuição do desemprego e 

combate a miséria. Ou seja, o Bacen é visto, não só pela população como também pelo próprio 

parlamento, como o principal braço do Estado na melhora da situação econômica do país.  

Fora a posição de destaque do Bacen, conforme destacado no início do trabalho, a 

pesquisa realizada possuía, dentre outros objetivos, o intuito de responder ao questionamento 

sobre se o Poder Legislativo, personificado no Senado Federal, fazia jus à sua atribuição de 

órgão fiscalizatório em sede de controle político horizontal de evitar que pessoas 
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desqualificadas passassem a ocupar o cargo de agências reguladoras e demais órgãos 

independentes.  

 Por mais que o universo de dados coletados possa indicar possíveis caminhos para sanar 

essa dúvida, a resposta não é fácil. Isso porque, de fato, os senadores vêm se demonstrando 

capazes e preparados para as sabatinas, realizando perguntas direcionadas aos problemas mais 

atuais das instituições e cobrando posicionamentos sobre determinados aspectos pelos quais a 

sociedade anseia por resposta ao mesmo tempo em que, ao menos no atual governo, aprovam 

100% dos candidatos indicados, sendo a maioria dessas aprovações por unanimidade.  

 Ao que parece, a maioria dos senadores encara a sabatina como um momento de sondar 

o indicado sobre o que pretendem fazer em relação a problemas que estejam em pauta e até 

mesmo chamar a atenção do indicado para outros problemas, mas, por mais que existam 

inúmeras críticas, os senadores não consideram seriamente a possibilidade de barrar o nome do 

candidato. Nota-se que, muitas vezes, as perguntas e intervenções são realizadas como se o 

indicado já fosse diretor.  

 Isso se agrava com o altíssimo número de votações que são realizadas no decorrer da 

sabatina (75%). Trata-se de verdadeira aberração institucional permitir essa prática. Evidente 

que a agenda dos senadores é corrida e muitos devem participar de muitas reuniões ao longo do 

dia, mas é preferível que sejam feitas modificações para tornar as sabatinas mais curtas e 

eficazes, do que permitir que senadores votem no meio da sabatina e saiam para suas demais 

reuniões sem antes escutar a resposta do indicado sobre os problemas que circundam a sua 

indicação.  

Uma das possíveis soluções apresentadas ultimamente de forma a dar celeridade às 

indicações são as sabatinas realizadas em bloco. Conforme já mencionado, as sabatinas em 

bloco, se feitas com moderação, isto é, sem misturar inúmeras instituições diferentes e dentro 

de um número razoável de sabatinados, podem garantir maior objetividade ao sistema, 

economizar tempo e, possivelmente, aumentar a adesão dos senadores.  

Outro fator que, se fiscalizado corretamente, é fundamental para garantir a higidez do 

processo é a fiscalização do tempo de fala de cada um dos senadores. Atualmente, os senadores 

possuem tempo determinado para realizar suas intervenções, mas a extrapolação desse tempo 
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não gera qualquer tipo de prejuízo. Ao que tudo parece, se ater ao tempo trata-se de mera 

sugestão e regra de etiqueta. Nesse sentido, demonstra-se imprescindível que seja realizada uma 

lista de antemão com o nome dos senadores que irão participar, tempo de intervenção e estrita 

fiscalização do tempo de fala.  

Ademais, a pesquisa demonstrou grande interesse da população em participar das 

reuniões. Só a sabatina em bloco realizada para a Anatel/Antaq/Aneel teve cento e noventa e 

cinco participações do público. Entretanto, no que pese o alto interesse do público na 

participação do processo de escolha dos dirigentes, o que se verificou foi um amplo 

desconhecimento do público considerado leigo em relação ao papel da sabatina e das 

instituições sabatinadas.  

Diante disso, demonstra-se importante difundir mais informações sobre o papel das 

instituições que compõem o chamado Estado regulador, bem como seus objetivos e atribuições. 

A difusão de informações sobre essas instituições deve ser feita, preferencialmente, pelas redes 

sociais em linguagem simples e clara, para que toda a população tenha acesso efetivo.  

Iniciativas que visem inserir a população no processo de escolha política são sempre 

bem vindas e o poder público deve continuar sempre se empenhando em mais iniciativas nesse 

sentido. Uma população que conhece mais das suas instituições entende a importância do 

ambiente democrático e pode desempenhar a sua função fiscalizatória de forma mais eficiente.  

O estudo demonstrou que o atual modelo de sabatinas apresenta problemas pontuais que 

podem ser modificados, mas não há necessidade de reformulação completa do instituto. Em 

apertada síntese, são essas as conclusões da pesquisa: (i) existe maior preocupação e interesse 

dos senadores com as sabatinas do Bacen, (ii) as sabatinas em bloco, apesar de crítica da 

doutrina, podem ser utilizadas como meio de tornar o processo mais eficiente sem deteriorar a 

sua qualidade, (iii) é inadmissível regra regimental que permita o voto antes do término da 

sabatina, sob pena de subverter o instituto e tornar ineficaz a votação, (iv) tempo de fala dos 

senadores deve ser estritamente fiscalizado e, por último, (v) deve haver maior difusão sobre a 

atuação e objetivos das instituições regulatórias, dentre elas Bacen, CVM e agências, para que 

a população possa realizar o seu trabalho de fiscalização com maior aptidão.  
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