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RESUMO

A presente dissertação tem por objeto, os atributos que hão de estar presentes num
conceito de devido processo aplicável a agências reguladoras, tendo em conta
especificamente aqueles orientados á produção de norma reguladoras em abstrato.
A premissa é que agências reguladoras mantém uma relação dialética com a
evolução do Estado e da sociedade brasileira, com o objetivo de prover serviços de
qualidade; portanto, elas devem incorporar a governança como um atributo relevante
à sua atuação. A pesquisa se desenvolveu a partir de fontes como doutrina,
legislação; administração pública como ciência autônoma se revelou igualmente
fonte preciosa para compreensão dessa dinâmica. As conclusões se apóiam no
método crítico dialético. A investigação tem início com o Estado Pós-Moderno e suas
novas funções, e como essas novas tarefas se refletem no desenho institucional da
Administração Pública brasileira, como proposto pela Reforma do Estado havida em
1995, incorporando agências reguladoras à burocracia brasileira. O valor do devido
processo como garantia é examinado no Direito Administrativo em geral, e na função
regulatória em particular. Finalmente apresenta-se a proposição de atributos
específicos que hão de estar presentes no processo regulatório: simetria de
informações, análise de impacto regulatório, otimização das expertises e
monitoramento dos resultados.
Palavras-chave: agências reguladoras – devido processo legal administrativo –
governança – atributos do processo regulatório

ABSTRACT

The present dissertation takes as object, attributes that should be present in a due
process concept applied to regulatory agencies, taking into account specifically the
process oriented to the production of regulative norms in abstract. The premise is
that regulatory agencies maintain a dialectical relationship with the evolution of the
State and of the Brazilian society, with the aim of providing quality services;
therefore, they should incorporate governance as relevant a feature. The research
was carried out under sources like: legal doctrine and legislation; public
administration as an autonomous science was also a precious resource to
understand that dynamic. The conclusions were supported in the critical dialecticmodel. The investigation starts with the post-modern State and its new functions; and
how these new tasks reflected in the institutional design of the Brazilian Public
Administration, as proposed by the so called State´s Reform held in 1995,
incorporating regulatory agencies to the Brazilian bureaucracy . The value of the due
process as a guarantee is also examined in Administrative Law in general, and in the
regulatory function in particular. Finally, there is a proposition of specific features that
should be present in the regulatory process: informational symmetry; regulatory
impact analysis; optimization of the concurring expertise and monitoring the effective
results.
Key words: regulatory agencies – due process in administrative law – governance –
regulatory process features.
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INTRODUÇÃO

A nova configuração do Estado Democrático de Direito determinou
transformações na gestão pública, imprescindíveis à realização de interesses
coletivos e individuais. Nesse contexto, entre muitas outras medidas administrativas,
conceberam-se entes destinados a gerenciar setores em que se verificava maior
sensibilidade social, cuidando de preservar a competição entre agentes econômicos
stricto sensu e fiscalizar a prestação de serviços públicos, eventualmente delegados
aos particulares: as denominadas agências reguladoras.
No

cenário

precipuamente

a

político-econômico
partir

dos

processos

brasileiro,
de

essa

privatização

iniciativa
e

ocorreu

desestatização,

desencadeados na década de 1990, quando algumas atividades, antes reservadas
ao domínio estatal, foram devolvidas à iniciativa privada. A incorporação dessa nova
modalidade organizacional, por seu ineditismo no contexto pátrio, ainda provoca
certa perplexidade entre estudiosos do Direito Administrativo e profissionais que
operam em prol da garantia do equilíbrio dos interesses concorrentes.
Nessa linha de pensamento, vêm à baila, entre muitas outras questões que
merecem aprofundamento analítico as seguintes: Quais as competências do Estado,
no contexto da vigente Carta Constitucional? Como podem evoluir as relações entre
o ente estatal e as diferentes organizações e instituições sociais, no que se relaciona
com a consolidação de compromissos oriundos da Lei Maior? Quais as funções das
agências

reguladoras,

no

modelo

brasileiro

contemporâneo?

Quais

seus

antecedentes históricos e o correspondente espaço, no cerne da proposta de
Reforma do Estado? Quais os principais desafios a superar, no que tange à função
normativa dessas instituições? Quais os nexos entre o princípio do devido processo
e os requisitos de eficiência e resultados nas relações estabelecidas no âmbito da
gestão do ente público? Como esses vínculos se espraiam às agências reguladoras,
precipuamente no que se refere aos aspectos concernentes com a qualificação e
legitimidade das decisões?
Tendo em vista as interrogações retromencionadas, formulou-se o seguinte
objetivo geral: analisar os atributos específicos atinentes ao processo normativo das
agências reguladoras, tendo em vista sua contribuição para uma governança
comprometida com o interesse público.
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Em coerência com esse propósito genérico, tornou-se necessário perseguir
alguns objetivos, como os seguintes: examinar especificamente as novas exigências
trazidas ao ente estatal pela Carta Magna vigente, bem como as responsabilidades
conferidas às agências reguladoras, no processo de Reforma do Estado. Ademais,
também se fez necessário investigar a incidência do devido processo legal na esfera
da gestão pública, para, ao final tratar dos atributos do processo regulatório
normativo e seus correspondentes requisitos de disponibilidade de dados e
informações para o diagnóstico e prognose, o que, por certo, numa sociedade
globalizada e marcada por riscos, exige a cooperação de profissionais com
conhecimento especializado e dos diferentes protagonistas da sociedade na
formulação de políticas públicas e no acompanhamento e avaliação dos resultados.
Para alcançar os objetivos mencionados, desenvolveu-se pesquisa de
doutrina jurídica, legislação, incluindo a contribuição de estudos desenvolvidos por
pensadores de outras áreas de conhecimento, precipuamente da Ciência Política e
da Sociologia, segundo o modelo crítico-dialético.
A esse respeito, vale sublinhar que o estudo parte do pressuposto de que as
agências reguladoras constituem iniciativa que mantém relação dialética com a
evolução do Estado e da sociedade brasileira, no intuito de concretização de direitos
garantidos constitucionalmente, o que, no caso, se efetiva mediante prestação de
serviços eficientes e compatíveis com as demandas, expectativas e experiências
dos diferentes segmentos da sociedade.
As fontes de investigação compreenderam, além do Plano Diretor de Reforma
do Estado e documentos oficiais que deram suporte à introdução das agências
reguladoras na Administração Pública brasileira e à devida compreensão do devido
processo nas relações administrativas e suas funções, a produção científica de
pesquisadores e especialistas no que concerne às novas atribuições conferidas no
paradigma do Estado Democrático de Direito.
A presente investigação se harmoniza com a Linha de Pesquisa Acesso à
Justiça e Efetividade do Processo, do Mestrado em Direito Público e Evolução
Social, da Universidade Estácio de Sá, eis que ela imprime o olhar processual para
além de uma relação adversarial ou punitiva, valorizando-o como mecanismo de
desenvolvimento e construção de escolhas públicas. Subsumem-se, por meio do
atuar processualizado, amplas possibilidades de cooperação e intercâmbio
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dialógico, no intento de consolidar responsabilidades compartilhadas no sentido do
interesse público.
A dissertação está organizada em quatro capítulos – além da conclusão –
cuja estrutura é descrita a seguir.
No capítulo 1, sob o título o Estado Pós-moderno e a reconfiguração de suas
funções, são analisados os seguintes aspectos: as novas funções do Estado, seus
respectivos efeitos em relação às estratégias políticas e ao interesse público,
finalizando-se com análise do dever do planejamento estatal. Impunha-se a
delimitação das transformações identificadas neste novo Estado, que pudessem
determinar efeitos sobre a regulação e o processo como leito dessa mesma função.
No capítulo 2, intitulado “Agências Reguladoras e suas funções no Modelo
Brasileiro”, aborda-se, em breves traços, o Plano Diretor da Reforma do Estado,
seus antecedentes históricos e a consequente inserção das agências reguladoras no
cenário brasileiro, seu delineamento e as correspondentes funções: executiva,
judicante, normativa e de harmonia entre os poderes. Afinal, é no contexto desse
novo ator institucional que o processo administrativo normativo em abstrato será
examinado.
No capítulo 3, com a designação de “o princípio do devido processo nas
relações administrativas”, a ênfase recai no exame da contribuição de doutrinadores
cuja produção destaca o processo como conquista do Estado de Direito, seu
potencial quanto à transcendência da cultura de litigiosidade, legitimação e
qualificação das decisões administrativas. Esse é o caminho de preparação para o
enfrentamento dos atributos que especificamente se aponta ao novo processo
regulatório.
No capítulo 4, cognominado “Atributos do Processo Regulatório Normativo”,
examinam-se requisitos como: simetria no acesso às informações, a incorporação
da dimensão prospectiva da decisão, a otimização das expertises disponíveis e o
monitoramento da prognose do regulador.
Ao final, apresentam-se conclusões e sugestões, buscando subsidiar a
compreensão de que o processo regulatório normativo é consentâneo com as
exigências do Estado pós-moderno, dentre elas, a multiplicidade de novas funções,
exigindo-se, portanto, uma nova leitura do processo, como instrumento apto a
propulsionar resultados desejados num ambiente marcado pela concorrência de
interesses complexos. Nesse sentido, em decorrência da nova função regulatória,
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sobressaem novos atributos processuais os quais primam pela qualidade decisória,
no sentido de gerar resultados necessários e coerentes com a natureza da atividade
regulatória.
Nesse cenário, a presente pesquisa constitui ferramenta que se espera
contribua para o aprofundamento da reflexão acerca dos atributos do processo
regulatório normativo, tomando como bússola os requisitos da boa governança
regulatória, na perspectiva do Estado Democrático de Direito.
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1. O ESTADO PÓS-MODERNO E A RECONFIGURAÇÃO DE
SUAS FUNÇÕES

O conceito de pós-modernidade1 invadiu várias áreas do conhecimento,
reproduzindo uma percepção que não é unívoca, de novos paradigmas, que se
sobrepõem àqueles da modernidade, seja no âmbito das relações sociais, daquelas
que se travam com o poder, e em vários outros aspectos da vida. O modo de
organização do Estado no que toca especialmente ao desenvolvimento de suas
funções especializadas não passaria incólume a esse momento de quebra de
paradigmas, que para Dromi2 é potencializado a ponto de embasar um direito
público da hipermodernidade. Concebida como o processo de fragmentação da
Administração Pública,3

materializado pela privatização organizacional e das

atividades públicas, desencadeou o esvaziamento progressivo estatal para uma
nova configuração, que passa a ser permeada pela lógica da interdependência e de
1

Segundo Featherstone “falar em pós-modernidade é sugerir a mudança de uma época para outra ou
a interrupção da modernidade, envolvendo a emergência de uma nova realidade social, com seus
princípios organizadores próprios e distintos.” FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pósmodernismo.Tradução de Julio Assis Simões. São Paulo: Studio Nobel,1995, p.20. No esteio das
lições de Chevallier, a pós-modernidade traduz o conjunto de mudanças que afetam ao mesmo
tempo todos os elementos estruturais do Estado e à sociedade em seu conjunto, num cenário
marcado pela incerteza, complexidade e indeterminação. CHEVALLIER, Jacques. O Estado pósmoderno.Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 20-21.
2
Segundo o autor esse contexto corresponde à quarta etapa de evolução do Estado, assistindo-se a
um renascimento da homogeneidade e, com ela, o aumento do diálogo global. Dentre os inúmeros
fatores que fortaleceram essa nova concepção institucionalista, destaca as marcas do terrorismo,
corrupção e os danos ao meio ambiente, que se traduzem em inimigos comuns da humanidade,
potencializando o temor de que o futuro se apresente numa escala progressiva de perigos. Nesse
espectro, ressalta, comparando com as estruturas anteriores (aquelas em que a preocupação era
focada no prazer imediato), que a realidade atual é permeada de incertezas crescentes, como: i)
crises da economia, ii) desemprego, iii) saúde (epidemias, vírus), iv) terrorismo, além de outros, que
informam a nova ideologia cujo olhar agora repousa na prevenção do que no desfrutar imediato. A
hipermodernidade, como uma nova modernidade superadora, procura renovar a defesa dos direitos
dos homens, conciliando com fenômenos complexos (como exemplo, a ampliação de mercados), o
que envolve a adoção de uma nova postura estatal - regulatória e fiscalizatória – consentânea com a
responsabilidade pública na promoção de ações e condutas que atendam o interesse público.
DROMI, Roberto. El derecho público em la hipermodernidad: novación del poder y la soberania:
competitividad y tutela del consumo: gobierno y control no estatal. Madrid: Hispania Libros, 2005, p.
20-24.
3
Como a “crise da autoridade do Estado que se manifesta na “ingovernabilidade” da sociedade e na
perda de confiança por parte dos cidadãos relativamente à atuação do Estado e à sua capacidade de
resolução de todos os problemas sociais da atualidade. Esta crise impõe ao Estado a crescente
partilha de seu “agir” administrativo com outras entidades públicas ou privadas”. FREITAS, Daniela
Bandeira de. A fragmentação administrativa do Estado: fatores determinantes, limitações e problemas
jurídicos-políticos. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 83.
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cooperação entre Estado e sociedade. Traz em seu bojo um intenso processo de
transformações nas mais diversas áreas da vida individual e coletiva, bem como no
conjunto de instituições públicas e privadas.
Nesse cenário, entre muitos outros aspectos, cumpre destacar a evolução
científico-tecnológica, que se refletiu nas comunicações, na produção econômica, na
política em termos abrangentes, na globalização de mercados, na integração e
intercâmbio de países e empresas. Em paralelo, verificam-se profundas mudanças
na cultura, nas formas de convivência e, portanto, no cotidiano das pessoas e
grupos.
Por conseqüência, o novo panorama implica alterações no conceito e funções
do ente estatal, que inserido no conjunto dessas mudanças (muitas vezes
coadjuvando a realização delas), se vê agora convocado a conviver e interagir
democraticamente com novos protagonistas e movimentos sociais, de forma a tomar
decisões coerentes com suas responsabilidades e compromissos consagrados
constitucionalmente.
A pós-modernidade modificou sensivelmente o exercício do poder político,
orientando-o mesmo no sentido da concretização de valores sociais impregnados de
denso conteúdo e requisitos de efetividade, o que, além do efeito irradiante a todo o
ordenamento jurídico e limite aos poderes constituídos, exige um novo modelo de
identificação de quais sejam esses determinantes de seus específicos deveres de
agir.

1.1 As novas funções do Estado
É cediço que a vida contemporânea se encontra em dinâmico processo de
transformação, por força de novos desafios advindos da evolução tecnológica,
econômica, cultural e institucional.4 Esse caráter sempre contingente das coisas
determinou o aporte por Bauman 5 do adjetivo “líquido” – em permanente
transformação – ao ambiente e à sociedade em que hoje convivemos. Inúmeras
razões dão suporte a essa inferência, dentre elas, o contexto fático da globalização,
4

CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e a emergência da sociedade civil
global. in: GUTERRES, António, et.al. Por uma governança global democrática.Tradução de João
Moreira Coelho. São Paulo: 2005, p. 99.
5
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001,
p. 36-38.
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que imprimiu considerável velocidade na transposição de limites de espaço e tempo,
precipuamente no que tange à circulação de capitais, conhecimentos, empresas e,
por óbvio de pessoas, no âmbito da denominada sociedade da informação e de
riscos.6
Segundo Castells,7 esse processo de interdependência global dá origem à
visibilidade de novos personagens, caracterizando o nascimento da sociedade civil
global e, com ela, no esteio das lições de Moreira Neto,8 o compartilhamento do
ordenamento jurídico, não cabendo mais ao Estado a exclusividade pela definição
do que se põe como norma jurídica, na medida em que a inserção de preceitos no
respectivo ordenamento passa a depender da atuação integrativa de outros
colaboradores, que desenvolvem funções essenciais à promoção da justiça.
À proporção que membros da coletividade assumem o protagonismo político
nas complexas relações socioeconômicas, o Estado é provocado a apresentar novo
perfil, compatível com o desenvolvimento de iniciativas de interesse público, sob a
configuração de gestão partilhada com a sociedade, com repercussão nas esferas
públicas e privadas. Os cidadãos conquistam novos espaços, enquanto o Estado se
converte em garante, cujas atribuições não mais se restringem à prestação direta de
bens e serviços.9
Nesse contexto, verifica-se o progressivo esvaziamento da unilateralidade
decisória governamental em favor da incorporação de outros atores, cuja pressão
social é decisiva10 na concretização de iniciativas de interesse do conjunto social e
dos diferentes grupos que o compõem.
Numa relação dialética, é evidente a incapacidade de o Estado cumprir com
suas responsabilidades, sem a reestruturação e parceria da sociedade, que, por sua
vez, carece inelutavelmente da eficácia do ente estatal, como articulador

6

PUIGPELAT, Oriol Mir. Globalización, Estado y Derecho: Las transformaciones recientes del
derecho administrativo. Madrid: Cuadernos Civitas, 2004, p. 33.
7
CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e a emergência da sociedade civil
global. in: GUTERRES, António, et.al. Por uma governança global democrática.Tradução de João
Moreira Coelho. São Paulo: 2005, p. 99.
8
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Direito e Estado: O direito administrativo em tempos
de globalização – in memoriam de Marcos Juruena Villela Souto. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p.
124-125.
9
PUIGPELAT, Oriol Mir. Globalización, Estado y Derecho: Las transformaciones recientes del
derecho administrativo. Madrid: Cuadernos Civitas, 2004, p. 112.
10
PUIGPELAT, Oriol Mir. Globalización, Estado y Derecho: Las transformaciones recientes del
derecho administrativo. Madrid: Cuadernos Civitas, 2004 p. 40- 41.
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responsável pelos empreendimentos e mobilização de todos os segmentos no
sentido do alcance de propósitos coletivos. 11
De outro lado, valores solidaristas (liberdade, igualdade e fraternidade),
originários por vezes de especificidades culturais,12 ou fincados nos textos
constitucionais como é o caso brasileiro (art. 3º, CF) – imprimem, segundo Dromi,13
um novo sentido jurídico-político que se materializa por meio da ação concreta
focada na realidade individual e social. A solidariedade traz a sociedade para a
gestão dos problemas decorrentes do convívio coletivo, decorrendo disso, segundo
as lições do mencionado autor,14 um compromisso com os sacrifícios partilhados,
exigindo a participação nos esforços comuns de assistência individual e coletiva.
Com essa compreensão, no mundo contemporâneo, Estado e sociedade
integram

amplo sistema,

onde cada

qual

apresenta finalidades

e

papéis

complementares e específicos, na realização do bem-estar das presentes e futuras
gerações.15
Esse cenário marca a cisão do monopólio da política, direito e poder entre
Estado e sociedade.16 Em decorrência, entram em cena novas atribuições, com
realce às de coordenação e fomento, imprescindíveis à inclusão de novos atores,
que reclamam atendimento pontual e eficiente, seja pelas instituições públicas, ou
pela iniciativa privada, às complexas expectativas pluralistas.17
11

GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: Alianza
Editorial, 2009, p. 21-25.
12
Como exemplo, vale citar o ubuntu definido como “categoria epistémica e ontológica do
pensamento dos grupos africanos que falam línguas Bantu, que significa ser em geral, relações
interpessoais e procura de uma harmonia cósmica.” Em virtude dos valores concernentes à pessoa,
privilegiando às relações harmoniosas entre elas e com o cosmos, na obtenção de equilíbrio entre o
homem e o universo, “representa uma alternativa espistemológica que pode contribuir para dar um
outro sentido à vida humana e repensar a questão dos direitos humanos a partir de uma perspectiva
holística.” TAVARES, Manuel. Epistemologias do Sul. Revista Lusófona de Educação, Lisboa, n. 13,
2009,p.183-189.
Disponível
em:
<http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S164572502009000100012&Ing
=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 maio 2013.
13
DROMI, Roberto. El derecho público em la hipermodernidad: novación del poder y la soberania:
competitividad y tutela del consumo: gobierno y control no estatal. Madrid: Hispania Libros, 2005, p.
275-276.
14
DROMI, Roberto. El derecho público em la hipermodernidad: novación del poder y la soberania:
competitividad y tutela del consumo: gobierno y control no estatal. Madrid: Hispania Libros, 2005, p.
276-277.
15
LEWIS, Carol W. In pursuit of the public interest. Public Administracion Review, vol. 66, n. 5, set./out.
2006,
p.
694-701.
Disponível
em:
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.11/j.15406210.2006.00634.x/abstract>.Acesso em: 15 jun.2013.
16
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno:
legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 61.
17
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno:
legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 61.
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No exercício da competência articuladora, agora de índole multidisciplinar e
multilateral,18 o ente estatal, até então dedicado preponderantemente à limitação das
liberdade,

ou

quando

muito,

à

formulação

técnico-política

de

planos

de

desenvolvimento econômico,19 é convocado a atuar em diversos setores, cuja
natureza exige variadas especializações. 20 Mais ainda, ao lado de coerção e polícia,
indução e fomento passam a se apresentar como ferramentas igualmente relevantes
na cunhagem de um padrão de convívio social em que a dignidade da pessoa não
seja uma concessão de um ente estatal autoritativo, mas uma conquista da
sociedade como um todo.
Como se depreende, agigantam-se os desafios e as demandas por integração
social, num modelo de gestão que requer permanente acompanhamento e
retroalimentação dos resultados, à luz das metas do desenvolvimento. Como
esclareceu Chevallier,21o Estado “enquanto garantidor da continuidade e protetor do
futuro (...) será também um tecelão, produtor de ligação social e um “taumaturgo”,
organizador do progresso.”
No

panorama

das

profundas

transformações

estruturais

do

Estado,

especialmente porque privilegia a partilha de novos interesses candentes entre
cidadãos, instituições e governos; a coordenação como vetor característico da
prática da ação pública traz subjacente o imperativo de remodelagem de antigos
institutos e a criação de novos, em prol do aperfeiçoamento da eficiência e do
compromisso ético da gestão pública.
Por sua vez, no que refere ao fomento, cumpre-lhe encorajar as iniciativas
dos novos atores sociais, com ênfase àquilo que diz respeito aos interesses
coletivos.22 A respeito, é de extrema valia a lição de Moreira Neto: 23
18

Como por exemplo: i) a racionalização da distribuição de competências dentro do Estado; ii) a
racionalização da atribuição de competências ao Estado (subsidiariedade); iii) a renovação das
modalidades de prestação de serviços a cargo do Estado (subsidiariedade); iv) a simplificação da
máquina gestora do Estado (racionalidade); v) o reforço da máquina reguladora do Estado
(publicização), vi) a redução de custos para o Estado e sociedade (economicidade). MOREIRA
NETO, Diogo de Figueiredo. Apontamentos sobre a reforma administrativa: emenda constitucional n.
19, de 4 de junho de 1998. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 6-7.
19
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Estado, economia e neoconstitucionalismo: notas sobre o
caso brasileiro. in: QUARESMA, Regina; et.al. (Coord.).Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro:
Forense, 2009, p. 216-217.
20
CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno.Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte:
Fórum, 2009, p. 72.
21
CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno.Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte:
Fórum, 2009, p. 61-62.
22
CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno.Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte:
Fórum, 2009, p.60.
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(...) é nesta referida atuação, de fomentador econômico, que o
Estado desempenha sua mais nobre função, despido de
coercitividade, em vias de transformação para um modelo de Estado
propulsivo, que se torna de forma crescente um impulsionador de
iniciativas (fomento empresarial), promotor de oportunidades de
trabalho (fomento laboral), incentivador de investimentos (fomento
financeiro) e desbravador de novas alternativas econômicas (fomento
cientifico-tecnológico).

Como evidente, o estímulo à coordenação de esforços é a contrapartida da
redução do espaço do ente estatal na prestação direta de bens e serviços. À medida
que os poderes públicos são propulsores das iniciativas emanadas do corpo social,
torna-se mais vigoroso o exercício espontâneo e dinâmico das responsabilidades de
grupos específicos, cada qual com suas peculiaridades e potencial, na promoção do
desenvolvimento sócio-econômico.24
Como argumentado, o compartilhamento de compromissos e metas pode ser
fecundo; porém, tal prática requer, em paralelo, a flexibilização dos tradicionais
procedimentos de gestão. Primeiro desafio à incorporação dessas novas funções
será a própria recompreensão do princípio da impessoalidade insculpido no art. 37,
caput CF. Afinal, se numa concepção mais tradicional25 se exigia da Administração
a prática do ato em consonância com seu fim legal, aquele que a norma indica como
o objetivo do ato, sendo por isso, também denominado como princípio da finalidade,
agora se impõe, segundo Moreira Neto,26 um novo olhar decorrente da “ progressiva
complexidade das relações sociais” e, com ela, assunção efetiva e concreta dos
princípios democráticos da participação, eficiência e controle.
Essa ilação encontra esteio nos ensinamentos de Chevallier,27 quando se
refere às novas exigências apresentadas à lógica de funcionamento da ação pública

23

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Estado, economia e neoconstitucionalismo: notas sobre o
caso brasileiro. in: QUARESMA, Regina; et. al. (Coord.). Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro:
Forense, 2009, p. 217.
24
PUIGPELAT, Oriol Mir. Globalización, Estado y Derecho: Las transformaciones recientes del
derecho administrativo. Madrid: Cuadernos Civitas, 2004 p. 108.
25
a
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32 . ed. Atualizada por Eurico de
Andrade de Azevedo, Délcio Balastero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros,
2006, p 91-92.
26
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno:
legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p.20-21.
27
CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte:
Fórum, 2009, p.273-277.
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na pós-modernidade.. Na mesma linha de pensamento, Valle 28 sublinha a mutação
da racionalidade estatal (atributos da função administrativa) em prol dos valores
redemocratizantes do Estado pós-moderno e, portanto, ao implemento da boa
administração.
Contudo, em que pesem as novas demandas e transformações, também é
pertinente reforçar a edificação de estrutura estável que proporcione o regular
funcionamento do Estado, subsistindo a figura interventiva naquelas situações
ditadas pela Carta da República, no que se refere à manutenção da ordem, uma das
características primordiais à natureza e instituição do Estado. Ambas as facetas são
necessárias à ordenação do convívio – a indução e a coerção – de modo que as
estruturas institucionais disponíveis ao exercício do poder político hão de revelar-se
aptas ao desenvolvimento das duas atividades.
Em apertada síntese, o que se verifica é que o Estado desejado nessa
segunda década do século XXI é uma entidade política que conjuga distintas esferas
possíveis de atuação, a partir de uma perspectiva não verticalizada de relações,
refletindo as mudanças no padrão de organização da própria sociedade no mundo
da pós-modernidade, e no Brasil redemocratizado. Mas não é só o câmbio na
compreensão do papel em si do Estado que se porá como relevante para examinar
seus mecanismos de atuação. Impõe-se igualmente destacar o impacto da
percepção dos efeitos possíveis da ação humana não só no presente – mas também
no futuro – e como isso se reflete na percepção dessa categoria tão basilar no
Direito Administrativo, que é o interesse público.

28

VALLE, Vanice Lírio do. Direito fundamental à boa administração e governança. Belo Horizonte:
Fórum, 2011, p. 45 e 53. Segundo a autora em que pese a governança traduzir um conceito ainda em
aberto “ (...) o que parece indiscutível é que ele incorpora definitivamente a idéia de democracia,
envolve o reconhecimento à cidadania do direito de escolha.Embora a sinonímia gramatical entre
escolha e eleição seja perfeita, sob o prisma da ciência política – e por via reflexa, da administração
pública enquanto disciplina autônoma – não é. Assim, se o meio tradicional do exercício do direito de
escolha se converteu no transcurso do tempo em sufrágio, isso não significa necessariamente seja
essa a única forma pela qual a cidadania possa expressar as suas opções em relação à condução
dos temas atinentes a seu próprio destino.”
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1.2 Incorporação da dimensão futura ao conceito de interesse
público

O dogma do interesse público como motor de atuação do Estado; interesse
público que se identificasse de forma unitária, síntese (e não soma) da vontade de
todos se constitui categoria basilar do Direito Administrativo.29 Em que pese o
acirrado debate30 acerca da subsistência em si do conceito como pedra angular da
disciplina jurídica da conduta da Administração; interesse público segue como o
vetor a ser perseguido em todo o agir estatal. A questão que se põe é a sua
necessária releitura, diante do evidente artificialismo de uma leitura que opera ainda
com uma onisciência e onipotência desse ente abstrato para definir “o” interesse
público.
Primeira evidência em torno da necessária reaproximação ao conceito é o
caráter policêntrico das sociedades em que hoje se vive,31 definidas como aquelas
em que convivem indivíduos e grupos sociais que professam valores, detêm
conhecimentos e adotam práticas sociais distintas (quando não antagônicas), que
reclamam

uma

harmonização

que

pode

ser

articulada

pelo

Estado,

ou

eventualmente é de ser por ele garantida.

29

a

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32 . ed. Atualizada por Eurico de
Andrade de Azevedo, Délcio Balastero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros,
2006, p. 103.
30
BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: Direitos Fundamentais, Democracia e
Constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 87-102. O autor comenta com maestria como
o assunto vem sendo tratado entre os publicistas. Em relação à obra de Celso Antônio Bandeira de
Mello, Binenbojm destaca que “ A noção de interesse público é apresentada (...) como uma projeção
de interesses individuais e privados em um plano coletivo, ou seja, um interesse comum a todos os
indivíduos, e que representa o ideal de bem-estar e segurança almejado pelo grupo social. Assim, na
medida em que procura enfatizar a existência de um elemento de ligação entre ambos os interesses
(público e privado), rejeita a dissociação completa dos conceitos. Na seqüência (...) pincela alguns
comentários no sentido de destacar a posição superior dos interesses públicos, polarizando, assim, a
discussão em torno das noções de interesse público primário e secundário. Neste ponto, visa, com
afinco, apartar interesses próprios do Estado, como pessoa jurídica, e o interesse a ele incumbido
pela população, o interesse público “original”. Por sua vez, em relação aos ensinamentos de Maria
Sylvia Zanella Di Pietro, Binenbojm aponta que a autora “assinala (...) que, mesmo diante de uma
relativização desse posicionamento, trazida pelos novos tempos, há determinados axiomas que não
podem ser ignorados. Dentre eles, ressalta a função específica das normas de direito público, qual
seja, atender os interesses públicos, o bem-estar coletivo.”
31
RAY, Brian. Policentrism, Political Mobilization and the Promise of Socioeconomic Rights
(December 9, 2009). Stanford Journal of International Law Vol. 45, Cleveland-Marshall Legal Studies
Paper No. 08-154, p.151-200. Disponível em: SSRN: http://ssrn.com/abstract=1098939. Acesso em:
23 jun. 2013.
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Com apoio nos ensinamentos de García-Pelayo,32 é valioso considerar que,
num contexto multicultural, o agir político precisa comprometer-se com a realização
dos valores democráticos, o que abrange, entre outros requisitos, o respeito ao
espaço de liberdade de atuação dos novos agentes colaboradores, bem como a
garantia de participação nas decisões estatais que lhes dizem respeito.
Trata-se, portanto, de empenhar-se na construção de uma sociedade
integrada, em que se compartilham benefícios e responsabilidades consentâneos à
realização dos valores fundantes da ordem constitucional, dos quais sobressai a
expectativa

de

implementação

de

iniciativas

tendentes

a

impulsionar

o

desenvolvimento socioeconômico e, com isso, propiciar uma vida melhor à
sociedade.
Discorrendo sobre a capacidade da democracia, são ilustrativas as seguintes
considerações de Clinton:33

O Estado de Direito será suficiente, ou serão as políticas públicas
suficientemente corretas não só para atrair investimentos, mas
também para promover a justiça social e a igualdade? E os países
que simplesmente não têm condições de tomar sozinhos tais
iniciativas? A capacidade da democracia de propiciar uma vida
melhor para seus cidadãos é a questão mais importante hoje e a que
representa a maior ameaça para a própria democracia e para o
mundo em desenvolvimento.

Nessa linha de raciocínio, é crucial lançar novo olhar à compreensão do
interesse público, no palco das transformações do Estado pós-moderno. Sob esse
enfoque, são pertinentes as lições de Chevallier,34 ao sublinhar que, compete ao
Estado, garantidor da ordem e gerenciador do progresso, não só encampar ações
que incorporem os valores comuns da sociedade, como também prevenir e
gerenciar ameaças de riscos, em prol da coesão e harmonia social.

32

GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: Alianza
Editorial, 2009, p. 204.
33
CLINTON, Bill. A democracia como valor universal. in: GUTERRES, António, et. al. Por uma
governança global democrática. Tradução de João Moreira Coelho. São Paulo: 2005, p. 35.
34
CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte:
Fórum, 2009, p.61.
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Assim é que o princípio da responsabilidade 35 – que recomenda a adoção de
uma nova ética que tenha em conta o potencial de atuação humana sobre o meio
ambiente e outros elementos que integram a órbita de inserção da vida humana – se
apresenta como vetor relevante, trazido à consideração pelas mãos do Direito
Ambiental, mas que é de invadir a atuação da Administração Púbica como um todo.
Essas

novas cogitações

se

ampliam com

a incorporação igualmente

da

sustentabilidade como vetor juridicamente relevante, preceitualmente reconhecido
como princípio regedor das licitações e contratações públicas, conforme se extrai da
leitura do art. 3 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 3 da Lei n 12.462,
de 4 de agosto de 2011. O que se tem, na perspectiva prática, é a inequívoca
incorporação do futuro – suas potencialidades, os riscos a ele inerentes – como um
necessário elemento de cogitação do agir do poder, que se verá chamado a avaliar
o possível trade-off reclamado pelo atendimento ao ideário de sustentabilidade, e da
responsabilidade para com as gerações futuras.36
35

Em análise evolutiva do tema, Jonas ressalta que a responsabilidade não figurou no primeiro
momento como centro da teoria ética, pois o homem atuava sob a premissa indiscutível do que o que
fosse bom para o agora seria, por igual, para o futuro. Ressalta que essa lógica decorria de um
cenário em que a preocupação ética era limitada apenas ao homem, tendo criado, com a formação
da cidade, um mundo separado da natureza. Contudo, com as mudanças e transformações
provocadas pela técnica moderna, que repercutiram não somente no homem quanto na natureza,
surgem novas dimensões de responsabilidades, destacando que ambos sofrem ameaça do
progresso, exigindo-se assim um novo agir ético. Sob esse espectro, à medida que evoluía o saber
técnico na vida humana, a natureza foi se tornando vulnerável e assim “o natural foi tragado pela
esfera do artificial.” JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a
civilização tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa e Luís Barros Montes. Rio de Janeiro:
Contraponto:PUC-Rio, 2006, p. 35-44. Sintetizando o raciocínio em apreço, o pesquisador
mencionado sublinha, em obra diversa, que: “Nem uma ética anterior tinha de levar em consideração
a condição global da vida humana, o futuro distante e até mesmo a existência da espécie. Com a
consciência de extrema vulnerabilidade da natureza a intervenção tecnológica do homem, surge a
ecologia. Repensar os princípios básicos da ética. Procurar não só o bem humano, mas também o
bem das coisas – extra-humanas, ou seja, alargar o conhecimento dos “fins em si mesmos” para
além da esfera do homem, e fazer com que o bem humano incluísse o cuidado delas.” JONAS, Hans.
Técnica, medicina y ética: sobre la práctica del princípio de responsabilidad. Traducción de Carlos
Fortea Gil. Barcelona: Paidós, 1997, p. 40.
36
Sobre o tema Freitas ressalta, com o olhar focado no preâmbulo da CF, que a Carta consagra o
desenvolvimento multidimensional (social, ambiental, econômico, ético e jurídico-político) como valor
supremo. Nesse sentido, “o constituinte pretende fomentar o desenvolvimento sistêmico e integrado,
o qual, sem preconizar a postura passiva e omissivista perante a natureza, determina razoabilidade à
atuação humana que precisa gerar, com limites e cautelas, a prosperidade integrada e contínua, não
o simplório e utilitarista crescimento econômico, medido no não menos simplório PIB.” Como
exemplo, o autor aponta que “ a poluição do ar pode ser o subproduto do crescimento econômico de
curto prazo, todavia se implicar custos ambientais e sociais desmesurados, colidirá com o imperativo
do desenvolvimento duradouro e será reprovável no teste de sustentabilidade.”Lembra, ainda, que “a
Carta estabelece o desenvolvimento sustentável como “valor supremo” e, a partir do art. 225, tornouse fácil inferir que se trata de princípio constitucional, imediatamente vinculante, o qual,
independentemente de regulamentação legal, obriga em todos os campos do sistema jurídico, não
apenas no Direito Ambiental.” Nessa toada, em relação ao Direito Administrativo, com propriedade
conclui que “toda atividade administrativa encontra-se plenamente vinculada à sustentabilidade”, no
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Sob esse ângulo de análise e em consonância com os ensinamentos de
Lewis,37 o interesse público passa a apresentar também dimensão prospectiva, no
sentido de que compete ao gestor adotar de medidas tendentes a equilibrar e
proteger direitos das gerações presentes e futuras. Desdobra o autor sua
compreensão para apontar aspectos tematizados por essa dimensão futura do
interesse público, merecendo ênfase os seguintes: i) confiança, ii) sustentabilidade,
no sentido de que nenhuma geração deve privar as subsequentes de ter qualidade
de vida comparável à sua; iii) cadeia de princípio da obrigação, traduz o
compromisso de prever as necessidades das gerações atuais e futuras, sendo que
os riscos concretos de curto prazo detêm prioridade em comparação com perigos
hipotéticos de longo prazo; iv) precaução, segundo o qual ações que representam
ameaça de dano irreversível ou conseqüências catastróficas não devem perdurar,
salvo quando se verificar pertinente relação de custo-benefício.
Se o reconhecimento de que os efeitos futuros do agir do Estado importa em
acolher um dado da realidade – a ação humana não limita seu impacto ao momento
presente; de outro lado, suscita outra fragilidade à concepção tradicional de que o
Poder Público possa ser o detentor único do conhecimento de qual seja a melhor
alternativa de configuração de seus próprios deveres de ação. Abraçar o futuro
como pela integrante do caleidoscópio da construção do agir da Administração
Pública importa em trazer os elementos de incerteza inerentes à prognose e à
probabilística para a seara da formulação das escolhas públicas. Significa dizer que
as variáveis a serem consideradas na cunhagem de uma política pública – e os atos
regulatórios normativos expressam, num conceito mais amplo, uma política pública –
hão de compreender múltiplas visões, aptas a representar os variados segmentos
alcançados, na perspectiva do presente e do futuro.
Nesse contexto, o Estado desmistificado, não é mais o senhor absoluto do
querer da coletividade. Ao contrário, desponta um papel de articulação de todos

sentido que todos os atos e procedimentos administrativos devem contribuir para a qualidade de vida
das gerações presentes, atentando-se, quanto a responsabilidade, ao bem-estar das futuras
gerações. FREITAS, Juarez. Licitações e sustentabilidade: ponderação obrigatória dos custos e
benefícios sociais, ambientais e econômicos.Interesse Público,Belo Horizonte, ano 13, n. 70, p. 1619, nov./dez.2011.
37
LEWIS, Carol W. In pursuit of the public interest. Public Administracion Review, vol. 66, n. 5,
set./out. 2006, p. 694-701. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.11/j.15406210.2006.00634.x/abstract>.Acesso em: 15 jun.2013.
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esses canais de informação, demandas e opiniões, de molde a assegurar o máximo
de acerto no que toca à formulação de suas próprias estratégias.

1.3 O Estado como esquema organizatório das estratégias
políticas.
É pacífico que o agir da Administração é vinculado à consecução dos
postulados constitucionais, precipuamente no que tange à obrigação finalística com
a garantia e consolidação dos direitos fundamentais. Nessa linha de argumentação,
são cristalinas as lições de Barcellos,38 ao destacar o munus de “efetivar os
comandos gerais contidos na ordem jurídica e, para isso, cabe-lhe implementar
ações e programas dos diferentes tipos e garantir a prestação de determinados
serviços.” Esse dever, segundo a autora, compreende as políticas públicas, através
das quais o Estado realiza os fins da Constituição, promovendo concretamente os
direitos fundamentais.
Considerando

as

mudanças

estruturais

do

Estado

e

a

resultante

desmonopolização do poder, vem à tona a discussão sobre o papel estatal e a
identificação de suas estratégias políticas de desenvolvimento das tarefas que lhe
foram constitucionalmente postas. Em outras palavras, indaga-se: no novo cenário,
marcado pela pluralidade de interesses (ascensão do público não-estatal), o Estado,
como sujeito público coletivo, agora reestruturado pela lógica da subsidiariedade,
ainda se faz necessário? E se for necessário, permanece como responsável pela
execução das políticas públicas, no desenvolvimento de todas as funções que lhe
são próprias?
Sobre o tema e, com apoio nas lições de Freitas,39 sobreleva notar que se
assiste ao fenômeno da fragmentação do Estado, eis que materializado agora pelo
aumento de várias tarefas complexas, exercidas, por sua vez, pelas novas formas
institucionais (públicas ou privadas), em prol da maior eficiência e eficácia,
consentâneas com as exigências do novo modelo de gestão pública. Contudo,

38

BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas
públicas. in: QUARESMA, Regina; et. al. (Coord.). Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro: Forense,
2009, p. 804.
39
FREITAS, Daniela Bandeira de. A fragmentação administrativa do Estado: fatores determinantes,
limitações e problemas jurídicos-políticos. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 68-140.
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conforme adverte a mencionada autora, por competir ao Estado à manutenção da
ordem, não se tem dúvidas de que as respostas àquelas indagações devem
homenagear o equilíbrio estruturante do pluralismo organizacional e funcional da
polis, no sentido de que não se impeça ou criem obstáculos à realização dos ideais
de justiça e democracia.40
Sem qualquer pretensão de esgotar o tema, e partindo da premissa
estabelecida ao longo deste capítulo de que o Estado pós-moderno reclamará
necessariamente uma maior articulação com a sociedade, num modelo mais
horizontal de relações, é pertinente a interface dessas duas instâncias.

Nesse

sentido, são ilustrativas as três tradições teóricas atinentes ao tema, tal como
resumidas por Castells.41
Segundo o autor mencionado, a primeira, com apoio em Locke, identifica a
sociedade civil como sistema organizacional e institucional de defesa dos indivíduos
contra a invasão do Estado. Nesse momento, privilegia-se a oposição entre
sociedade e Estado, essencialmente antagônicos.42 Conforme análise de Santos,43
essa tradição, imbuída de contradições, apóia seus alicerces na premissa de
dualismo entre Estado (realidade construída artificialmente) e sociedade e nas
possibilidades de intervenção mínima e máxima, sob a hipótese de que qualquer
interferência representa, de plano, invasão no espaço de liberdade individual, ao
mesmo tempo em que funciona como a condição necessária ao seu exercício.
A segunda corrente teórica aponta o modelo democrático de governança, cuja
epítome repousa na tradição norte-americana de organização comunitária e

40

É válido lembrar que o Anteprojeto de Lei Orgânica da Administração Pública ao aludir aos
instrumentos de articulação administrativa, compreendendo a coordenação e a supervisão, já trazia
em seu bojo a preocupação quanto a essa patologia da fragmentação, ressaltando que, “se busca
assegurar a uniformidade, a racionalidade e a coesão política no exercício das competências dos
diferentes órgãos e entidades estatais, bem como no relacionamento com as entidades paraestatais e
não estatais.” BRASIL. Anteprojeto de Lei Orgânica da Administração Pública. Comissão de Juristas
constituída pela Portaria n. 426, de 6 de dezembro de 2007 – Resultado Final, Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Brasília, 16 de julho de 2009. Disponível
em:http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/comissao_jur/arquivos/090729
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global. in: GUTERRES, António; et.al. Por uma governança global democrática.Tradução de João
Moreira Coelho. São Paulo: 2005, p. 121.
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CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e a emergência da sociedade civil
global. in: GUTERRES, António, et.al. Por uma governança global democrática.Tradução de João
Moreira Coelho. São Paulo: 2005, p. 121.
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SANTOS, Boaventura de Souza. O Estado e o direito na transição pós-moderna: para um novo
senso comum sobre o poder e o direito. Revista crítica de ciências sociais, Coimbra, n. 30, jun.1990,
p. 20-21.
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engajamento

cívico.

Nessa

concepção,

sublinha-se

o

potencial

de

autogerenciamento das questões da vida social pelos indivíduos e grupos,
detentores de autonomia suficiente em relação ao Estado. Emerge daí o destaque
ao engajamento cívico da sociedade, que atua complementarmente ao governo no
trato de problemas individuais e coletivos.44 Nessa toada, os cidadãos tornam-se os
grandes responsáveis pela gestão de suas vidas, não se admitindo a dependência
integral do Estado, como condicionante do desenvolvimento.
Por sua vez, a terceira corrente de pensamento, reconhece a importância da
organização autônoma das pessoas e grupos de interesse, a exemplo dos
sindicatos, cooperativas agrícolas, organizações comunitárias, igrejas, entre outras.
A peculiaridade decorre de que tais instituições, oriundas da tessitura da sociedade
civil, constituem canal necessário a impulsionar a reforma do Estado e suas
estratégias políticas, mediante pressão organizada, fortalecendo a representação
democrática.45 Sob esse ângulo, vislumbra-se a clara conexão entre sociedade e
Estado, numa dinâmica interativa, de permanente negociação de valores e
interesses.
Por evidente, nessa interpretação, supera-se a tradicional contraposição da
sociedade em relação ao Estado, eis que se privilegia a coordenação de esforços
entre ambos e a busca da consensualidade e subsidiariedade, como exigência da
nova identidade do Estado, tradição que se mantém até o presente momento.
Esse raciocínio alcança reforço na seguinte lição de Valle:46

A opção pela subsidiariedade no sentido horizontal (...) assim
entendida como a promoção da integração de vários sujeitos, através
de um modelo flexível de partilhamento de atribuições, estará a
exigir, à conta justamente dessa não rigidez de papéis, um elemento
de permanente articulação com os possíveis atores não estatais,
articulação essa que permitirá a expansão ou retração do papel do
Estado no trato dos temas de interesse da sociedade.

44
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Moreira Coelho. São Paulo: 2005, p. 121-122.
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CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e a emergência da sociedade civil
global. in: GUTERRES, António, et.al. Por uma governança global democrática. Tradução de João
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Como sublinha a pesquisadora mencionada,47 o presente entendimento é
consentâneo com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, quando
alude à construção de uma sociedade mais justa e solidária, decorrendo daí o
compromisso

mútuo

entre

Estado

e

sociedade,

tanto

em

relação

ao

compartilhamento de esforços, quanto aos sacrifícios partilhados na consecução do
bem comum, o que depende da necessária solidariedade entre ambos. Para tanto,
imprescindível se faz que a Administração adote medidas tendentes a eliminar
barreiras e favorecer permanente diálogo com os diversos agentes, assumindo
postura organizativa da solidariedade.
Nesse cenário, o Estado assume também como seu papel a liderança na
organização das estratégias políticas orientadas à consolidação de uma sociedade
solidária, objetivo fundamental e condutor da República.
Ademais disso, atentando-se ao fato de que as ações públicas são
finalisticamente orientadas à realização dos direitos fundamentais, elas só fazem
sentido, quando tem como bússola o desenvolvimento humano, no esteio da regra
de que o homem é a medida de todas as coisas.
Sob esse ângulo de análise, não há espaço para atuações episódicas,
improvisadas ou distantes do propósito de exercício do poder, no cenário do Estado
Democrático de Direito. Governo e Administração Pública “devem partir da
afirmação radical da preeminência da pessoa e de seus direitos, à qual os poderes
públicos, alijados de (...) autoritarismo, devem se subordinar.” 48 Nesse espectro,
segundo Freitas49, a Administração e demais órgãos públicos devem atuar como
instrumentos de concretização da justiça social e garantidores da dignidade da
pessoa humana, princípio estruturante da República Federativa do Brasil.
Mais do que isso, a afirmação da prioridade do homem como critério
orientador da definição das estratégias políticas traz ao plano decisório o elemento
ético na organização da vida da polis, em sua conotação original. Tão complexa
tarefa exige que se admita, a priori, a complexidade do real em todas as suas
dimensões, bem como o desafio de enfrentar a fragmentação e limitações do
conhecimento acerca das nuances da sociedade (hoje, mais plural do que nunca), e
47
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da condição humana. Esse quadro complexo, nem por isso passível de
desconsideração, torna crucial a cooperação entre Estado e as diferentes instâncias
e grupos sociais, tendo em vista traçar diagnóstico profundo e permanentemente
atualizado da realidade a que se dirigem as medidas públicas.50
Como se nota, assiste-se a uma repartição das responsabilidades entre
Estado e organizações públicas e privadas para consecução de atividades
orientadas a realização dos valores democráticos, emergindo, no esteio das lições
de Freitas,51 a nova leitura da Administração Pública como "reguladora, financiadora
e fomentadora das atividades que tenham por fim gerar a transformação social."
Nessa concepção, a boa governança, na função organizatória das estratégias
políticas, requer olhar cuidadosamente constante à realidade, no intuito de aprimorar
o conhecimento, mediante aproximações sucessivas e, portanto, menos imprecisas
do contexto, para identificar suas demandas, expectativas e prioridades e os meios e
modos mais adequados de atendê-las.
Para isso, nada melhor do que a prática dialógica mutuamente respeitosa e o
intercâmbio de idéias, sentimentos, experiências e propostas no acompanhamento
crítico da formulação e acompanhamento de iniciativas de interesse comum. Tal
parceria será particularmente fecunda, quando se trata de corrigir rumos e reorientálos em prol do alcance de propósitos de curto, médio e longo prazo.

Como

ressaltado por Freitas,52 uma boa gestão é aquela que atende aos princípios
constitucionais e cumpre com seus deveres, inclusive no que tange à participação
social e à responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas.
Num esforço de síntese, é particularmente oportuna a orientação de Valle,53
quando alude a atividades imprescindíveis à formulação adequada de estratégias
públicas e defende que o ente estatal: i) trace diagnóstico responsável do problema
e suas repercussões na sociedade, ii) explore as alternativas viáveis para solução,
fundamentando adequadamente a via eleita; iii) planeja e faça o monitoramento, que
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permitirá a aferição dos resultados da atividade estatal, viabilizando a aferição da
observância aos deveres constitucionais.
Como evidente, o Estado permanece presente e atuante, exercendo
importante função coordenadora e estratégica nas ações públicas, ao mesmo tempo
em que compartilha responsabilidades com outros atores políticos, na esteira da
responsabilidade solidária, fundamento primeiro da República Federativa.
A constatação da relevância do papel do Estado na organização das
estratégias públicas – associada ao ideário de publicidade que é próprio ao regime
democrático; bem como ao dever de eficiência posto pelo art. 37, caput CF,
conduzirão inevitavelmente à análise da tradução material dessa articulação, que se
dará necessariamente por intermédio da observância de um dever (que se entende
igualmente exsurja da Constituição) de concretização do planejamento.

1.4 Dever de planejamento da ação estatal
Entre as previsões da Constituição da República, merece relevo a função de
planejamento estatal, cujo objetivo se orienta a sistematizar a previsão de iniciativas
voltadas à consecução da justiça, bem como dos propósitos constitucionalmente
assinalados, que requer a articulação dos múltiplos interesses que convivem na
sociedade. Embora a referência expressa a um dever de planejar se tenha expressa
no campo econômico (art. 174 CF); esse mesmo método de trabalho é apontado no
Texto Fundamental como exigível em várias passagens, no mais das vezes pela
exigência expressa de planos nacionais ou regionais, conforme se observa da leitura
dos seguintes dispositivos: i) art. 21, inciso IX CF; ii) art. 43, §1 , inciso II CF; iii) art.
58, §2 , inciso VI e iv) art. 174, §1 ,CF.
Firmada a premissa do papel articulador do Estado Pós-Moderno desse
policentrismo presente na sociedade atual, duas distintas aproximações é de se
empreender no que toca ao planejamento da ação pública: uma que tem em conta
suas implicações com a democracia e a controlabilidade do agir do poder; outra que
se relaciona com seu caráter instrumental à disciplina de uma ordem econômica
cujos princípios retores se tem fixados no próprio texto constitucional.
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1.4.1 Planejamento e controlabilidade da ação estatal
A colisão possível entre distintas perspectivas – no que toca aos interesses
em conflito, à perspectiva de cada observador, à interface entre uma linha de ação
do Poder Político e às estratégias havidas em outros campos; a controvérsia
previsível em relação às escolhas públicas formuladas pela Administração do Estado
Pós-Moderno, sobrevaloriza a função planejamento.
Primeiro subproduto útil, desse “plano de vôo”, da ação pública é permitir ao
gestor distinguir entre a ação ordinária, rotineira, e aquela que deita efeitos para o
futuro, estruturando um segmento da sociedade ou da economia. A respeito do
tema, vale refletir sobre a elucidação de Valle: 54
A enunciação de programas de ação – especialmente se
contemplando a cada qual das etapas que permitam a sua escolha e
detalhamento – é prática que traduz objetivamente o dever de
planejamento da ação estatal (art. 174 da CF), dever esse que lança
seus olhos para além do administrar o presente, da gestão ordinária
dos fatos conjunturais, incorporando uma visão dos efeitos de longo
prazo do agir do poder. Na advertência de Comparato, o dever de
planejamento envolve não só uma dimensão temporal distinta
daquela da administração do quotidiano, mas também um modo de
apreensão a realidade que cogita não da visão analítica dos fatos,
mas uma síntese global dos fatos sociais, integrando-os, em sua
interconexão essencial.

Assim é que a consideração daqueles atores plurais, daquele caleidoscópio
de interesses, e das dimensões presentes e futuras do interesse público, pode
determinar uma opção estratégia que primeiro, é de ser reconhecida como tal; e
segundo, é de ser dada a conhecer e compreender ao administrado, aos segmentos
sociais atingidos. Formalizar, portanto, as escolhas relacionadas às ações públicas –
inclusive e especialmente, como se desenvolverá adiante, aquelas escolhas de cariz
regulatório – revela-se prática particularmente importante, viabilizadora mesmo do
exercício do controle institucional e social sobre essas mesmas opções.
Nesse sentido – e o tema será melhor desenvolvido nos capítulos 3 e 4
adiante – o aperfeiçoamento da função regulatória em abstrato cujo resultado final é
a tradução da perspectiva da Administração Pública em relação àquele setor
54
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regulado; e como tal, há de merecer a devida formalização, facilitando o exercício da
crítica por quem de direito. Desponta a relevância do processo como leito onde se
desenvolverá essa função de planejamento; e em especial, o processo regulatório
normativo em abstrato, onde o resultado final é exatamente o delineamento de modo
pelo qual se pretende que aquele segmento regulado desenvolva suas próprias
atividades.
Por óbvio, envolvendo a cogitação específica da presente dissertação o
processo regulatório em abstrato – portanto, um instrumento de materialização do
planejamento econômico, vale recordar quais sejam os vetores constitucionalmente
estabelecidos a essa função a um só tempo, ordenadora e indutora, a ser
desenvolvida pela Administração Pública.

1.4.2 Planejamento econômico no quadro de ação estatal
É pertinente registrar que o paradigma do Estado Democrático de Direito,
mantém vínculos com o modelo de bem-estar social, que congrega características
advindas do liberalismo, como a liberdade de iniciativa, com aquelas do Estado
Social, que privilegiam interesses e demandas dos mais diferentes grupos. 55
Sob esse enfoque, a liberdade de iniciativa 56 não mais se sobrepõe aos
benefícios e interesses sociais garantindo-se, por decorrência, a possibilidade de
intervenção do Estado, quando o exercício dessa liberdade (fins e meios) estiver em
dissonância com os compromissos consagrados na Carta Maior.57
Como exemplo, vale lembrar que o Documento Principal do ordenamento
jurídico protege a propriedade, inerente à livre iniciativa, eis que dela decorre a
55
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liberdade de iniciativa econômica devem observar o conteúdo essencial dos direitos fundamentais,
funcionando como um limite negativo à atuação do legislador, vislumbrando-se nesta assertiva uma
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faculdade de apropriação privada de bens adquiridos por particulares, desde que
satisfeitos os requisitos legais. Contudo, ao mesmo tempo, a Lei Maior privilegia a
função social da propriedade, exigindo o aproveitamento ótimo e racional dos
recursos, em sintonia com o interesse coletivo. Como se pode depreender, não se
trata mais de um direito puramente individualista, abrigando nele os valores sociais.
A leitura dos princípios postos à ordem econômica pelo art. 170 CF evidencia
um dever de prover da necessária harmonia entre propulsão de resultados
econômicos que induzam ao desenvolvimento, mas que se revelem coerentes com o
valor fundante da dignidade da pessoa humana. Toda vez que a atividade
econômica estiver em desarmonia com essa premissa, o Estado estará legitimado a
intervir em consonância com os aludidos princípios setoriais.
Como ressaltado por Dromi,58 tal competência está impregnada de importante
dimensão ética, eis que proíbe condutas que limitam, restrinjam, monopolizem e
distorçam o sentido da livre concorrência, as quais potencializam a lesividade ao
interesse econômico geral. De outro lado, os objetivos fundamentais da República
estatuído no art. 3º CF professam a fé no humanismo – que subordinará como valor
máximo, os reclamos do ambiente econômico, recordando que este último é de
servir à preservação daquele primeiro.
A esse respeito, com amparo nos ensinamentos de Nascimento,59 é de
extrema valia recordar o duplo papel da Carta Principal: i) norma dirigente
fundamental, no sentido de consolidar projeto comum direcionado ao futuro,
espelhando os valores essenciais da sociedade; ii) norma de garantia, cujo sentido
repousa na limitação do poder do Estado perante a sociedade na tutela dos direitos
individuais.
Em consonância com Souto,60 a realização desses postulados demanda
respeito aos princípios elencados nos arts. 170 e seguintes do texto constitucional.
Essa interpretação é reforçada por Barroso,61 quando sublinha que:
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Cada um desses princípios descreve uma realidade fática desejada
pelo constituinte e comandada ao Poder Público. Assim, o
constituinte deseja o fortalecimento das empresas brasileiras de
pequeno porte, admitindo, então, tratamento favorecido por parte do
Estado. Além disso, a Constituição harmoniza os objetivos da ordem
econômica – redução das desigualdades, pleno emprego e
existência digna para todos – com os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, constantes do art. 3 da Carta.
Também ali pode-se ler, nos incisos III e IV, que erradicar a pobreza
e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, e
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e qualquer outras formas de discriminação, são objetivos
fundamentais do Estado brasileiro como um todo.

Como se nota, princípios setoriais, essenciais à formulação da política
econômica conjuntural precisam guardar atinência com a previsão dos valores
constitucionais, de natureza estrutural da sociedade. A noção de planejamento
decorre da lógica constitucional, no sentido de que o alcance dos magnos propósitos
consagrados na Lei Maior não decorrem da improvisação. Ao contrário, a superação
de históricos problemas exige planejamento fundamentado no conhecimento
objetivo da realidade62 e de suas tendências evolutivas.
Tratando especificamente de uma de suas dimensões, Souto 63 afirma que “se
o objetivo é o desenvolvimento econômico, este somente poderá ser alcançado
através do planejamento deste desenvolvimento econômico.”
Ao mesmo tempo, cumpre anotar que o planejamento estatal abarca, em
paralelo, políticas públicas atinentes às dimensões sociais e culturais, como
educação, saúde, assistência social, meio-ambiente, habitação, trabalho, proteção a
grupos vulneráveis, a saber: crianças e adolescentes, indígenas, idosos, mulheres
vítimas de violência, entre muitos outros.
Deflui dessa última observação, o reconhecimento de que, na macrofunção
planejamento, se compreendem atividades sujeitas a distintas dinâmicas. O dilema
entre visão macro e especialização de funções se apresentou, portanto, à
Administração Pública, que moldada ainda no Texto de 1988 a partir de uma
perspectiva do modelo weberiano burocrático tradicional, não se revelava apta a
oferecer resposta a esse conjunto de novos desafios.
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Impunha-se reconhecer que a função planejamento – especialmente aquela
que incidia na seara da atividade econômica – reclamava novos modelos
institucionais, na esteira do mesmo movimento que se identificou mundo afora.
Nesse contexto sobrevém a Reforma do Estado, propondo novos modelos de
atuação à Administração Pública nesse campo, como se explora no capítulo
subseqüente.
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2 AGÊNCIAS REGULADORAS E SUAS FUNÇÕES NO
MODELO BRASILEIRO

Em razão das transformações apontadas no Capítulo 1, que informam o novo
signo estrutural do modelo de Estado, ganham destaque a flexibilização e
substituição dos institutos tradicionais, eis que refletem as exigências do
reposicionamento estatal em coexistência com os novos centros de poder.
Nesse cenário, em reflexo dos novos referenciais democráticos na gestão da
pluralidade dos interesses públicos e, portanto, com uma nova tipicidade, surgem as
agências reguladoras. A nova função regulatória reúne a presença de cada uma das
tarefas tradicionais do Estado, além de novas esferas de atuação, que viabilizam a
um só tempo, a propulsão do equilíbrio do sistema econômico e o exercício
qualificado, negociado e ponderado 64 na aplicação do conteúdo juspolítico que
informa a natureza das normas regulatórias.
Também denominadas autarquias especiais, as agências traduzem uma das
formas de atuação estatal na economia e um dos instrumentos mais relevantes de
superação do modelo burocrático. Foram assim inseridas no ordenamento jurídico,
com formato mais adequado na promoção dos interesses subjacentes aos
subsistemas regulados, no contexto do redesenho do Estado proposto no curso da
década de 90, quando a contenção do processo inflacionário mais agudo permitiu a
exploração do modelo de estatalidade que se pretendia consolidar.

2.1 O Plano Diretor da Reforma do Estado
Em 21 de setembro de 1995, foi aprovado o Plano Diretor de Reforma do
Aparelho do Estado,65 no qual são definidos objetivos e diretrizes para o redesenho
64
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da Administração Pública brasileira, dentre eles: i) reconstruir Estado para que
venha exercer papel complementar ao mercado na coordenação da economia e na
redução das desigualdades sociais; ii) maior capacidade de governar e implementar
políticas públicas, tornando mais eficiente as atividades estatais. A finalidade
precípua era criar condições que viabilizassem a reconstrução da institucionalidade
posta a serviço do desenvolvimento da função administrativa segundo os
parâmetros da modernidade, racionalidade e eficiência.
Para que melhor se compreenda o alcance da Reforma, entre outros
relevantes

aspectos,

reorientadoras

do

é
ente

oportuno
estatal

estabelecer
em

si

a
e

distinção

entre

iniciativas

aquelas

direcionadas

à

reformulação/atualização de seu aparelho. Em apertada síntese, pode-se dizer que
a primeira traduz projeto amplo, que abarca as várias áreas do governo e inclui o
conjunto da sociedade; enquanto que a segunda tem finalidades mais restritas, no
intento de tornar a Administração eficiente. Foi neste sentido que se erigiu o aludido
Plano Diretor.
De forma específica, pretendeu-se redefinir as clássicas funções do aparato
estatal, de maneira a superar a rigidez burocrática, considerando-se o fato de que,
desde a Constituição de 1988, o acentuado intervencionismo estatal revelou-se fator
antagônico e prejudicial à evolução socioeconômica.66

2.1.1 Antecedentes históricos: premissas político-econômicas
A Constituição de 1988 é instrumento de democratização do País, em suas
mais diferentes dimensões. Contudo, quando se confrontam os reflexos de seus
comandos na prática da sociedade, verifica-se que, apesar de inovadora em muitos
aspectos, não houve o efetivo rompimento com vícios estatizantes herdados da
história constituinte brasileira, eivada de regras nacionalistas sobre a ordem
econômica.67
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Em que pese ter assumido relevância histórica ao tempo de Getúlio Vargas,
proporcionando o crescimento econômico, por meio da concentração de recursos e
iniciativas do ente estatal dirigidas ao fortalecimento da indústria nacional,
especialmente por se tratar de um período marcado por fortes conflitos e
autoritarismo político, o modelo centradamente estatizante não logrou, no médio
prazo, êxito.68
Em paralelo, a iniciativa privada promoveu rápido crescimento, em resposta à
inação do ente público que, refém do conservadorismo econômico, não mais
correspondia às exigências da sociedade, evidenciando uma das crises do
estatismo.69
Já nas últimas décadas do século XX, com a transnacionalização da
economia, caracterizada pela rápida transposição de limites geográficos, novas
escalas de desenvolvimento científico e tecnológico e incremento dos meios de
informação e de produção, o Estado perdeu espaço como protagonista no cenário
econômico, cedendo lugar a grandes organizações internacionais e nacionais.70 No
contexto de um modelo desenvolvimentista marcado pela influência de setores
altamente competitivos e concentradores de capital, como o financeiro e grandes
empresas, o ente estatal passou a desempenhar papel secundário, com notável
enfraquecimento de suas bases e estruturas do poder econômico e político.71
Ainda que não normatizada, não incorporada preceitualmente ao mundo
jurídico, cresce no plano fático a figura do público não-estatal, visualizando-se a
superação da dicotomia de interesses, limitada classicamente à distinção dos
espaços público e privado, erigindo-se, em resposta à ascensão da sociedade, a
inversão do papel do Estado, a desmonopolização do poder e, com ela, a
necessidade do deslocamento da ênfase dos processos para os resultados. 72
disse TANCREDO NEVES. É a dívida uma espécie de tratado de Versalhes do terceiro-mundo. E o
tratado de Versalhes sabe o Oriente muito bem no que deu: O nazismo de Hitler e a Segunda Grande
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Provavelmente, para enfrentar desafios resultantes de um período político
autoritário, preconizou-se ainda na Carta de 1988 o modelo estatizante também no
que toca ao campo econômico, com suporte na crença da superioridade ética e
funcional do Estado, o que fundamentava propostas de intervenção no mercado, não
raro substituindo iniciativas da sociedade.73
Vale destacar que já por ocasião da aprovação do texto constitucional se
afirmava o caráter anacrônico de seu modelo econômico, situação que determinou
da pronta instauração de uma longa sucessão de emendas constitucionais quase
que num prolongamento da constituinte originária.74
Nesse cenário de complexidade, o modelo estatizante reproduzido na
Constituição de 1988 começou a ser questionado no prisma da associação do ente
estatal à sociedade, no sentido de que só a liberdade é o legítimo fundamento do
progresso, de forma que o primeiro deve colaborar com o segundo e vice versa,
através de uma maior aproximação entre ambos, não fazendo mais sentido
persistirem como instâncias antagônicas, cada qual com uma função.
Reforçando-se a política de retirada do Estado na execução direta das
atividades econômicas, foram editadas as Emendas Constitucionais: n 5, de 15 de
agosto de 1995, que transferiu aos Estados a competência para a exploração
diretamente, ou mediante concessão, dos serviços públicos de distribuição de gás
canalizado; n° 6, de 15 de agosto de 1995, que pôs fim à distinção entre capital
nacional e estrangeiro; n 7, de 15 de agosto de 1995, que tratou da abertura para
navegação de cabotagem; n

8, de 15 de agosto de 1995, que flexibilizou o

monopólio dos serviços de telecomunicações e de radiofusão sonora e de sons e
imagens; e n

9, de 9 de novembro de 1995, que flexibilizou o monopólio da

exploração do petróleo e do gás natural.75
Reconfigurados os papéis no que toca à atividade econômica, com a reversão
do anterior desenho estatizante, abria-se espaço para a reflexão em relação a qual o
papel do Estado no que toca ao funcionamento desse novo modelo – já que os
princípio regedores da ordem econômica seguiam constitucionalmente previstos,
73
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estabelecendo inequívocos deveres de atuação do Poder Público também nesta
seara.

2.1.2 A proposta da Reforma do Estado e a introdução das
agências reguladoras no cenário brasileiro
A reordenação do aparato de execução das funções estatais apresentou-se,
nos termos acima expostos, como instrumento indispensável para consolidar e
assegurar o crescimento sustentável da economia. A par disso, presidiam as
intervenções institucionais gestadas à época, os objetivos de promover a
estabilização da moeda, verdadeira pré-condição à correção das desigualdades
sociais e regionais.
Em decorrência, objetivava-se fortalecer a esfera pública na função gestora (e
não executora), de forma que a proposta era substituir a Administração Pública
burocrática76 pela gerencial, pautada na eficiência, no controle de resultados, cuja
ênfase é voltada à qualidade e produtividade do serviço público, melhoria das
atividades básicas prestadas, adoção de novas e efetivas políticas de cunho social.
O conceito de eficiência, não mais entendido na acepção apenas econômica,
passa a ganhar nova densificação, com conteúdo socioeconômico, significando o
complexo de resultados em benefício da sociedade.77
Completa-se esse movimento de redefinição da função do Estado, que deixa
de ser o principal promotor do desenvolvimento econômico e social, assumindo com
ênfase o papel de promotor e regulador de atividades diversas, marcando a
evolução de relações fundadas na sujeição àquelas desenvolvidas também sob a
perspectiva de colaboração.
Constituição também vetor de orientação da Reforma do Estado a promoção
de um escalonamento de atribuições em função da complexidade dos interesses
sociais, de forma que somente as demandas que, em razão de sua natureza,
76
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exigirem ação concentrada e inviável ao exercício das estruturas sociais presentes
nos sucessivos níveis da comunidade, deverão ser vinculadas às organizações
públicas, que atuarão subsidiariamente à sociedade. 78
Nessa ótica, deve o Estado se concentrar na execução de misteres de
natureza essencial, transferindo funções que podem ser desenvolvidas com
qualidade e eficiência pelos particulares, seja em regime da livre iniciativa, seja em
regime de direito público.79
Por conseguinte, em resposta a retirada da Administração Pública da
prestação direta de bens e serviços, valoriza-se a atividade de fomento, definido
como um dos instrumentos para incentivar o exercício de atividades de interesse
geral pelos particulares, estimulando-se a iniciativa da sociedade.
Há, portanto, nova qualificação da ação administrativa sob o influxo da ação
de propulsão em substituição às antigas prerrogativas de poder, que eram
concentradas e monopolizadas. Em suma, trata-se de um notável reposicionamento
estatal, cuja atuação é mais flexível, permitindo a interlocução com os setores a que
serve, orientado ao fomento em todas as modalidades. 80
Importante destacar que, inobstante a valorização da função de propulsão
traduzir um dos elementos da reforma, a própria Constituição Federal, em diversas
manifestações comprova sua presença originária. Como exemplos: i) o texto ressalta
a construção de uma sociedade mais justa e solidária como objetivo fundamental da
República, art.3 CF, III; ii) compartilhamento de funções diretamente relacionados à
dignidade da pessoa, como a seguridade (art. 194 CF), educação (art. 205 CF),
proteção à criança e ao adolescente (art. 227 CF). No campo econômico, a
referência é expressa, conforme art. 174 CF.81
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Em contrapartida, agentes e organizações da sociedade são admitidos como
agentes de iniciativas significativas no intuito de corresponder aos desafios
presentes num mercado mais aberto e competitivo.82 E, em resposta ao modelo
gerencial, “a legitimação do direito (...) repousa na eficiência de sua atuação,
potencializada pelo leque de colaboradores e chancelada pelo resultado.”83
Por outro lado, atentando-se para o fato de que a livre concorrência entre os
novos atores do mercado presume a produção de bens e serviços de esperada
qualidade e bom preço, não se pode desconsiderar o risco de eventuais falhas na
produção e problemas de concorrência, especialmente naquelas situações em que a
competição tende a ser acirrada, ou nos monopólios naturais.
No intuito de zelar pelo equilíbrio entre Estado e sociedade, o PDRE reforça a
função reguladora do primeiro, como condição de legitimação à inversão de funções
e ao adequado funcionamento do mercado. À medida que a iniciativa privada
ocupou novos espaços de atuação em âmbitos até então reservados à esfera
estatal, tornou-se premente o exercício da atividade regulatória por parte da
Administração Pública, quando menos como mecanismo garantidor de que esses
novos atores no cenário desenvolvessem sua atividade em harmonia com os já
referidos princípio regedores da ordem econômica.84
Nesse passo, adquiriu realce a necessidade de entes reguladores e
supervisor do jogo econômico, estabelecendo determinadas regras, amortecendo
tensões e conflitos, ao mesmo tempo em que destina a assegurar o equilíbrio entre
atores econômicos. Atua como árbitro, o que depende da coordenação de diversas
condições: uma posição de exterioridade, a capacidade de arbitragem entre os
interesses e ação continua no intento de proceder aos ajustes necessários. 85
Apesar de se atribuir ao PDRE expressamente o intuito de conferir
institucionalidade ao exercício da função regulação, não houve apresentação de
proposta específica de criação de entidade regulatória; algumas ideias norteadoras
de seu funcionamento e competências foram reunidas em torno do destaque às
82

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, direito e Estado: o direito administrativo em tempos
de globalização – in memoriam de Marcos Juruena Villela Souto. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p.
141.
83
VALLE, Vanice Lírio do. Direito fundamental à boa administração e governança. Belo Horizonte:
Fórum, 2011, p. 90.
84
PUIGPELAT, Oriol Mir. Globalización, Estado y Derecho: Las transformaciones recientes Del
Derecho Administrativo. Madrid: Cuadernos Civitas, 2004, p.112.
85
CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte:
Fórum, 2009, p.73.

47

chamadas atividades exclusivas do Estado, aludindo-se a uma figura mais genérica
de “agências autônomas”.
Tenha-se em conta que um dos eixos determinantes do PDRE era a
ampliação da autonomia dos órgãos e entidades desenvolvedores de funções
estatais, ainda que se revestissem de caráter de atividades exclusivas. Nesse
sentido, delineava-se como estratégia de desenho institucional: i) transformar as
autarquias e fundações que possuem poder de Estado em agências autônomas,
administradas segundo um contrato de gestão; o dirigente escolhido pelo Ministro,
de acordo com critérios rigorosamente profissionais, dotado de ampla liberdade para
administrar os recursos humanos, materiais e financeiros à sua disposição, desde
que guarde coerência com os objetivos qualitativos e quantitativos, denominados
indicadores de desempenho, previamente acordados; ii) substituir a Administração
Pública burocrática, rígida, voltada para o controle a priori dos processos, pela
Administração Pública gerencial, baseada no controle a posteriori dos resultados e
na competição administrada; iii) fortalecer práticas de adoção de mecanismos que
privilegiem a participação popular, tanto na formulação, quanto na avaliação de
políticas públicas, viabilizando o controle social das mesmas.
Segundo o Plano Diretor da Reforma do Estado, o Projeto das Agências
Autônomas seria desenvolvido em duas dimensões: a) elaboração dos instrumentos
legais necessários às transformações pretendidas e levantamento visando superar
os obstáculos na legislação, normas e regulações existentes; b) aplicação de novas
abordagens em algumas autarquias selecionadas, para atuar como laboratórios de
experimentação.

2.2 Desenho geral das agências reguladoras no direito
brasileiro
No Brasil, devido a suas funções, as

agências reguladoras86

são

consideradas como instituto próprio à seara do Direito Público. Contudo, é pertinente
86
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recordar que a divisão da Administração Pública em mais de um centro atuação não
constitui fenômeno contemporâneo.87 Na esfera legislativa o Decreto-Lei n 200, de
25 de fevereiro de 1967 já consolidava essa ideia, conforme se depreende da leitura
do art. 4 , quando dispõe expressamente das categorias de entidades que compõem
a estrutura indireta, a saber: autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações públicas.
Complementando esse movimento de descentralização das funções típicas
de Estado, cumpre registrar o surgimento do movimento de desestatização que
remonta à década de 1990, que tematizará a necessidade de outras iniciativas,
norteadoras da valorização da dimensão regulatória, a teor dos já existentes órgãos
e entidades reguladores, tais como: o Conselho Monetário Nacional, Banco Central
do Brasil, o Instituto do Álcool e do Açúcar e a Comissão de Valores Mobiliários.88
Incorporando o modelo gerencial, as agências fomentaram a releitura de
vários

institutos

e

atribuições

administrativas,

sobretudo

com

relação

à

independência, refletida na autonomia reforçada para o exercício da regulação,
característica marcante na primeira onda de desconcentração do poder. Segundo
momento de consolidação dessa autonomização das agências é a evolução para o
debate de questões afetas aos controles legislativo, executivo, judiciário e social da
adequação no desenvolvimento de sua atividade finalística.89
Elas assumem a forma de autarquias especiais, sujeitando-se à observância
dos chamados princípios setoriais, indispensáveis para assegurar a liberdade
o vocábulo agência tem sentido amplo, de forma que constituem agências todas as autoridades
públicas, excluídos, contudo, os três Poderes do Estado. De forma que toda organização
administrativa se resume em agências. Já o direito brasileiro, inspirado no sistema europeucontinental, tem organização complexa, que compreende uma série de órgãos que integram a
Administração direta e entidades que compõem a Administração indireta. Entre os vários tipos de
agência, havia a distinção entre agências reguladoras, regulatory agency, e agências não
reguladoras, non regulatory agency, conforme tivessem ou não poderes normativos, delegados pelo
Congresso para baixar normas que afetassem os direitos, as liberdades ou atividades econômicas.
Ressalta-se também a distinção que se faz entre agências executivas, executive agency, e
independentes, independent regulatory agency or comissions, de forma que na primeira os dirigentes
são destituídos livremente pelo Presidente da República, ao passo que na segunda são protegidos
por maior estabilidade, ocorrendo a perda do cargo somente pelas razões expressas em lei. DI
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funcional e o cumprimento de suas finalidades, traduzidas na independência como
vetor indispensável nas seguintes dimensões: i) política dos dirigentes, que decorre
da nomeação de agentes para o exercício de mandatos a termo, garantindo-lhes
estabilidade necessária e proteção contra o risco de ingerências políticas externas;
ii) técnica decisória, que assegura a predominância da discricionariedade do
conhecimento especializado sobre a discricionariedade política-administrativa, não
havendo, em princípio, recurso hierárquico impróprio de suas decisões para o Poder
Executivo; iii) normativa, revelada como instrumento indispensável para que a
regulação se concentre nas atividades submetidas ao controle; iv) gerencial,
orçamentária e financeira, as quais funcionam como a garantia das condições
internas de atuação das agências, com autonomia na gestão de seus próprios
meios.90
Por óbvio, é imprópria a associação deste modelo estrutural com o Estado
absenteísta, uma vez que a instituição das entidades especiais traduz cuidado com
sistematização e competência na atividade reguladora do Estado sobre setores da
economia, não implicando, pois, em função desreguladora. 91
O requisito de eficácia da regulação do exercício da função pública atribuído
às agências fortalece a exigência da qualificação técnica, no sentido de que se
requer profundo conhecimento do setor regulado e do mercado, além de controle de
riscos, visão prospectiva e avaliação de resultados, como se desenvolverá com mais
detalhes em próximo capítulo.
Como é cediço, em resposta ao modelo gerencial, o Estado assumiu a
responsabilidade de zelar pelo bom funcionamento do mercado e, com a separação
entre o setor público e o privado, adquiriu maior visibilidade o papel fiscalizador do
ente estatal,92 cuja complexa natureza torna imprescindível o arcabouço técnico
como condição ao satisfatório exercício da função regulatória.
Avançando no raciocínio, pode-se inferir que o modelo das agências
reguladoras traz ao cenário da gestão a criação de entidades dotadas de autoridade
e revestidas das prerrogativas inerentes a todos os órgãos públicos, subordinadas
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ao império dos princípios constitucionais que regulam a atuação da Administração
Pública, a saber: legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e publicidade.
O fundamento constitucional, mais precisamente no art. 174 da Constituição
Federal, que ressalta a função do Estado como agente normativo e regulador da
atividade econômica e, em seguida, com o art. 21, XI, com a redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº 8, de 15 de agosto de 1995, a qual
preceitua que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos de lei, que
disporá, entre outros aspectos, sobre a organização dos serviços, a criação de um
órgão regulador.
Em prosseguimento, voltadas à disciplina de serviços públicos e uso de bens
públicos, foram criadas a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, criada pela
Lei nº. 9.427, de 26 de dezembro de 1996; a ANATEL – Agência Nacional de
Telecomunicações, pela Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997; a ANA – Agência
Nacional de Águas, pela Lei n 9.984, de 17 de julho de 2000; a ANTT – Agência
Nacional de Transportes Terrestres e ANTAQ – Agência Nacional de Transporte
Aquaviários, pela Lei n 10.233, de 5 de junho de 2001.
Por sua vez, em relação às agências reguladoras de atividades econômicas
stricto sensu,93 foram criadas a ANP – Agência Nacional do Petróleo, pela Lei n
9.478, de 6 de agosto de 1997; a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, pela Lei n 9.782, de 26 de janeiro de 1999; a ANS – Agência Nacional de
Saúde Suplementar, pela Lei n 9.961, de 28 de janeiro de 2000; além das agências
reguladoras estaduais94 e municipais.95
Como autarquias integrantes da

Administração indireta, as agências

reguladoras são criadas por força de lei descentralizadora de uma função executiva,
exigindo assim a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, que assume a
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direção superior da Administração Pública, na forma do art. 84, II c/c art. 61,
parágrafo 1 , II, alínea “e” da Constituição Federal.96
Instituídas como autarquias de controle sob regime especial, possuem a
finalidade precípua para regular a prestação dos serviços públicos e o exercício de
atividades econômicas, bem como a atuação das pessoas privadas que passaram a
executá-las.

2.3 Funções das agências reguladoras no modelo brasileiro

A tarefa proposta pelo modelo institucional das agências reguladoras
no sistema brasileiro envolverá necessariamente o desempenho de funções
substantivamente distintas tendo em conta o papel de controle e supervisão do
segmento de atividade econômica de que se cuide, ou ainda a execução em si de
serviço público transposto para aquele regime. Se no plano executivo e judicante se
tem um modo de atuação típico da Administração Pública, com a possível
transposição do acervo clássico de conhecimento em cada qual; é no plano da
função normativa que as agências reguladoras proporão maiores desafios.

2.3.1 Função executiva das agências reguladoras
Primeira atuação típica das agências reguladoras, que materializam opção de
descentralização do desenvolvimento em si de uma atividade, é a de natureza
executiva, onde terá curso em si a materialização da tarefa objeto da delegação.
Localiza-se no plano da concretização do serviço, e, portanto, na seara
verdadeiramente operacional. No âmbito executivo, a atividade desenvolvida pela
agência reguladora não se diferencia substantivamente daquela a cargo da
Administração direta no mesmo espectro.
Como entidades integrantes da Administração Pública, as agências, por meio
do exercício da função executiva, realizam contratos, atos administrativos, emitem
autorizações, realizam licitações, bem como fiscalizam a correta execução da

96

SOUTO, Marcus Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. Rio de Janeiro: Lúmen Júris,
2005, p.245.

52

atividade consentida ou contratada, observando-se os limites da moldura
regulatória.97
Legitima-se, em resposta à natureza dessa função, a cobrança da taxa de
regulação, como uma das condições para uma empresa permanecer no mercado
regulado, bem como pela garantia da autonomia financeira das autarquias especiais.
Decorrem, ainda, os poderes concernentes à aplicação de sanções,98 em virtude do
descumprimento de preceitos legais, regulamentares ou contratuais pelos regulados.
Sob esse espectro, tais atribuições são associadas ao poder de policia
estatal, eis que permite a aplicação de restrições e condicionamentos99 ao exercício
das liberdades dos segmentos regulados, no esteio das competências definidas em
lei.
Em suma, prima pelo monitoramento e fiscalização do mercado, emergindo
daí, em respeito à materialização das finalidades e objetivos acima referido PDRE, a
análise permanente de desempenho satisfatório e qualitativo das empresas
vinculadas à regulação e seus respectivos impactos nos subsistemas regulados,
especialmente no que se refere à verificação de atendimento coletivo das normas
reguladoras.

2.3.2 Função judicante das agências reguladoras
Em

coerência

com

a

delegação

da

atividade

empreendida

pela

descentralização e autonomia decisória, que informa o modelo estrutural das
agências reguladoras, incide o poder de interferência na solução de eventuais
conflitos entre os diversos agentes regulados, desses com os usuários ou com o
Poder Público, como resultado de provocações unilaterais de quaisquer desses
agentes.
Trata-se de função essencial ao equilíbrio do mercado e, por decorrência, faz
incidir a interpretação prospectiva do julgador, na cogitação de prováveis
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consequências do conteúdo decisório em relação ao contexto socioeconômico,
através da relação custo-benefício.100
Reveste-se de efeitos voltados subsidiariamente para o futuro, distinguindose, além de outros aspectos, da função judicante exercida pelo judiciário e pela
própria Administração, direcionadas, na maioria das vezes, à solução de questões
que já ocorreram, matérias, pois, do passado. 101
Como condição ao adequado exercício dessa atividade, é mandatória a
observância aos preceitos legais, sob os critérios de legitimidade, finalidade e
eficiência, visualizando-se o contexto de determinada decisão regulatória, de forma
a compatibilizar sua adequação às exigências do mercado regulado.

2.3.3 Função normativa das agências reguladoras
É no campo da função normativa que as agências reguladoras se apresentam
como mecanismo institucional diferenciado, na medida em que se pretende
efetivamente a garantia de intervenção ordenadora, originária de âmbito do poder
distinto do legislativo. A lógica que orienta a proposição é a de conferir esse papel a
uma estrutura mais ágil na materialização de seu processo decisório, num ambiente
que favoreça o desenvolvimento da discricionariedade técnica, blindado pelos
mecanismos assecuratórios da independência funcional, já referidos anteriormente.
Numa perspectiva de Estado gerencial e subsidiário, ganha substantiva
relevância o campo da função normativa, já que ali se poderá, por mecanismos
ordinatórios em sentido estrito, ou ainda de propulsão, assegurar a qualidade no
serviço objeto da outorga, e ainda a estrita observância dos princípios regedores da
ordem econômica contidos no art. 170 da Constituição Federal.
Na perspectiva estritamente teórica, é essa mesma função que determinará
maior controvérsia tendo em conta os eflúvios ainda do ideário da legalidade estrita
como parâmetro posto
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2.4. Desafios à função normativa das agências reguladoras

A construção do modelo institucional das agências reguladoras se desenvolve
em paralelo a um momento de autocrítica do próprio direito, onde o papel da lei e de
outros mecanismos de ordenação da sociedade se vê questionado. Natural portanto
a polêmica em relação aos limites e possibilidade do exercício de uma função
normativa, por estrutura descentralizada da Administração Pública, com o potencial
de expressiva intervenção no desenvolvimento da atividade econômica, contrariando
(possivelmente) interesses poderosos. Impõe-se, portanto, o percurso às principais
objeções trazidas ao novo modelo.

2.4.1 Função normativa e o equilíbrio e harmonia entre
poderes
Questionamentos atinentes ao amparo legal das iniciativas das funções
normativas encontram-se enraizados na ideia monista102 de que a vinculação da
Administração Pública ao Parlamento é a alma do direito administrativo. Adeptos
desta teoria103 defendem que as leis são maximalistas, não havendo espaço para
deliberações próprias do administrador, que atribuam ao Poder Público o exercício
de competências normativas amplas, que lhe autorizem editar normas que não se
limitem ao desdobramento natural da incidência dos conteúdos previstos em lei.
Não se pretende, contudo, negar a premissa de que o direito administrativo
supõe a vinculação do administrador ao legislador; todavia, refuta-se a ideia de que
102
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a atuação do Executivo encerra-se no espectro da lei, tal como extraído de uma
superada concepção da teoria da separação de poderes. Vale ressaltar que, de
origem, a noção de separação de poderes não vislumbrava uma Administração com
as dimensões e transformações alcançadas no transcurso o tempo, sem contar que
a teoria de Montesquieu, vítima de múltiplas interpretações tendenciosas, nunca foi
aplicada na sua inteireza.104
Essa premissa encontra suporte em muitos argumentos: um deles é o fato de
que

a

Europa

Continental

produziu

a

institucionalização

do

contencioso

administrativo e sua autonomia em face dos órgãos judiciais, sob o fundamento de
que a teoria impediria a intervenção judicial sobre os atos administrativos. De outro
lado, tal solução não foi admitida pelo Brasil e nem pelo EUA, que, inclusive,
adotaram a mesma teoria da separação dos poderes. 105
Trata-se a referida concepção política mera divisão de atribuições do Estado
entre órgãos distintos, com harmônica divisão de trabalho, como barreira à
concentração das funções estatais e ao abuso do poder. Considerando que foi
determinada pelas circunstâncias da época, como protesto ideológico do liberalismo
político contra o absolutismo monolítico 106 da monarquia no século XVII e XVIII,107
por evidente, é inapropriado, em face da evolução do Direito Administrativo, inferir
que o Estado, através de seus órgãos, deve exercer isoladamente uma das três
funções tradicionalmente consideradas: legislativa, executiva e judicial, de forma que
à Administração Pública cabe apenas a execução das leis.
Reitera-se, sem sombra de dúvidas: o Direito Administrativo contemporâneo
não limita o exercício da gestão pública à disciplina da atuação do legislador, eis que
precisa assegurar que o sistema de regras e princípios, através de sua base e
possibilidades, fundamente a prestação de serviços pelo ente público em coerência
com a função criadora, nos termos constitucionais.108
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Ademais

disso,

negar

a

existência

desta

disciplina

contemporânea,

legitimando-se a defesa pela interpretação distorcida da teoria da separação de
poderes, tal como sustentado pela teoria monista, contradiz o fenômeno universal da
criação de novos órgãos auxiliares do Estado, aos quais foram outorgadas funções
normativas e jurisdicionais.109
Por outro lado, dada a interação crescente no exercício da competência entre
o Legislativo e Executivo, com propriedade, merece realce a afirmação de que
“vivemos no direito administrativo brasileiro não a era da deslegalização, mas, sim, a
era da concorrência normativa.”110 Além disso, o modelo gerencial, pautado pela
preocupação constante com a eficiência, cujo foco é voltado para os resultados,
justifica, por si só, as novas funções cometidas ao Estado, independentemente das
divisões orgânicas tradicionais.
Superado, pois, o cabimento e legitimidade da competência normativa das
agências reguladoras, emerge cristalina a afirmação de que o poder normativo é
materializado pelo exercício da função administrativa normativa e não legislativa,
traduzida em instrumento necessário para que a regulação se concentre na esfera
de atuação destas entidades, tal como erige a autonomia reforçada, como sua
principal característica.

2.4.2 Dimensão e natureza da função normativa das agências
reguladoras
Tendo em vista que a dimensão do poder está indissociavelmente relacionada
à compreensão do poder legiferante e regulamentar, são pertinentes breves
considerações sobre seus contornos no ordenamento jurídico, como condição
necessária ao aprofundamento da função normativa das agências.

109

A respeito, Moreira Neto ilustra que “nos Estados contemporâneos inúmeros órgãos que não se
incluem em qualquer dos três conjuntos de poderes clássicos, desempenhando, com independência
política, uma vasta gama de atribuições setoriais importantes, como o caso dos bancos centrais e dos
tribunais constitucionais em países, e no Brasil dos órgãos encarregados do exercício das funções
essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e, ainda, dos
Tribunais de Contas.” MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório: a alternativa
participativa e flexível para a administração pública de relações setoriais complexas no estado
democrático. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 152-153.
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SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 153154.
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O poder do legislador corresponde à esfera primária de deliberação na
ordenação da conduta, pois decorre diretamente da Constituição Federal,
assumindo preponderância na escala hierárquica dos atos normativos; já o
regulamentar é de natureza secundária, uma vez que se materializa através de atos
derivados,

que

encontram

na

manifestação

legiferante

seu

fundamento,

exteriorizando-se na forma de decretos, regimentos, resoluções, deliberações e
portarias.
Em decorrência, para determinada corrente, o ato regulamentar deve pautarse nos limites da lei, pois “como ato inferior à lei (...) não pode contrariá-la ou ir além
do que ela permite. No que o regulamento infringir ou extravasar da lei, é irrito ou
nulo, por caracterizar situação de ilegalidade.”111
Contudo, apesar de se mostrar incontestável a diferença no plano hierárquico
entre lei e o regulamento, nem sempre se revela fácil distinguir o que deve constituir,
a título de conteúdo, cada um desses atos normativos.

A afirmação de que a

matéria inovadora é jungida à competência da primeira e que os regulamentos nada
mais são do que simples desdobramentos do conteúdo legal,112 embora possuam
afinidades em relação à generalidade e abstração,113 deve ser compreendida na
lógica fundante da atribuição do poder normativo, cuja origem repousa explícita ou
implicitamente da Constituição Federal ou em lei formal. Sob esse ângulo,
ressaltando o dever do gestor público aos cometimentos constitucionais, Justen
Filho114 consigna a importância do poder normativo no sentido de que ele permite
ajustar os meios de ação ao dinamismo cambiante da atividade econômica, o qual é
de difícil previsão.
111

a

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32 . ed. Atualizada por Eurico de
Andrade de Azevedo, Délcio Balastero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros,
2006, p 181.
112
Denominados regulamentos meramente executivos, que só poderiam dar operacionalidade às
normas
legais já existentes. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo.
a
27 . ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 343.
113
Sobre o grau de identidade dos atos normativo em relação à lei, Meirelles sustenta que “Tais atos,
conquanto normalmente estabeleçam regras gerais e abstratas de conduta, não são leis em sentido
formal. São leis apenas em sentido material, vale dizer, provimentos executivos com conteúdo de lei,
com matéria de lei. Esses atos, por serem gerais e abstratos, têm a mesma normatividade da lei e a
ela se equiparam para fins de controle judicial, mas quando, sob a aparência de norma,
individualizam situações e impõem encargos específicos a administrados, são considerados de
efeitos concretos e podem ser atacados e invalidados direta e imediatamente por via judicial comum,
ou por mandado de segurança, se lesivos
a de direito individual líquido e certo.” MEIRELLES, Hely
Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32 . ed. Atualizada por Eurico de Andrade de Azevedo, Délcio
Balastero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2006, p.178.
114
JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras. São Paulo: Dialética, 2002, p.521.
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Negar que estes atos apresentem inovação implicaria retrocesso à teoria
monista, no sentido de que a Administração Pública possui a função mecânica de
executar as leis. Não se pretende, contudo, afirmar que a ela é livre para agir, sem
contar com algum grau de vinculação à lei, até porque tal afirmação careceria de
constitucionalidade.115
Ademais, todo ato jurídico implica maior ou menor escala de criação ou
aplicação do Direito, excepcionando-se do conteúdo criativo apenas os atos pelos
quais não se estabelece norma alguma, como a execução de uma penalidade, razão
pela qual estes últimos traduzem mera aplicação do Direito.116
Se fosse adotado o conceito estrito de execução como ato que não cria
qualquer direito ou obrigação, haveria inviabilidade constitucional da expedição de
qualquer regulamento,

pois as atividades do administrador e

do juiz se

consubstanciam, de certa forma, em criação do direito, não se limitando assim pura
e simplesmente à execução da lei, razão pela qual a adoção da acepção estrita
motivaria a conclusão de que todos os regulamentos seriam autônomos,
contrariando o contexto do art. 84, IV, da Constituição Federal.117
Por meio da genérica dependência de lei, há legitimidade para que o
conteúdo dos regulamentos apresente novidade, notadamente porque o grau de
vinculação da Administração ao legislador é orientado pela política legislativa
adotada, quanto maior a normatização pelo legislador, menor o espaço dos
regulamentos e vice-versa.118
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Com propriedade Sundfeld sustenta que “Por vezes se reconhece poder ao Executivo para editar
atos com base direta na Constituição, mas não se trata propriamente de exceção à genérica
dependência de lei para a Administração. São casos em que a Constituição tomou a si a tarefa, que
normalmente fica para o legislador, de definir e regular competências e atos (exemplo: para o
Presidente decretar a intervenção federal, o estado de defesa e sítio – art. 84, IX e X). Nessas
situações a norma constitucional cumpre diretamente a função de lei.” SUDFELD, Carlos Ari. Direito
administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012, p.157.
116
KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo:
Martins Fontes, 2000, p. 195.
117
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do direito administrativo
econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 415/416.
118
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012, p.156.
Segundo o autor há três fórmulas para definir o papel da lei frente à Administração. “A primeira é a da
primazia da lei, pela qual a atividade administrativa não pode contrariar as leis, devendo acatá-las. A
segunda é a imposição de uma genérica dependência de lei para a Administração, pela qual em
princípio não é autônoma para agir, devendo contar com algum grau de autorização legal. A terceira
fórmula é a instituição da reservas específicas de lei, para exigir que certas decisões bem
determinadas só possam ser tomadas diretamente pelo legislador, ficando vedado à lei delegá-las à
Administração.”
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O presente raciocínio é consentâneo com a própria finalidade da função
normativa, eis que é vocacionada à integração do ordenamento jurídico. A respeito,
é ilustrativa a lição de Grau:119
Observo, inicialmente, que a função normativa, assim designada e
tendo seu conteúdo definido a partir de uma classificação material
das funções estatais, está originariamente espraiada pelo todo que
constitui o Estado. Apenas, em conseqüência da adoção de um
determinado sistema organizacional, parte dela, transmutada em
função legislativa, é destinada à titularidade do Legislativo. Não
obstante, remanescem as partes restantes, como faculdades do
Executivo e do Judiciário. Apenas, em razão da contemplação
daquele sistema, que supõe a divisão de poderes – não, porém, para
cindi-los, mas para tê-los em situação de equilíbrio -, o exercício de
tais faculdades reclama uma atribuição, explícita ou implicitamente
reconhecida em ato legislativo.

Nesse contexto, convém definir duas espécies de leis: i) exaustivas, que, em
virtude da extensa normatização, reservam espaço apenas para edição de
regulamentos meramente executivos; ii) leis-quadro, que fixam as diretrizes da
regulação, permitindo que a Administração exerça a competência normativa através
de regulamentos autorizados,120 superando-se assim a terminologia “regulamentos
delegados.”121 É, portanto, a extensão do grau de atribuição da função normativa
que permitirá a identificação da natureza do exercício regulamentar.
Como se vê, não há espaço inovador aos regulamentos executivos, ao passo
que os autorizados viabilizam, com certo grau de limitação, inovações jurídicas, já
que desenvolvem, nos limites da lei, os programas legais permitidos, não se
tratando, pois, de mera execução material da lei.

119
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GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 7 . ed. São Paulo: Malheiros, 2008,
p.249.
120
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012, p.168.
121
Sobre o tema, elucida Grau: “ Os regulamentos “delegados”, assim indevidamente chamados,
porque não decorrem de nenhuma delegação de função – e que, portanto, adequada e corretamente,
chamo de regulamentos autorizados -, são emanados a partir de atribuição explícita do exercício de
função normativa ao Executivo. Dela encontramos exemplo no art. 153, §1 , da Constituição (exceção
à legalidade estrita) e em leis ordinárias que contemplam disposições do tipo “ fica o Poder Executivo
autorizado a regulamentar as atividades (...)”, ou do tipo “o Poder Executivo regulará a forma e o
processo para a aplicação do disposto no (...)”. Essas leis ordinárias ou permitem a emanação de
regulamento ou conferem o dever de sua emanação. Torno a repetir que o que se atribui ao
Executivo é o exercício de função normativa, e não de função legislativa: logo, não há no caso,
qualquer delegação. Erradíssima, pois, a menção, no caso, a regulamento “delegado”; cuida-se, no
a
caso, de regulamento autorizado.” GRAU, Eros Roberto.O direito posto e o direito pressuposto. 7 .
ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.252.
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Restando

comprovada

a

possibilidade

jurídica

de

os

regulamentos

apresentarem conteúdo inovador, sobreleva notar que a natureza da função
normativa conferida às agências é de caráter regulamentar, na medida em que a
vinculação subsume à observância dos parâmetros existentes da lei que autorizou o
exercício dessa atividade. A competência normativa destas entidades especiais é
assim calcada em standards, ou seja, palavras de baixa densidade normativa, eis
que lhes permitem a realização das finalidades públicas, especialmente o tempestivo
acompanhamento dos setores suscetíveis às constantes mutações econômicas e
tecnológicas.122
Cumpre sublinhar que as leis que instituíram as agências autorizaram a
normatização de alguns vetores de natureza técnica, não havendo, pois, alteração
significativa na ordem jurídica, dada à vinculação aos termos da própria Constituição
Federal. Trata-se, portanto, de autêntica capacidade normativa do regulador,
pautada nos limites do ordenamento jurídico em vigor.
Reitera-se que, consoante a velocidade em que se processam as mudanças
sociais, políticas e econômicas, as leis não mais atendem com a celeridade exigida
todos os anseios sociais, sendo necessárias à evolução da sociedade normas de
ordem técnica, de elevada especificidade, razão pela qual se afigura indispensável
que as agências apresentem certo grau de independência em relação aos Poderes
do Estado.123
Ademais, por óbvio, o legislador não detém conhecimento suficiente para
alcançar todas as situações postas, mantendo-se, por conseguinte, no plano da
generalidade. É inimaginável que adentre em detalhes, especialmente porque as
normas que disciplinam o mercado são primacialmente técnicas e mudam
constantemente com a própria dinâmica social. Sob esse pressuposto, se a lei
cuidasse de tais especificidades, haveria necessidade constante de atualização para
atender as exigências sociais, fundamentando-se assim a capacidade normativa do
regulador.124
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ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do direito administrativo
econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 408.
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CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências reguladoras e poder normativo. in: ARAGÃO,
Alexandre Santos de. O poder normativo das agências reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.
66.
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SOUTO, Marcus Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. Rio de Janeiro: Lúmen Júris,
2005, p. 49.
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Superada a compreensão da dimensão e natureza do poder normativo
conferido às agências reguladoras, alguns requisitos se impõem para aferição de
sua compatibilidade com os objetivos legais.
Como primeiro requisito, espera-se que os agentes sejam verdadeiros
administradores, e não políticos, vedando-se atuação daqueles com objetivos
personalistas, eis que se exige equidistante primazia dos interesses da coletividade.
O segundo, concentra-se no princípio da eficiência, no sentido de que se espera que
os administradores do setor regulado possuam a necessária especialização técnica,
como condição imprescindível ao exercício de suas funções, uma vez que sua
ausência poderá provocar elevados gravames à coletividade 125. Nesse sentido, a
entidade

reguladora

deve

possuir

profissionais

técnicos,

que

detenham

conhecimento qualificado da matéria regulada, objetivando atender às finalidades
regulatórias precípuas da lei.
Não se pode esquecer que o exercício da função normativa conferido às
agências é umbilicalmente associado à Administração Pública gerencial, aquela cuja
atuação é focada na consecução dos resultados, razão pela qual a produção dos
atos normativos não deve se dissociar dos parâmetros legitimatórios, sob pena de
romper os fins para os quais foram instituídas, legitimando-se o manejo da
processualidade administrativa como efetivo instrumento de controle e aferição
dessa compatibilidade.

125

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências reguladoras e poder normativo. in: ARAGÃO,
Alexandre Santos de. O poder normativo das agências reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.
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3 O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO NAS RELAÇÕES
ADMINISTRATIVAS

A Constituição da República trouxe ao cenário brasileiro significativas
inovações, compatíveis com a evolução conceptual dos direitos individuais e sociais,
da natureza e responsabilidades das empresas no processo produtivo, entre outras.
Essas transformações provocam reflexos nos compromissos da Administração
Pública em sua interação com a coletividade, no contexto do Estado Democrático de
Direito.
Embora prevista na Lei Maior, a regulação das funções administrativas foi
alvo de certa perplexidade, ainda sob inspiração verticalizada, que pressupõe
possibilidade de imposição unilateral de atos pela Administração Pública, em sua
relação com a coletividade.
Por outro lado, prevalece o entendimento de que, não obstante as muitas
outras conseqüências do novel ambiente, inaugurado pela Lei Maior, subsiste a
cláusula do devido processo legal como vetor de compreensão da maneira pela qual
devam se dar as relações entre Estado e cidadania; cláusula essa, cuja incidência
alcança não só questões processuais instrumentais, como também as de ordem
material, como garantia fundamental do cidadão, no mister de protegê-lo contra
atuação arbitrária do Estado, preservando a segurança e transparência nas
relações, inclusive naquelas de cunho administrativo, o que contribui sobremaneira
para o controle das iniciativas do ente estatal, as quais devem estar sempre
norteadas pelo interesse público.

3.1 O devido processo legal como conquista do Estado
Democrático de Direito
A garantia fundamental ao devido processo legal,126 conforme teor do art. 5 ,
LIV da Carta Magna confere tutela contra qualquer arbitrariedade do Estado,

126

Segundo Bastos “ A sua origem histórica data da Carta Magna que tornava certo que ninguém
seria despojado de sua vida, de sua liberdade ou propriedade senão em virtude do devido processo
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exigindo sua subordinação a determinado percurso, previamente difundido e
conhecido, para planejamento e materialização de suas decisões. Dado seu
conteúdo abrangente e incidência nas relações de amplo espectro é visto como
verdadeiro requisito do Estado de Direito.127
Com a opção fundante da Carta de 1988 em favor do mais recentemente,
Estado Democrático de Direito, têm-se o devido processo, concebido como
"princípio da justiça",128 eis que, “ é uma esperança e garantia (...) no processo e em
qualquer decisão”, alcançando não só aos sujeitos que fazem parte da relação
processual, como todos aqueles que exercem funções essenciais à realização dos
valores democráticos.129
Assim concebida, a aludida cláusula compreende requisitos outros,130 tais
como: do juiz natural, direito à defesa, à isonomia processual, ao contraditório e à
bilateralidade dos atos procedimentais. Conjugando-se o conteúdo da garantia à
esfera das relações processuais, o processo é alçado à categoria de legítimo
instrumento de proteção dos direitos, orientando a atuação do Estado, nas suas
múltiplas funções, inclusive a legislativa.131
No cenário das relações administrativas, a trazida da garantia do devido
processo reverte a lógica verticalizada em que a Administração assumia a posição
de presidência exclusiva do procedimento administrativo, decidindo unilateralmente,
a partir de uma lógica direcionada pela rígida dicotomia entre interesse público e
privado.132

legal. No ano de 1791, a Constituição americana foi emendada, introduzindo-se a avaliação de
punições without due processo of law, sendo o mesmo limite imposto aos Estados pela Emenda XI ,
que determina: Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua
jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado em que residem. Nenhum Estado fará ou
executará qualquer lei restringindo os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos,
nem privará qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade sem processo legal regular, nem
negará a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a igual proteção das leis.” BASTOS, Celso
Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro
de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988-1989, p. 261-271.
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Saraiva, 2009, p. 686.
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O devido processo legal subordina o exercício do ente estatal a um percurso
formal e previamente conhecido, operando como verdadeira ferramenta democrática
que propicia alcance do cidadão aos parâmetros norteadores da sua atuação, no
intento de concretização do Estado Democrático de Direito.

133

Requer a atuação da

Administração Pública orientada por parâmetros pré-estabelecidos, reduzindo-se,
dessa forma qualquer possibilidade de arbítrio. O contraditório e a ampla defesa são
condições que contribuem para o aumento de decisões justas.134

3.2 A função processual da Administração Pública
Tradicionalmente, a compreensão do Direito Administrativo centrava-se no
ato, cujo controle recaía na aferição dos requisitos de validade, indispensáveis à sua
formação, a saber: i) competência, traduzida pela delegação de poder ao agente
público para desempenho de suas funções; ii) finalidade, identificada com o
compromisso com o interesse público; iii) forma, expressa pela exteriorização do ato,
destacando-se a forma escrita (habitualmente utilizada), embora haja atos
consubstanciados em manifestações verbais; iv) motivo, calcado na situação de
direito ou de fato que justifica a iniciativa; v) objeto, que reflete o conteúdo do ato,
como aquele que cria, modifica ou comprova situações jurídicas. Através da
categoria jurídica ato administrativo, a Administração manifesta sua vontade ou
afirma situações preexistentes. 135
O agir da Administração somente era considerado legítimo, quando
contivesse os elementos formalmente inerentes ao ato, em harmonia com a
compreensão reducionista da legalidade, onde se tinha por inteiramente de limitada
a forma da expressão da vontade administrativa.
Todavia, ampliaram-se os objetivos da ação estatal, à medida que se
transformaram as funções e relações entre Estado e sociedade, como já
demonstrado no Capítulo 1. Um dos novos elementos incorporados à atuação
administrativa passa a ser a comunicação e cooperação entre ambos, o que, entre
133

MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. São Paulo: Revista dos
Tribunais,1993, p.87.
134
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outras consequências, provocou a evolução para o foco no processo, que tende a
privilegiar a legitimação da tomada de decisão e não só o formalismo. Hodiernamente,
como se sabe, o Estado opera principalmente através do
processo, eis que os agentes públicos, que recebem do povo o poder para
consecução das finalidades legais e edição de atos administrativos, utilizam canais
de expressão da vontade do direito, 136 e encontram no processo a disciplina
autêntica da formação do querer estatal,137 embora a realização das atividades
próprias ao ente estatal não ocorra exclusivamente pela via processual.138
O querer público difere do interesse particular, que pode agir com liberdade
naquilo que a lei não proíba, traduzindo interesse disponível, ao passo que o
administrador tem pré-determinados os elementos justificadores de seus atos, eis
que lhe cabe cumprir a vontade do Direito.139
O processo tem como bússola um conjunto de regras, que informam o
caminho a ser observado pela Administração, permitindo avaliar se o exercício do
poder está compatível com as finalidades subjacentes. Por seu turno, os atos
administrativos

expressam

as

decisões

tomadas,

que

não

dependem

necessariamente do processo.140 Contudo, ambos revelam a adequação do agir
estatal, pois impedem que o agente transforme o exercício profissional em
expressão

de

sua

personalidade,

ou

mero

voluntarismo,

ignorando

a

função/dimensão social do processo, entre outros requisitos já enunciados.
Como se tratará com mais vagar no desenvolvimento do estudo, como
instrumento de garantia democrática em tempos de policentrismo e de possível
colisão

entre

direitos

fundamentais

igualmente

merecedores

de

proteção

constitucional, merece realce a atuação administrativa pela via processual de cariz
dialógico, exigindo-se que seu resultado assegure a observância e prática das
regras que informam garantia da pluralidade e do equilíbrio de participação dos
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interessados141 na materialização da escolha pública que ali se está em vias de
construir.

3.2.1

A

processualidade

administrativa:

distinção

entre

processo e procedimento
Compreender a distinção entre processo e procedimento implica examinar a
lógica da alteração das atribuições e responsabilidades do Estado, o que pode ser
iluminado mediante breve retrospectiva histórica.
Como exposto, prevalecia a atuação unilateral em relação aos particulares,
sob a premissa de contraposição entre interesse público e privado,142 argumento por
meio do qual se justificava a rígida dicotomia na gestão.
Tal estrutura perdurou por muito tempo: desde a Proclamação da República
até a década de 1930, período em que a base da economia brasileira era
eminentemente agrícola,

as relações jurídico-administrativas tinham feições

marcadamente oligárquicas. A aliança entre o poder do Estado e as elites agrárias
locais perdurou mesmo após a Independência, com a fossilização das relações
sociais, por meio das quais a estrutura socioeconômica e seus desdobramentos
políticos situavam-se na esfera decisória dos “donos do poder”.143
Estudiosos144 desse período têm sido unânimes em identificar, desde então, a
indistinção entre as noções de interesse público e privado, ou de privatização da res
pública, inicialmente identificada com a propriedade da Coroa, que apresentava
reflexos àqueles segmentos que ocupavam o ápice da pirâmide demográfica. Tal
configuração perdurou ao longo do tempo, alterando-se apenas a terminologia
referente ao período histórico.145
141
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O Estado, tido como detentor do monopólio do interesse público, manifestavase por meio de atos administrativos imperativos, formados sem a participação
popular. Prevalecia, então, a concepção impositiva da Administração Pública,146 num
período em que o processo não detinha qualquer importância, denominando em
procedimento o iter de formação desses atos.147
Nesse passo, a concepção do direito administrativo foi marcada por duas
faces antagônicas, visualizando-se, de um lado, a autoridade do Estado na
imposição de obrigações aos particulares e, de outro, a compreensão de que os
direitos fundamentais dos cidadãos impunham limites ao poder do Estado. Dessa
forma, estabeleceu-se o insolúvel conflito entre liberdade e autoridade.148
Como materialização desse embate, prevalecia o entendimento de que o
interesse público concentrava-se no respeito à lei, fundamento e limite do poder da
Administração Pública, enquanto que, quanto aos particulares, os interesses
cindiam-se à esfera da individualidade de cada cidadão.149
Por conseguinte, era firme a concepção150 de que a supremacia do interesse
público decorria da autoridade de comando em relação aos particulares, como
requisito indispensável na gestão dos interesses postos em confronto. Ocorre que,
com a abrangência dos campos de atuação da Administração Pública e com a
emergência da força política de diferentes grupos sociais, que alcança expressiva
gama de interesses coletivos, reduziu-se a dicotomia entre interesses público e
privado, culminando no entrelaçamento dos espaços; aqueles até então privados
tornaram-se públicos, e aqueles públicos, passaram a ser ocupados por particulares,
em complementação, colaboração ou até mesmo incentivados, mediante fomento do
Estado.
Tem-se aqui a coexistência do Estado com outros centros de poder,
reposicionando-se no exercício de suas atividades com mais flexibilidade e
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eficiência, que, mesmo conservando as prerrogativas públicas “ele ampliará, com
grande

proveito,

a sua

ação

organizadora,

reguladora

e,

principalmente,

fomentadora, pois é mais eficiente persuadir do que obrigar”.151
Nessa linha de pensamento, a noção de interesse público tornou-se fluida,
não sendo apropriado desvinculá-lo da pluralidade de interesses coletivos dotados
de legitimidade. A respeito, é ilustrativa a lição de Medauar:152
A uma concepção de homogeneidade do interesse público, segue-se
uma situação de heterogeneidade; uma idéia de unicidade passou-se
à concreta existência de multiplicidade de interesses coletivos. A
doutrina mais antiga refere-se à impossibilidade de rigidez na
prefixação do interesse público, sobretudo pela relatividade de todo
padrão de comparação.

Sob esse ângulo de análise, o processo administrativo adquire extrema
relevância, no que se relaciona a identificar e ordenar interesses públicos segundo
prioridades e estabelecer meios para ponderação dos mesmos, no intuito de atender
a cada situação concreta.153
Define-se assim o processo pela efetiva intervenção dos interessados na
formação dos atos públicos,154 viabilizando-se, por meio do diálogo, a identificação
de diversos interesses subjacentes que incidem no caso concreto.

3.2.2 Função processual, eficiência e resultados
Toda ação estatal deve ser eficiente, sob pena de não se levar a efeito o
resultado legitimamente esperado, conforme teor do art. 37 da Constituição da
República. O princípio da eficiência exige que o desenvolvimento das atividades de
interesse público alcance concretude com presteza, correção sob critério técnico e
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jurídico e rendimento compatível com as necessidades sociais.155 Esse conjunto de
exigências traz a lume a ruptura com o modelo gerencial pletoricamente produzido
na centralidade do Estado e sem compromisso com resultados.156
Ademais, por corresponder a mandamento constitucional inafastável, a gestão
pública, por meio do devido processo legal, deve valer-se de meios democráticos
para a efetiva realização de metas, propósitos e compromissos. 157
Para a consecução dessa metodologia, exige-se a materialização da
participação como instrumento democrático e dialógico, que ensejará a formação da
decisão

coerente

com

o

fundamento

consensual

da

processualidade

administrativa.158
É no diálogo que se verificam as condições que caracterizam a atividade
administrativa eficiente, tais como: moderação, respeito, consciência das limitações
e foco nas necessidades e demandas presentes na realidade socioeconômica e
cultural.159 Trata-se de objetivo político de primeira ordem, dado que uma sociedade
democrática é, de plano, a que se expressa livremente no exercício público da
argumentação e fortalece os interesses plúrimos e individuais, presumindo autêntica
integração e, portanto, transformação da tolerância negativa em positiva. 160
Assim procedendo, espera-se da Administração Pública, no esteio de seu
compromisso finalístico com os direitos fundamentais, postura ativa e receptiva à
participação

no

processo

de

formulação

decisória,

como

pressuposto

da

convergência de interesses.161
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Sob essa orientação, a função processual, em termos de concretização da
eficiência, deve primar por explícita e comprovada compatibilidade entre o planejado
e os resultados alcançados.

3.3 Devido processo legal transcendendo a litigiosidade
Aspecto igualmente relevante na compreensão do devido processo no
contexto do Estado da pós-modernidade, é afastar-se de uma concepção tradicional
onde o signo principal seja o adversarial, o da contraposição de interesses em
conflito. Impõe-se reconhecer que o processo, também como técnica de
desenvolvimento da função administrativa, pode orientar-se a outros resultados que
não só a composição de um litígio formalmente posto entre partes, ou entre
cidadania e Administração Pública.
As atividades administrativas, na lição de Moreira Neto,162 classificam-se em:
i) poder de polícia – que implica limitação e condicionamento do exercício das
liberdades e direitos individuais, em prol da convivência social; ii) serviços públicos
por si, ou por seus delegados - afeto à satisfação das necessidades primárias e
secundárias da comunidade; iii) ordenamento econômico – de caráter disciplinador,
ou substitutivo das atividades privadas no cenário econômico; iv) ordenamento
social – vinculado à execução de imposições legais de disciplina pública, em
parceria ou substitutiva da ação da sociedade: saúde, educação, trabalho,
previdência; v) fomento – ligado à promoção do desenvolvimento socioeconômico.
Tais compromissos sinalizam claramente à natureza intrínseca de atendimento aos
interesses sociais, conferidos constitucionalmente à Administração Pública.
Nessa ordem de raciocínio, o planejamento e a definição de políticas públicas
requerem, desde logo, o reconhecimento de que múltiplos interesses convivem na
sociedade. Não obstante o conflito seja inerente ao cenário social, via de regra as
atividades do ente estatal não radicam necessariamente no litígio: planejar e
promover políticas públicas compõe o elenco das atividades inerentes ao ente
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estatal

que,

no

caso,

se

organiza

para

cumprir

com

eficiência

suas

responsabilidades de prestar serviços com repercussão no coletivo.163
Sob essa linha de raciocínio, a noção de resultados envolve o somatório de
ações que contribuem para o desenvolvimento do sistema público, como exigência
inerente aos valores democráticos, nos quais a cidadania tem potencial para atuar
como importante agente qualificador desse processo. 164
No intuito de incrementar a capacidade estatal de atingir as demandas
legitimamente esperadas pela sociedade, exige-se, em prol da eficiência e
qualidade, a combinação de instrumentos que propiciem o alcance dos resultados
que extrapolem o âmbito individual, beneficiando o progresso da sociedade. 165
Essa busca de possibilidades estratégicas é de se dar no leito do processo, de
molde a preservar todo o percurso exploratório de alternativas desenvolvido pela
Administração Pública – até mesmo como mecanismo de formação da memória e
viabilização do exercício do controle, em qualquer de suas modalidades.
Ademais, reconhecendo-se características do Estado Democrático de Direito,
não

há

ineditismo

em

ressaltar

que

deve

atuar

em

consonância

com

responsabilidades, como: i) incentivar a transparência, ii) garantir o acesso à
informação, iii) divulgar informações, estimulando a conscientização e participação
nas decisões sobre questões ligadas as políticas públicas.166 Operando dessa
forma, chega-se à equação esperada: credibilidade e legitimidade nas ações
públicas, à medida que aumenta e reforça a confiança da sociedade nos resultados
qualitativamente alcançados.
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De tudo resulta a necessidade da criação de instrumentos que propiciem a
integração e o compromisso da sociedade com a análise dos problemas e com o
processo de decisão, no intuito de superar eventuais litígios, mediante ampla
participação como recurso à obtenção satisfatória desses resultados. Sobre o tema,
são esclarecedoras as lições de Moreira Neto:167

A realização da democracia material se suporta na participação
política, aberta aos cidadãos ou a quaisquer pessoas físicas ou
jurídicas em todos os Poderes e órgãos constitucionalmente
autônomos do Estado para que tenham acesso à informação, para
que sejam admitidos a manifestar sua opinião e influir na formulação
de políticas públicas, para que possam, em alguns casos, coparticipar das decisões e, por último, mas não menos importante,
para que estejam legitimados para deflagrar os instrumentos de
controle de legalidade, de legitimidade e de licitude para tanto
dispostos pela ordem jurídica vigente.

Por decorrência, merece reforço o papel da Administração Pública, no
aperfeiçoamento do seu desempenho, em termos de eficiência e produtividade;
coragem no enfrentamento de matérias complexas e abertura à parceria com os
cidadãos,168 o que culmina num sistema dinâmico, aberto e flexível à consecução do
interesse público.

3.3.1 Administração e as relações de colaboração na
construção das decisões
Como sublinhado, quando a Administração Pública é regida pelas premissas
da eficiência e da democracia participativa, é premente construir espaços para
interlocução, para descentralizar e estabelecer parcerias com a sociedade na
deliberação, execução, controle e avaliação dos seus atos. 169
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Para tanto, é crucial que o Estado utilize recursos apropriados à divulgação
das potencialidades coletivas e individuais e promova espaços de participação dos
cidadãos, de maneira a difundir as informações necessárias à pertinente reflexão e
garantia de efetiva intervenção. A atuação dos diferentes atores sociais será eficaz à
proporção da consciência de cada qual sobre sua potencialidade e sobre as
alternativas e respectivas consequências, o que pode ser construído mediante
canais de informação compatíveis com as peculiaridades dos diferentes grupos de
interlocutores.170
Para a concretização dessa finalidade, exige-se postura proativa estatal em
perfeita simetria com o interesse coletivo. Numa sociedade plural, como a brasileira,
não é razoável que, em atenção ao compromisso finalístico dos resultados, na
disseminação das informações, a Administração privilegie determinado segmento da
população ou grupo com expressivo quantitativo de cidadãos; ao contrário; deve
levar em consideração a amplitude de atores sociais que compõem a sociedade, em
todas as suas dimensões.171
Nesse ponto repousa a magnitude do desafio a superar; porém, somente
assim a sociedade terá a seu alcance as efetivas ferramentas de participar
efetivamente na definição das escolhas públicas, servindo, ao mesmo tempo, de
valioso parceiro no monitoramento e controle das ações que venham a ser
desenvolvidas.172
O

diálogo

no

universo

de

múltiplos

interlocutores,

incluindo-se

a

Administração, reforça a consideração das razões suscitadas, as quais estimulam a
formação de uma decisão composta às demandas e expectativas da sociedade,
possibilitando-se distinguir os verdadeiros compromissos finalísticos do Estado
daqueles unilaterais. Além disso, a decisão construída democraticamente “fortalece
a confiança no sistema e induz ao incremento da participação nas deliberações
futuras”,173 retroalimentando a qualidade da gestão pública.

Temas sobre direitos humanos: em homenagem ao Professor Vicente Paula Barreto. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2009, p. 34.
170
VALLE, Vanice Regina Lírio do. O direito fundamental à boa administração e governança. Belo
Horizonte: Fórum, 2011, p. 143.
171
RODRÍGUEZ-ARÃNA MUNÕZ, Jaime. Direito fundamental à boa administração.Tradução de
Daniel Wunder Hanchem. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 53.
172
VALLE, Vanice Regina Lírio do. O direito fundamental à boa administração e governança. Belo
Horizonte: Fórum, 2011, p. 143.
173
VALLE, Vanice Regina Lírio do. O direito fundamental à boa administração e governança. Belo
Horizonte: Fórum, 2011, p. 143.

74

Nesse espectro, tem-se como boa Administração aquela que pauta o seu
exercício de acordo com o conhecimento da realidade, objetivando sempre
empregar esforços no sentido de melhorá-la, razão pela qual se permite, no esteio
do princípio da razoabilidade, a retificação pelo próprio Estado dos erros
eventualmente cometidos. A abertura à realidade, a aproximação aos dados que
emergem do contexto fático traduzem elementos determinantes do agir ético da
Administração Pública, eis que seu comprometimento é afeto ao desenvolvimento da
própria sociedade.174

3.2.2 Devido processo legal como legitimador das decisões
Como sublinhado, no esteio constitucional referente às funções estatais, o
devido processo legal precisa atender a um conjunto de requisitos, alguns dos quais
foram examinados nas seções anteriores. Porém, na mesma linha de pensamento,
cumpre acrescentar a criação e emprego de estratégias e instrumentos que
propiciem a ligação entre o atuar processualizado e o incremento do signo de
legitimidade das decisões, como desdobramento da gestão norteada pela abertura à
participação da sociedade.
Inicialmente, importante se faz recordar o conceito de legitimidade,
percorrendo para tanto às lições doutrinárias de Moreira Neto. Segundo o autor,175
embora o termo sinalize a conformidade do agir estatal ao interesse público, assume
distinção por grau de legalidade. Nesse sentido, para o constituinte, a quem
compete a responsabilidade da positivação originária, a percepção quanto aferição
da legitimidade do agir seria tão somente política, razão pela qual uma suposta
norma carecedora de legitimidade não provocaria nenhuma conseqüência a nível de
legalidade. Por sua vez, para o legislador ordinário, ao qual compete produzir a
positivação derivada, a ilegitimidade repousaria na desconformidade na produção
normativa em relação aos comandos constitucionais. Em relação ao administrador,
cuja competência recai na aplicação das leis para a promoção dos múltiplos
interesses públicos confiados ao Estado, a legitimidade poderá estar contida na
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legalidade, incidindo aqui os atos vinculados ou parcialmente contida nela, nesta
hipótese a legitimidade estaria umbilicalmente associada às opções legítimas,
orientadas à consecução de resultados que traduzem o dever público da boa
Administração, ou seja, comprometimento ético da finalidade pública.
Sob essa perspectiva da Administração Pública, o encontro de vontades
constitui elemento fundamental para aferição de legitimidade da tomada de
decisões, submetida ao crivo da garantia de transparência e controlabilidade 176 dos
múltiplos interesses que se colocam, todos merecedores de consideração.
Numa sociedade marcada por diferenças e desigualdades de toda ordem, não
só no plano sócio-econômico, mas também naquele dos valores culturais e da
convicção sobre as qualidades e responsabilidades dos governantes, essa é tarefa
complexa e espinhosa. Resulta daí que a legitimidade do processo decisório e da
prestação de serviços à coletividade requer iniciativas técnicas e políticas dirigidas à
construção do consenso possível entre os administrados.177
Comentando a nova visão legitimatória processual, Moreira Neto 178 leciona
que ela reflete a visão pós-moderna da ordem jurídica, duplamente submetida à
legalidade e legitimidade, não mais aprisionada a um sistema fechado, refém da
legalidade pura, que valorizava sobremaneira o formalismo procedimental.
Demarcando a transição de uma Administração fechada para a aberta aos
interesses subjacentes, o processo administrativo se consubstancia em elemento
indispensável de garantia à participação de interessados na tomada decisória
estatal, em consonância com os valores democráticos.
Segundo o pensador em tela, os valores informadores da pessoa humana
obtêm maior perenidade, quando comparados com os direitos organizacionais
inerentes ao Estado. Assim compreendido o fenômeno, para efeitos legitimatórios, a
ação estatal deve comprometer-se com a realização dos valores e postulados
constitucionais,

que

alicerçam

a

noção

de

funcionalização

da

atividade

administrativa.

176

GUIMARÃES, Bernardo Strobel. A participação no processo administrativo. in: MEDAUAR, Odete;
Schirato, Vitor Rhein. Atuais rumos do processo administrativo.São Paulo: Revista dos Tribunais,
2010, p.87.
177
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno:
legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p.61-63.
178
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno:
legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 41.

76

A legitimação processual compreende algumas condições preliminares, como:
o conhecimento profundo da realidade a que se destina o objeto e conteúdo da
decisão; o exame criterioso da argumentação e motivação de realização de atos
submetidos ao consenso validante do grupo.179
Como se pode depreender e com respaldo em Puigpelat,180 trata-se de
conceito amplo, que propicia isonomicamente a intervenção, não só daqueles que
possam vir a ter um direito subjetivo suscetível de ser afetado pela decisão, como
também de todos os titulares de interesses individuais e coletivos.
A ampliação dos parceiros, embora represente dificuldades de ordem prática,
em

confronto

compreensão

com
do

a

superada

procedimento

unilateralidade

administrativo

decisória,

umbilicalmente

informadora
relacionado

da
à

unicidade do interesse público, tem a vantagem de enriquecer a tomada de decisão,
no sentido de proporcionar resposta razoável ao conjunto de interesses plurais. A
composição de interesses permeia a inferência de que a legitimidade processual é
umbilicalmente associada ao exercício do poder estatal pelo consenso, 181 que traduz
a convicção de que a decisão é a melhor para todos os interesses subjacentes.
É crucial levar em conta o extensivo rol de interesses a serem ponderados na
escolha decisória. Por isso, é premente criar mecanismos e condições à
manifestação de pontos de vista, demandas e expectativas com relação à situação
fática,182 informações valiosas à Administração na identificação do interesse a
prevalecer. Sob esse ângulo, a transparência das informações viabiliza o
conhecimento dos fatos informadores do processo em questão. 183
O presente encaminhamento é consentâneo com a noção de legitimação do
poder, no sentido de que o processo expressa um dos modos pelos quais o povo
exerce seu poder, no esteio da compreensão “governo é do povo e que o poder a
este pertence”. Nesse espectro, reitera-se que a compreensão adequada de
democracia extrapola a participação do povo na escolha de representantes,
179

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno:
legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 65-66.
180
PUIGPELAT, Oriol Mir. Globalización, Estado y Derecho: Las transformaciones recientes del
derecho administrativo. Madrid:Cuadernos Civitas, 2004, p. 132.
181
PUIGPELAT, Oriol Mir. Globalización, Estado y Derecho: Las transformaciones recientes del
derecho administrativo. Madrid: Cuadernos Civitas, 2004, p. 73.
182
SCHIRATO, Vitor Rhein. O processo administrativo como instrumento do Estado de Direito e da
Democracia. in: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. Atuais rumos do processo
administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.39-40.
183
MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.
167.

77

alcançando seu compromisso político no que se refere aos processos decisórios.
Esse entendimento é expresso por muitos autores, entre os quais, serve como
exemplo a referencia a Medauar,184 exposta nos seguintes termos:
A processualidade está associada ao exercício do poder estatal; o
poder é, por si próprio, autoritário. No âmbito estatal, a
imperatividade característica do poder, para não ser unilateral e
opressiva deve encontrar expressão em termos de paridade e
imparcialidade, no processo pré-constituído. Daí a importância dos
momentos de formação da decisão como legitimação do poder em
concreto, pois os dados do problema permitem saber se a solução é
correta ou aceitável e se o poder foi exercido de acordo com as
finalidades para as quais foi atribuído.

Decorre dessa premissa a necessidade de justificação das decisões públicas,
que permite analisar os resultados segundo os princípios da legalidade e eficiência,
identificando, em paralelo, os interesses em jogo. A medida contribui ainda para
aferir a imparcialidade decisória e a equidistância no atendimento ao público.
Resulta daí o dever de qualquer órgão ou agente administrativo de explicitar com
clareza os fundamentos de fato e de direito que motivaram a decisão, sob pena de
nulidade.185
Em

síntese,

a

atuação

parametrizada,

informada

pelos

vetores

de

transparência das informações, intervenção, imparcialidade, motivação e isonomia,
potencializam o caráter responsivo da decisão, prevenindo eventuais e indesejáveis
efeitos aos interesses jurídicos acautelados.
Adicionalmente,

a

discussão

democraticamente

processualizada

das

alternativas em questão 186 potencializa a aceitação da decisão e, portanto, o alcance
de seus efeitos no tempo, devido, entre outros fatores, à menor susceptibilidade ao
descumprimento pelos destinatários da norma.
Como de amplo conhecimento, à Administração Pública cabe a última palavra
no processo decisório, eis que a ela foi delegado o papel constitucional de
184
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instrumento concretizador da justiça social e garantidora dos valores constitucionais,
competindo

assim

a

proteção

e

aplicação

da

moldura

constitucional

e

infraconstitucional, o que assegura e facilita ao mesmo tempo a delimitação de
deveres e a visualização das possibilidades do agir estatal. Assim, no esteio do
conteúdo finalístico da CF, é, portanto, ela quem detém a visão macro das ações
públicas em curso – no seu próprio âmbito – ou naquele afeto às demais entidades
federadas, que permite, de certa forma, a otimização dos resultados obtidos da
combinação dessas distintas esferas em prol do melhor atendimento ao interesse
público. Contudo, o poder decisório somente se legitima, quando exauridas as
regras informadoras do devido processo legal, que, num Estado Democrático de
Direito, reclamam a participação da sociedade.

3.2.3 Devido processo legal como qualificador das decisões
Já se explicitou por diversas vezes que o papel do Estado no contexto atual
alcança um conjunto complexo de responsabilidades, as quais exigem intervenções
criativas, social e tecnicamente fundamentadas, no intuito de trazer ao plano
concreto as mudanças desejadas.187 De outro lado, o leque diversificado de
atividades pode apontar uma ausência de expertise da máquina estatal – ou quando
menos, indicar o potencial de benefícios do concurso de outros agentes. Mesmo no
plano normativo, a rigor, já se tem o reconhecimento dessa possibilidade, com a
incorporação da figura jurídica das parcerias público-privadas, conforme Lei n
11.079, de 30 de dezembro de 2004, cuja ratio representa alternativa fundamental
ao crescimento socioeconômico do país, eis que fomenta a colaboração positiva dos
setores privado e público, com a finalidade de minimizar as carências básicas da
sociedade.
A participação, como informadora da atuação administrativa, ao viabilizar a
ponderação dos interesses em voga, potencializa o enriquecimento das decisões,
cujo suporte está calcado em ampla visão dos problemas e respectivas propostas de
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solução. Sob esse viés, quanto maior o grau de abertura do processo deliberativo,
mais provável a compatibilidade da resolução com o intuito a que se destina.188
No âmbito da sociedade atual, incluem-se os desafios que envolvem matérias
técnicas, eis que, segundo a perspectiva do exercício dialógico, a Administração
receptiva à comunicação e interação encontra meios e modos de difundir os
elementos necessários à compreensão de determinado tema, incluindo-se os
aportes tecnológicos que sobre ele incidem.
Como se sabe, a materialização desse exercício de intercâmbio informacional
envolve múltiplos segmentos da sociedade, contando, inclusive, com a comunidade
cientifica, destinatária da linguagem que lhe é peculiar.189 Todavia, há situações que
envolvem outros atores sociais, cujo saber, embora muito relevante, encontra
dificuldade de decodificar o linguajar técnico. Tendo presente esse dado de
realidade, é indispensável a previsão de mecanismos de comunicação apropriados à
cultura dos interlocutores, explicitando com clareza e transparência, os elementos
úteis e necessários à tomada decisória.
Essas providências são congruentes com a premissa de que a complexidade
das questões emergentes do contexto acentua as limitações da Administração, no
sentido de sua compreensão e abordagem eficiente e socialmente informada. Em
outras palavras: não se pode imaginar que determinada equipe seja a única
detentora do conhecimento técnico, nem dos desafios que caracterizam o cenário a
que se dirigem as decisões. Isso porque o intercâmbio e compartilhamento de
saberes é condição indispensável de realização dos compromissos atribuídos ao
Estado.190
Numa

perspectiva de

atuação em

parceria com

instituições sociais

(universidades, ONGs, entre outras), uma medida salutar seria buscar a
incorporação de potenciais talentos, atuantes em outros setores, levando em
consideração a missão constitucional de satisfação do interesse público. 191
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Outro recurso de valor inestimável é o poder da rede informacional, eis que,
os processos sociais não mais fluem sob o manto da comunicação hierarquizada; a
interconexão da organização em rede provou o enfraquecimento da atuação unitária
do Estado, erigindo a assunção do novo papel de colaborador. 192
Nesse sentido, não se pode olvidar que a participação que se almeja,
qualificadora,

portanto

da

deliberação,

é

aquela

que

transpõe

obstáculos

decorrentes de uma limitada expertise da Administração Pública ou dos interesses
que não tenham sido considerados.193
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4 ATRIBUTOS DO PROCESSO REGULATÓRIO NORMATIVO
Assentado no Capítulo anterior que o devido processo legal constitui
imprescindível bússola às deliberações administrativas – não só as orientadas à
solução de litígio, como também aquelas materializadoras de escolhas públicas em
geral; resta verificar quais sejam os atributos específicos de que deva se revestir o
processo administrativo regulatório normativo, já que nessa particular sucessão de
atos, se empreende a opções que transcendem o interesse localizado, e com
repercussão relevante no domínio econômico – seja no campo dos serviços
públicos, seja da atividade econômica stricto sensu.
A redefinição das clássicas funções estatais trouxe a lume um estilo de
formulação das escolhas públicas vocacionado ao atendimento de demandas
plurais, cuja natureza requer, além de probidade e presteza na efetividade de seus
compromissos, articulação com distintos atores sociais.194

Tal

configuração

determina que Estado e sociedade sejam fortemente inter-relacionados, o que
ocorre por meio de interfaces que hão de ser ativamente construídas, como
mecanismo inclusive de superação de certa baixa mobilização social à participação
na vida administrativa.195
Por óbvio, no desempenho de responsabilidades de tão magno significado,
adquire relevo a função normativa, cujo propósito é alcançar o devido comedimento
entre interesses e valores concorrentes. Se isso já seria assim na normatização
ordinária, com maior razão o será quando essa preceituação se dá por intermédio de
atividade

delegificada,

em

que

o

signo

de

legitimidade

vem

não

da

representatividade eleitoral, mas da particular aptidão técnica e da blindagem
institucional que, nos termos do desenvolvido no Capítulo 2, protegem às agências
reguladoras.
O

enunciado

das

normas

regulatórias

não

impõe

determinado

comportamento, nem define interesse público específico, mas almeja preservar ou
restabelecer o equilíbrio no jogo de poder entre atores sociais e econômicos, o que
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por si só traduz a necessária combinação de distintos princípios constitucionais e
objetivos fundamentais da República.196
Nesse novo cenário, a regulação (especialmente dos serviços públicos e da
atividade econômica stricto sensu) é substancial ao equilíbrio dos intrincados
sistemas que compõem a sociedade e reclama a observância de requisitos
específicos que a tornam efetivamente apta à adoção de medidas preventivas e
enfrentamento de eventuais distúrbios:197 i) na concorrência, ii) na preservação dos
bens coletivos, iii) nas externalidades, iv) no sistema de informações, v) em aspectos
de ordem político-econômica, tais como: desemprego, inflação,concorrência desleal,
entre outros.
Disso resulta que a aludida função está impregnada de atributos próprios e se
concretiza pelo exercício de coordenação aberta e cooperativa, no desenrolar do
devido processo legal, possibilitando, entre outros resultados, a ponderação das
demandas e expectativas dos sujeitos de direito envolvidos: individuais, coletivos e
difusos dos usuários e consumidores; agentes econômicos de natureza privada,
produtores de bens e serviços concernentes aos segmentos regulados. Desse
particular modo de concretização da decisão regulatória normativa resultam atributos
específicos que hão de ser observados no processo de construção da decisão
regulatória normativa. É o que se passa a evidenciar.

4.1 Simetria das informações
O desenvolvimento do devido processo legal na atuação administrativa não
revestida de litigiosidade, mas voltada à normatização de condutas em abstrato
envolverá a busca (também no viés do procedimento) de uma maior legitimidade ou
qualificação da decisão que ali se materializará, conforme demonstrado no Capítulo
3 acima. Essa é a oportunidade para a compilação de uma inteligência coletiva que
congregue o acervo de conhecimento da Administração, e também os aportes que
possam ser oferecidos pela sociedade como um todo, a partir das múltiplas
perspectivas de cada segmento possa priorizar.
196
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Pressuposto para o desenvolvimento do referido conhecimento por agregação
do problema submetido à Administração e das possíveis soluções postas ao
desenvolvimento

da

atividade

regulatória

será

um

patamar

comum

de

informações.Observe-se que esse franquear dos elementos – prática que se destina
a superar a assimetria de dados – envolve duas situações distintas a) quando a
Administração dispõe de dados não levados a conhecimento público, muito embora
os mesmos possam corroborar ou refutar a escolha expressa pela norma
regulatória; b) quando alguma organização da sociedade deixa de fornecer
subsídios que poderiam aprimorar e qualificar a decisão regulatória. Isso se destaca
para evidenciar que a resistência no partilhamento dos elementos disponíveis pode
se por de ambos os lados da relação.
Segunda dualidade que se põe no campo da assimetria das informações, é
aquela que reconhece como relevante o acervo de conhecimento do problema, bem
como o universo das possíveis soluções. Numa e n’outra hipótese, o potencial de
contribuição de parte dos agentes externos à Administração Pública só alcançará
sua potencialidade máxima, com o compartilhamento do conjunto de dados
relevantes já identificados pelo poder público.
A compreensão do problema em si a ser objeto de normatização assume
significado mais expressivo, quando se leva em conta que, no mundo moderno, a
informação constitui ferramenta de valor inestimável,198 cujo conceito implica, entre
outras,

a

dimensão

pessoal

e

transindividual,

linearmente

conectadas.

Transindividualidade, nesse sentido literal, exigirá interação entre mais de um
comunicador – de modo que o compartilhamento do já sabido apresenta-se como
condição sine qual non.
Sob o ângulo do processo de produção de conhecimento, uma das vertentes
de seu adequado desenvolvimento, de índole assistemática, compreende a
bagagem historicamente acumulada, que resulta do processo natural de observação
e experimentação (empírica), que os indivíduos realizam no seu cotidiano, mediante
procedimento de ensaio e erro, entre outros.

Nesse sentido, os vetores que

integram o problema em si é realidade normalmente mais afeita ao domínio da
198
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Administração Pública, que justamente pela experimentação prévia daquelas
dificuldades, tenderá a equacionar com maior riqueza de detalhes os obstáculos à
ação estatal eficaz. Séries históricas, dados comparativos de desempenhos
anteriores, alternativas historicamente já exploradas e descartadas; todos esses são
elementos que contribuem para a superação da assimetria de informações e
qualificam o ponto de partida para o desenvolvimento da função regulatória.
Por outro lado, sublinham-se os avanços empreendidos pela sociedade, na
busca sistemática e cumulativa de resposta a determinadas questões, cujos
resultados são levados a público, atualmente ligados em rede. 199 Entre várias
classificações, o conhecimento sistemático pode ser dividido em dois grandes
grupos: o científico, cujas finalidades estão voltadas para atender a necessidades
específicas nas mais diversas áreas, compreendendo, desde aspectos vinculados às
noções básicas, as quais não assumem o compromisso com resultado prático no
curto e médio prazo, mas que podem ser de crucial importância para a evolução da
ciência ao longo do tempo e aqueles dirigidos a propósitos e finalidades
pragmáticos, em termos de aplicação imediata.
Em outro vértice, merece realce o conhecimento técnico ou tecnológico, que
se propõe à produção de instrumentos e aparatos úteis à operacionalidade das
distintas áreas, seja industrial, comercial, agrícola, de serviços, da Administração, da
medicina e até mesmo da própria evolução da produção científica em termos
abrangentes. Pela relevância das respectivas finalidades e abrangência, ambos os
grupos impulsionam significativamente o desenvolvimento da sociedade.200
Pela natureza das suas responsabilidades, num mundo marcado pela
celeridade na evolução de saberes nas mais diferentes esferas, a atuação
regulatória pressupõe domínio atualizado de conhecimentos técnicos, científicos e
factuais, indispensáveis à análise e ao balanceamento da pluralidade dos interesses
em jogo.

199

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; BORGES, Paulo César Rodrigues. Ciência da informação:
ciência recursiva no contexto da sociedade da informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 29, n.
3, 2000, p.40-49. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010019652000000300005&Ing=pt&nrm=iso>.Acesso em: 11 maio 2013.
200
SHIGUNOV NETO, Alexandre; TEIXEIRA, Alexandre Andrade. Sociedade do conhecimento e
ciência administrativa: reflexões iniciais sobre a gestão do conhecimento e suas implicações
organizacionais. Perspectivas em Ciência da Informação., Belo Horizonte, v.11, n. 2, 2006, p.220232.
Disponível
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141399362006000200006&Ing=pt&nrm=
iso>.Acesso em: 11 mai. 2013.

85

Nesse sentido, a simetria no acesso às informações sobre o objeto da
regulação enseja a conjugação de distintas visões, numa síntese capaz de favorecer
a compreensão e adesão à decisão normativa.201
Embora a doutrina aponte o campo regulatório como aquele onde, por
excelência, se desenvolve a chamada discricionariedade técnica, não se pode ter
por suficiente a revestir de legitimidade uma decisão dessa natureza o aporte
exclusivamente pela Administração Pública da expertise que ela julgue pertinente
aplicar àquela disciplina. O convencimento da sociedade de que a escolha técnica
ali desenvolvida é a melhor e se revela harmônica com o interesse público envolverá
num primeiro momento, o full disclosure desses mesmos motivos que nortearam a
eleição da alternativa, e dos dados que embasam a opção.
Vale sublinhar que a simetria do acesso ao conhecimento de dados de
natureza tecnológica, ou qualquer outra que possa contribuir para o equilíbrio
desejado, elimina vantagens potencialmente injustas, quando um dos polos detém
maior cabedal de saber do que os demais participantes, ao mesmo tempo em que
pode prejudicar a sociedade, consumidora/usuária daquele serviço. 202
No elenco de informações necessárias ao cumprimento das competências da
entidade regulatória, incluem-se dados sobre o desempenho econômico-financeiro,
inclusive de natureza contábil, além das referentes a alternativas tecnológicas
disponíveis, a outros modelos de negócio no cenário nacional e internacional, à
satisfação dos usuários com os serviços prestados, suas demandas, entre muitas
outras.
Como

se pode

depreender

do

exposto,

a assimetria informacional

potencializa eventuais equívocos ou regulação incompleta, o que ocorre quando a
decisão se apoia em critérios desconhecidos, desatualizados ou incompletos. No
campo particularmente econômico, um exemplo clássico de desequilíbrio de dados
que compromete o adequado desenvolvimento da atividade regulatória é a ocultação
de elementos como custos de transição, para alterar as demonstrações contábeis,
influenciando nos resultados
201

203
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A esse respeito, vale ter em mente que a igualdade no acesso a dados
relevantes é via de mão dupla entre a agência e a sociedade e pode envolver, tanto
o conhecimento do problema, como sua solução. Nessa linha de pensamento, se
um dos requisitos é a ampla participação no processo de tomada de decisões, é
crucial a veiculação de dados, inclusive aqueles referentes à caracterização do tema
em análise, como às alternativas de solução, sem o que, torna-se inviável a
cooperação na qualificação da decisão regulatória.
Por evidente, o acesso equilibrado às informações proporciona condição de
maior nível qualitativo decisório, imprimindo eficiência, celeridade, qualidade,
confiabilidade social e transparência ao processo. Ao mesmo tempo, favorece a
compreensão do contexto fático e a participação dos interessados no conhecimento
das decisões regulatórias, reforçando a imparcialidade da função regulatória e a
neutralidade na ponderação quanto aos interesses concorrentes.
Na perspectiva específica da regulação da ordem econômica, o partilhamento
de informações e a participação de distintos segmentos potencializa o exercício de
atividade preventiva, atentando-se ao risco de o domínio econômico ultrapassar os
limites de razoabilidade na concorrência do mercado evitando manipulação no
cenário político-legislativo, que pode lesar o exercício do direito, desconsiderando a
pluralidade de centros difusores de informação e os meios indispensáveis à
vigilância dos agentes concorrentes e demais atores sociais.204
Não se pode perder de vista que, com a crescente descentralização das
atividades estatais, a aferição da legitimidade democrática deixou de ser domínio de
uma racionalidade objetiva predeterminada pela lei, e passou a repousar nos
instrumentos de transparência e participação dos administrados. Dessa forma,
chega-se a conclusão de que o acesso às informações é pressuposto necessário à
participação ativa nas decisões políticas e, pois, instrumento necessário à realização
do princípio democrático.205 Assim, o respeito a esses critérios instrumentaliza a
exigência do Estado Democrático de Direito e seu pressuposto de redistribuição
equitativa dos recursos sociais, sob o escudo da garantia constitucional de um
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mercado plural, que confere ênfase à desconcentração de poder e atendimento às
necessidades sociais.206
Em sentido contraposto, um sistema fechado, que não garante amplo acesso
às informações, aumenta o risco da deslegitimidade da atuação das agências,
motivando o baixo nível de autonomia técnica e decisória.207 Nesse espectro,
poderia predominar a defesa dos interesses dos regulados, em substituição aos
conteúdos finalísticos, os quais fundamentam e justificam a instituição dessas
entidades.
Nesse aspecto, é oportuno trazer a lume a moldura normativa

208

da garantia

de acesso à informação, como se verifica na Constituição da República, bem como
em fontes infraconstitucionais, como a Lei n 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que
trata do acesso a documentos e arquivos públicos e informações de posse dos
órgãos públicos; a Lei n 9.051, de 18 de maio de 1995, que dispõe sobre a
expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de situações e a
Lei n 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Essas iniciativas são coerentes com a premissa de que, nas sociedades
democráticas, os órgãos e entidades que compõem a Administração Pública devem
atuar em conformidade com o requisito da transparência, que implica a observância
imperiosa da garantia do acesso à aos dados relevantes, adoção de instrumentos
que viabilizem sua divulgação e incentivo à participação no ciclo decisório,
estimulando-se a inteligência coletiva para a obtenção da qualidade dos serviços
prestados.
Como ressaltado, as informações e conhecimentos compartilhados pela
sociedade, incluindo os segmentos regulados, entidade reguladora e a comunidade,
são pressupostos para a obtenção de melhores e qualificados resultados, numa
compreensão dinâmica do exercício das funções do Estado, que necessita do
concurso de múltiplos agentes.
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interlocutores, um dos requisitos do acesso é o uso de linguagem compreensível por
todos, evitando-se hermetismos tecnicistas.

4.2 Incorporação da dimensão prospectiva da decisão:
importância da análise do impacto regulatório
Sob determinado ângulo de reflexão, a norma reguladora decorre de atividade
administrativa extroversa do Estado, o que reveste de importância o imperativo de
assegurar a visibilidade dos atos, abertura à cooperação dos interessados na
tomada decisória e conhecimento de como se procedeu à ponderação dos
interesses concorrentes. Esses vetores, nos termos do desenvolvido no subitem
acima, asseguram uma posição equânime no que toca ao conhecimento das
variáveis incidentes sobre a situação a se regulada, e favorecem a qualidade do
resultado final do exercício da função normativa. Nesse entendimento, a regulação
integra o ciclo da processualidade aberta, eis que contribui, entre outros aspectos, à
legitimação do processo como componente das funções extroversas do Estado.
Assim concebido, o processo administrativo regulatório em abstrato tem o
potencial de assegurar a visibilidade dos atos, garantir abertura à cooperação e
participação dos interessados na tomada decisória, além de possibilitar a
ponderação dos interesses concorrentes – tudo isso como meio de qualificação da
deliberação pública. Esse conjunto de funções espelha o conteúdo juspolítico das
normas reguladoras e subsidia a tomada de decisões justas.
O conceito de decisão justa 209 implica igualdade de tratamento àqueles que
se encontrem nas mesmas circunstâncias, bem como o reconhecimento dos valores
sociais e às respectivas mutações axiológicas da sociedade e, ao mesmo tempo,
preenche condições de compreensão e anuência das consequências pelos
potencialmente afetados.
Para tal aferição, impõe-se, não apenas considerar os dados do passado que
motivaram a decisão, como as justificativas, concernentes ao alcance futuro da
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norma, o que ocorre pelo exercício prospectivo. 210 O olhar cauteloso para o futuro
propicia analisar a priori se a implementação das soluções não traz, subjacente, o
risco de comprometer outros valores, salvaguardados pelo ordenamento jurídico, à
exceção daqueles proporcionalmente toleráveis, ou insuscetíveis de inclusão numa
esfera mínima de previsibilidade.211 Nesse exercício de prognose, é premente tomar
como critério a harmonia entre os interesses públicos e privados concorrentes, cujo
resguardo a lei confere às agências reguladoras, no exercício das correspondentes
funções, inclusive a normativa.
Nesse
“levantando

espectro,
e

a

estimando,

decisão
para

deve

ser

esse efeito,

prospectivamente

responsável,

as conseqüências

previsíveis,

ponderando-as, tanto quanto a seu valor intrínseco, quanto a seu valor posicional no
contexto da questão a ser solucionada.” 212
Tal exigência é reforçada pela excepcionalidade interventiva da regulação, o
que potencializa o alcance das responsabilidades daqueles a quem se atribuiu o
exercício de atividade tão relevante sob o crivo sociopolítico e econômico.
Nessa linha de pensamento, a análise do impacto regulatório (AIR) é
instrumento formal que torna viável a avaliação das consequências positivas ou
negativas que podem advir da disciplina de temas com expressivo espectro de
incidência nos segmentos regulados.213
A parametrização das decisões que, pela abrangência de seus efeitos
reclame o manejo de AIR na experiência internacional costuma estar prevista em lei,
sendo habitual seu uso em deliberações que envolvem elevação de custos com
notório impacto monetário, bem como aquelas que alcançam número expressivo de
agentes.214
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No Brasil, ainda não há legislação que exija expressamente o emprego desse
instrumento na regulação; tampouco critério indicativo de sua conveniência.
Contudo, há importante avanço no que se refere à adoção de programas de
melhoria regulatória, que fomentam o desenvolvimento de metodologia em prol do
fortalecimento da regulação no cenário pátrio,215 recepcionando a AIR como
instrumento importante de qualificação da atividade normativa das agências.
Como exemplo, pode-se citar o Decreto n 6.062, de 16 de março de 2007,
por meio do qual se instituiu o Programa de Fortalecimento da Capacidade
Institucional para Gestão em Regulação, denominado PRO-REG, com a finalidade
de contribuir para a melhoria do sistema regulatório, da coordenação entre as
instituições que participam do processo regulatório exercido no âmbito federal, dos
mecanismos de prestação de contas e de participação e monitoramento por parte da
sociedade civil e da qualidade da regulação de mercados.
Entre os objetivos do citado programa, destacam-se, textualmente: i)
fortalecer o sistema regulatório de modo a facilitar o pleno exercício de funções por
parte de todos os atores; ii) fortalecer a capacidade de formulação e análise de
políticas públicas em setores regulados; iii) aprimorar a coordenação e do
alinhamento estratégico entre políticas setoriais e processo regulatório; iv) fortalecer
a

autonomia,

transparência

e

desempenho

das

agências

reguladoras;

v)

desenvolver e aperfeiçoar mecanismos para o exercício do controle social e
transparência no âmbito do processo regulatório.
Cumpre acrescentar, por exemplo, que a ANEEL, impulsionada pelo
Programa de Melhoria Regulatória, aprovou, por meio da Resolução Normativa n
540, de 12 de março de 2013, preceitos relacionados à realização de análise de
impacto regulatório, previamente à edição de qualquer ato normativo.
Por outro lado, em boa parte das experiências internacionais, predomina a
utilização da AIR pelo Poder Executivo, como relevante instrumento na prognose do
ato regulatório em abstrato. Por seu turno, a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, OCDE, recomenda adoção do instrumento em tela,
com base na perspectiva ampla de regulação, objetivando fortalecer a capacidade

215
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do governo, na edição de atos regulatórios eficientes e condizentes com as
exigências atuais do mercado, marcadamente complexo e mutável.216
A finalidade da AIR é oferecer uma prospectiva dos resultados associados à
tomada de decisões pelo Poder Público, eis que compreende análise e avaliação
dos possíveis benefícios, custos e impactos em termos econômicos, sociais e
ambientais, além de outros. Sua adequada utilização coopera para evitar decisões
inadequadas, aquelas em que, por exemplo, os custos sociais preponderam sobre
os benefícios esperados.217
Há casos em que o exercício de prospectiva em si se reveste de alta
complexidade, especialmente quando algumas variáveis dificultam a determinação
precisa dos possíveis efeitos da ação regulatória. Nesse sentido, pode haver
obstáculos como: i) inexatidões de informações disponíveis; ii) disparidade de
conhecimentos técnicos e técnicas de mensuração; iii) indagações, sem resposta,
em termos econômicos, de quanto vale uma política de maior alcance para a
segurança do consumidor.

218

. A observância no processo regulatório em abstrato do

primeiro atributo explorado no subitem 4.1 – simetria das informações – contribui
para o incremento da qualidade da prospectiva de efeitos dessa mesma
normatização.
Pode se apresentar ainda como dificuldade adicional à prognose a
concorrência entre indicadores aplicáveis à atividade regulada, como preço x
qualidade, que conflitam entre si, embora se revelem igualmente importantes. A
escolha do indicador preponderante, no caso em que as circunstâncias assim o
exijam, pode implicar a decisão de abrir mão de outros, empreendendo-se a um
verdadeiro trade-off219 que reclamará, por sua vez, a observância de um ônus
argumentativo maior para fins de legitimação.
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No intuito de superar tais dificuldades, reiterando a importância da AIR nos
efeitos prospectivos da norma regulatória, a OCDE 220 sugere, ainda, como etapa
prévia ao processo decisório, que o ente regulador considere as seguintes
perguntas: i) Em termos gerais, qual é o problema a ser resolvido?; ii) Qual é o
objetivo específico a ser alcançado?; iii) Existem diversas formas para alcançá-lo?;
iv) Em caso positivo, quais seriam as formas?
A resposta a essas indagações possibilita identificar os diversos caminhos
práticos para o alcance do objetivo pretendido, contribuindo para a aferição da
melhor opção possível. Identificam-se, para cada opção considerada, os impactos e
os devidos efeitos no mercado, incluindo os grupos afetados, a dimensão de cada
segmento, a natureza e efeitos do impacto em aos múltiplos atores, perquirindo-se a
que seja mais eficiente.221
Trata-se da perspectiva dinâmica da regulação, que possibilita interação entre
atores

sociais

consumidores,

submetidos
setor

público,

à

obrigação
organizações

regulatória:
não

cidadãos,

empresas,

governamentais

e

outros

interessados. Um ambiente aberto, marcado pela consensualidade, permite
escrutínio

público,

inibe

a

corrupção,

possibilitando

delimitar

os

espaços

discricionários de decisão, especialmente em tempos de sociedade de risco, como é
a atual.222 Com isso, alimenta-se a confiança pública no Estado,223 além de respeitar
os consectários constitucionais da não-discriminação e igualdade de tratamento.
Não se pode perder de vista igualmente que a regulação precisa enfrentar a
dimensão das incertezas e situações de risco, 224 características da vida atual,225
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especialmente em virtude da complexidade do desenvolvimento social, econômico
político e tecnológico, que reclamam medidas originais e, não raro, mais seletivas,
ante o notável grau de inovação que impregnam os desafios. Embora algumas
dessas questões não sejam inéditas, sua visibilidade ganhou maior expressão com a
globalização, o que favorece a propagação de riscos em cadeia.
A respeito, é esclarecedora a análise de Chevallier:226

A sociedade pós-moderna, é, já se viu, uma “sociedade de risco”. À
medida que surgem novos riscos, ligados à explosão das ciências e
das técnicas, e notadamente das biotecnologias, criando um
contexto de incerteza estrutural, e que riscos antigos (catástrofes
naturais, poluição, risco nuclear) adquirem uma nova dimensão, a
fragilidade, a vulnerabilidade daquela tendem se incrementar: a
globalização favorece a propagação dos efeitos em cadeia; a
interconexão dos circuitos de troca e de informação cria assim um
risco sistêmico, de que as crises financeiras internacionais
mostraram as conseqüências. A emergência desses novos riscos,
imprevisíveis, somente pode ressaltar as falhas dos sistemas de
proteção existentes e ampliar o sentimento de insegurança.

A consciência dos riscos encoraja o sentimento coletivo de exigir medidas,
não apenas reparadoras, mas também preventivas. Tais expectativas requerem o
compromisso ético dos responsáveis pela gestão pública com a eficiência na busca
de solução de conflitos que envolvem interesses pluralistas 227 e demandam decisões
cada vez mais coerentes com a segurança jurídica. O citado princípio assume feição
ampla, envolvendo ações estatais fundadas na proteção dos indivíduos contra riscos

pensamento científico. Se em tempos cartesianos a relativa estabilidade do nível de conhecimento da
humanidade permitia uma sensação de certeza e segurança em relação a alguns parâmetros, a
ponto de associar “ciência” com “certeza”, hoje não mais temos esse luxo. Já no início do século
passado, quando a velocidade do desenvolvimento das ciências exatas e biológicas ainda não havia
chegado ao patamar atual, a “certeza científica” colhia suas primeiras vítimas. Logo da descoberta da
radioatividade, por Marie Curie, havia certeza das propriedades luminógenas dos materiais
radioativos:limpadores de chaminé britânicos passaram a utilizá-los para cobrir os ponteiros de
relógios de igrejas e torres, para que estes brilhassem à noite. Como os ingênuos trabalhadores
utilizavam a língua para afinar a ponta dos pincéis, em alguns anos pereceram de câncer. Assim, a
comprovação sob a designação “certeza científica”, que uma reversão do ônus da prova tornaria
imprescindível, é impossível. O que se pode é trabalhar com níveis diversos de provas científicas, e,
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de qualquer natureza,228 que, com frequência, envolvem efeitos perversos e
reforçam o sentimento de insegurança coletivo.
Além disso, o dever público de segurança é umbilicalmente ligado à
precaução, que exige intervenção ativa e menos ingênua do ente estatal, em face do
avanço da ciência e da tecnologia e dos riscos correspondentes. Em suma,
demanda cautela, mediante a antecipação de ações conscientes para evitar a
ocorrência de virtuais danos de toda natureza, precipuamente aqueles de natureza
irreversível.
Sobre o tema, Sunstein 229 contribui significativamente para que se entenda a
magnitude do desafio a enfrentar, quando examina a interconexão entre riscos e a
legislação. Ele sublinha eventuais problemas alusivos ao princípio da precaução,
especialmente a sua adoção em sentido forte, 230 que pode determinar uma posição
em verdade mais paralisante do que efetivamente acauteladora em relação aos
efeitos possíveis da ação humana. O elemento de fragilidade deste olhar, segundo o
autor, reside na pressuposição inerente ao curso regular da natureza, no sentido de
que ela implicaria na proibição de qualquer ação que materializasse a ingerência do
homem sobre o meio ambiente, antes da obtenção da certeza cientifica
determinante em relação à ausência de riscos.
Infere-se do presente raciocínio que o olhar cauteloso para o futuro, quando
interpretado na acepção do sentido forte do princípio da precaução, pode não só
potencializar efeitos regulatórios negativos para o tempo, como também para o
momento presente, eis que inibe em face da incerteza a exploração de quaisquer
probabilidades, muitas vezes apta a enfrentar a complexidade e elevada
mutabilidade dos setores econômicos e sociais, os quais reclamam respostas
imediatas da entidade regulatória.
228

CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte:
Fórum, 2009, p. 64.
229
SUNSTEIN, Cass R. Beyound the precautionary principle (January 2003). U Chicago Law &
Economics, Olin Working Paper No. 149; U of Chicago, Public Law Paper No. 38, p. 1003-1058.
Disponível em: SSRN: http://ssrn.com/abstract=307098. Acesso em: 23 jun. 2013.
230
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Na esteira dessas considerações,231 é certo que a sociedade, cujo cotidiano é
fortemente marcado pela presença de riscos, precisa assumir postura de
gerenciadora desses desafios, o que não pode ser transferidos a terceiros, sem o
devido conhecimento, compreensão e proteção.232 Integram-se, portanto, os
atributos apontados como típicos do processo administrativo regulatório normativo –
equalização de informações e prognose do futuro – no rumo da formação de um
quadro de análise, presente e futuro, da situação a ser objeto de regulação. A
atividade regulatória normativa destina-se, todavia, a uma finalidade específica,
sendo de se examinar os atributos relacionados agora ao provimento propriamente
da solução, de que deva se revestir o processo regulatório.

4.3 Otimização das expertises disponíveis

Sustentou-se em diversas passagens da presente dissertação – em especial
no Capítulo 3 – a importância da abertura à participação no processo administrativo
regulatório em abstrato; participação essa que é de se qualificar pela garantia de
igualdade de condições no que toca ao domínio do quadro informacional. Tal
característica,

a par

de reverenciar a

dimensão participativa do princípio

democrático, cuida de potencializar a expertise dos múltiplos agentes que se
possam fazer representar no mencionado processo de deliberação pública.
Integração e permanente instrumentalização de especialistas originários dos
múltiplos segmentos representados no processo regulatório tem elevado potencial,
quando se trata de aprimorar qualitativamente o processo decisório, em suas
diferentes etapas e nuances. Mesmo na formulação de um cenário prospectivo, que
cuida igualmente da prevenção e controle diante de eventuais crises, a
multiplicidade de saberes emanados de fontes não menos plurais pode se revelar
um diferencial no sentido do alcance do resultado ótimo na regulação em abstrato.
Tal entendimento restaura a crença na racionalidade do direito, ao demonstrar
que a legitimidade da norma, como condição de garantia, não se vincula apenas ao
requisito intrínseco, pois alcança a aferição das condições que deram suporte a sua
231
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elaboração, pressupondo constante melhoria na sua produção. 233 Nesse sentido,
embora condição necessária, não é suficiente apenas o primeiro atributo examinado
como pressuposto à redução do quadro de incertezas, vez que as informações
obtidas devem ser consideradas com propriedade e integradas em um esquema de
explicação coerente.
Sob esse ângulo, reafirma-se a importância da responsividade da norma, da
ampliação da rede de conhecimentos, no intento de mobilizar a variedade de
saberes para conceber e formalizar a norma jurídica.234
É indispensável o magistério de Chevallier,235 ao sublinhar que a preparação
técnica das normas apresenta implicações tais como:

O agente responsável pela decisão beneficia-se, quanto a isso, dos
progressos consideráveis obtidos nos procedimentos de coleta e de
tratamento de dados, ligados ao progresso das tecnologias da
informação e da comunicação (TIC): o desenvolvimento da
informática lhe permite dispor de uma comunicação não apenas
incomparavelmente mais ampla, mas também instantaneamente
mobilizável e imediatamente explorável; o desenvolvimento dos
bancos de dados jurídicos e, depois, dos sítios públicos contribui,
desse modo, para uma transformação das condições de edição das
normas. As novas tecnologias da informação permitem não apenas
uma melhor mobilização da informação: elas oferecem também a
possibilidade de uma preparação “científica” da decisão; o
desenvolvimento, ainda embrionário, dos “sistemas de apoio à
decisão” tende assim a modificar o próprio sentido da produção
normativa, reduzindo a parcela de subjetividade que ela se vincula,
mediante a mobilização dos recursos da inteligência artificial.

A esse respeito, vale tomar como elucidação o PMI,236 cuja característica
marcante é a qualificação e certificação do conhecimento de profissionais em
233
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O Project Management Institute (PMI®) é uma instituição sem fins lucrativos dedicada ao avanço
do estado-da-arte em gerenciamento de projetos e seu principal compromisso é “promover o
profissionalismo e a ética em gestão de projetos”. Seu crescimento tem sido espantoso: no final de
2010 ele possuía representações (chapters) em 140 países, o número de associados superou
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determinada área de conhecimento. Quando se promove a interação de estudiosos
oriundos de diversos campos de saber, torna-se possível a coleta, distribuição e
análise mais profícua das informações, mediante diálogo e interconexão de diversos
interlocutores, o que qualifica sobremaneira a deliberação.
O processo decisório racional constitui ótima oportunidade de soluções
técnicas e eqüidistantes dos efeitos perversos/indesejados ou inesperados,
especialmente naquelas circunstâncias que envolvem confrontos de interesses entre
a entidade reguladora e múltiplos atores sociais. 237
Esse dado de realidade exige que a autoridade regulatória detenha a
expertise setorial necessária e a devida capacidade para levar a efeito as
respectivas obrigações e responsabilidades, de maneira a transpor eventuais
obstáculos ou entraves, quanto à comunicação e coleta de informações, os quais
precisam ser devidamente gerenciados pela autarquia, em prol da garantia de
decisões justas e imparciais.
Além disso, a produção normativa, notadamente afeta às situações
problemáticas, que reclamam o agir imediato estatal, cada vez mais se ampara no
conhecimento devidamente fundamentado, que propicia alicerce a sua legitimidade
e adequação aos pertinentes objetos de regulação.238
Sobreleva ainda notar que o conhecimento fundamentado que se deseja para
fins de potencializar a qualidade do processo decisório é aquele que não se limita
apenas a dimensão de saberes de técnicos, alcançando também a percepção do
cidadão, especialmente porque a matéria regulatória envolve aspectos de todos os
interesses em jogo, cuja expressão pressupõe a multiforme consideração social.

como padrão de gerenciamento de projetos pelo ANSI (American National Standards Institute). Ela
possibilita identificar um subconjunto do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos
que é amplamente reconhecido como boa prática na maioria dos projetos na maior parte do tempo,
sendo em razão disso utilizado como base pelo PMI. Também fornece e promove um vocabulário
comum para se discutir, escrever e aplicar o gerenciamento de projetos possibilitando o intercâmbio
eficiente de informações entre os profissionais de gerência de projetos. É baseada em processos
para descrever de forma organizada o trabalho a ser realizado durante o projeto. ARCHIBALD,
Russel D.; PRADO, Darci. Gerenciamento de projetos para executivos:como acelerar as mudanças,
inovações e empreendimentos em sua organização de forma disciplinada e com sucesso. Nova Lima:
INDG TecS, 2011, p.53-54.
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Nesse espectro, contribui, sobremaneira, o fortalecimento da parceria entre os
indivíduos e o Estado através da cultura dialógica devidamente decodificada pelas
informações simetricamente inteligíveis.
A respeito, não é tarde lembrar que na esfera da prestação dos serviços
públicos, matéria também afeta à regulação, a proteção do indivíduo, considerado
usuário, foi elevada a nível constitucional, conforme se depreende da leitura do art.
37, § 3 , inciso I da CF, que prevê expressamente a criação de lei para disciplinar as
reclamações relativas à prestação desses serviços., asseguradas a manutenção de
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da
qualidade dos serviços.
O dimensionamento de saberes consubstanciado na ponderação de todos os
interesses envolvidos imprime o verdadeiro sentido da regulação, como aquele
umbilicalmente afeto ao equilíbrio das múltiplas relações complexas, que marcam o
signo estrutural do novo modelo de Estado.
É crucial, portanto, em termos de um modelo regulatório eficiente a dissolução
das assimetrias técnicas, de informação e linguagem, razão pela qual o atributo
“otimização das expertises disponíveis” se faz indispensável na lógica da
consecução desejável dos resultados, em termos de legitimidade e qualificação do
processo decisório.

4.4 Monitoramento da prognose do regulador
Como ressaltado no Capítulo 2, por meio do PDRE a Administração Pública
foi redefinida, ampliando as suas funções para além do Estado, nas quais diversos
atores foram incluídos no processo de formulação de ações públicas. O processo
decisório, até então caracterizado pela face marcadamente centralizadora, passou a
ser concebido como condição de legitimidade, eis que, ao envolver distintos e
complexos interesses plurais, as decisões passaram a refletir os valores que
informam o cenário plural, justificando-se a intervenção participativa do leque dos
novos agentes colaboradores, chancelada pelo consenso validante.
E quem pese o enriquecimento do processo decisório pela incorporação dos
atributos acima indicados; o resultado final da opção estratégica materializada no ato
regulatório é uma incógnita, e pode se revelar diferenciado da cogitação inicial que
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lhe deu causa – com ganhos ou perdas em relação à prognose original. Desponta
portanto a relevância do monitoramento da prospectiva antes empreendida, para
verificar se a estratégia se revelou adequada à consecução dos resultados
almejados. Estamos, portanto, no campo da avaliação do curso de ação
desenvolvido.
Sob esse enfoque, merece realce a função de monitoramento da prognose do
regulador, eis que permite “guiar os tomadores de decisão, orientando-os quanto à
continuidade, necessidade de correções ou mesmo suspensão de uma determinada
política ou programa.”239 Trata-se de um importante direito democrático, na medida
em que: i) permite a verificar a real compreensão pela sociedade das medidas em
ação; ii) fomenta a constante qualidade decisória, posto que possibilita cotejar
resultados e, assim, retificar as ações e reorientá-las de acordo com a finalidade
almejada.240
Cabe acrescentar que, em tempos de sociedade de risco “nada passou a ser
mais importante do que sua previsão e monitoramento”,241 até mesmo para que se
torne possível o resgate da segurança para o futuro, razão pela qual se faz crucial a
observância

por

um

criterioso

planejamento

democrático,

calcado

pela

consensualidade, como uma das expressões decorrente da redefinição do exercício
do poder.
Em suma, pode contribuir na prevenção de eventuais desvios dos efeitos da
aplicação normas reguladoras, propiciando afastamento tempestivo de possíveis
riscos de decisões que, embora corretas sob o prisma jurídico, possam ser
prospectivamente danosas à sociedade.
A respeito, preceitua Valle:242
(...) completa-se o círculo legitimador, na medida em que os
resultados alcançados justificam a preservação da linha de ação, ou
a reconfiguração de seus contornos, a partir de um aprendizado
institucional. Previne ainda a consolidação de uma prática de análise
239
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e avaliação das políticas públicas, a falta de continuidade, que
muitas vezes se dá por argumentos que não guardam qualquer
suporte objetivo nos resultados anteriormente alcançados.

Tal procedimento, entre outras virtudes, propicia oportunidade de devolver
aos cidadãos a confiança no Estado, contribuindo à ampliação do conceito de
accountability, pela lógica da responsabilidade compartilhada pelos resultados.243
Ademais,

permite

comprometimento

aferir
do

a

gestor

eficiência
público

das

aos

normas

regulatórias

cometimentos

e,

pois,

constitucionalmente

atribuídos,244 no esteio da funcionalização da atividade administrativa, realçando o
nível de alcance do objetivo que motivou sua formação,245 ao mesmo tempo em que
fortalece o incremento do sistema regulatório e de metodologias de avaliação das
conseqüências das regulamentações.
Quanto aos diferentes procedimentos e cuidados246 para se realizar o
monitoramento, destacam-se, entre outros: i) competência do agente; ii) momento
de realização da função.
No que se refere ao agente, é indispensável incluir especialistas externos ao
quadro técnico da autarquia, como parceiros daqueles que integram a estrutura
autárquica. A opção pela predominância de agentes externos poderia viabilizar
eventual postura defensiva pela agência, consubstanciada pela manipulação de
dados, informações que podem minimizar o efeito do controle sobre suas decisões,
243
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ao passo que a referente aos sujeitos pertencentes à instituição poderia culminar em
avaliações que careçam de objetividade, no sentido de que os que julgam, via de
regra, são os responsáveis diretos na formulação e execução das medidas
regulatórias.247
A constituição de equipe mista, para fins de monitoramento do processo
decisório, reforça o atributo da simetria de informações e o requisito da
imparcialidade, inerente ao devido processo legal. É por meio do compartilhamento
das informações que se tornará viável a maximização dos efeitos de prevenção e
controle voltados à qualidade da decisão e do processo de prestação de serviços à
coletividade.
Quanto ao momento de realização, destacam-se os critérios ex ante e ex
post. O primeiro é realizado anteriormente ao implemento do conteúdo decisório,
possibilitando aquilatar as eventuais implicações e tomar medidas preventivas aos
obstáculos que dificultam o alcance dos objetivos determinados. Por sua vez, o
critério ex post é aquele que permite a realização do controle durante a execução da
norma regulatória e também na fase final, quando condicionada a determinado
implemento de lapso temporal. O procedimento permite julgar a conveniência de
manter ou não a ação em curso, tomando como referência os resultados obtidos até
a aferição, bem como a pertinência da utilização futura da mesma experiência, 248
retroalimentando assim o dinamismo da qualidade das normas e, ao mesmo tempo,
proporciona reais benefícios à sociedade.
Como se nota em ambas as situações, o uso adequado das informações
compartilhadas – seja aquelas detidas originalmente, quando da exploração do
problema, seja aquelas que se possa coligir depois da aplicação do ato normativo –
permite

ratificar

a

medida

implementada,

ou

ainda

incorporar

mudanças

significativas ao seu conteúdo, reprogramando-a.
O exercício do monitoramento – devidamente informado249 – dos resultados
da medida regulatória antes adotada permite chegar às seguintes conclusões: i) o
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resultado esperado foi legitimamente alcançado; ii) um resultado, embora não
esperado, foi produzido de forma positiva, iii) positividade dos resultados em relação
ao curto prazo, mas negativos em médio e longo prazo, iv) o resultado esperado não
é alcançado; v) a ocorrência de um resultado não esperado, com efeitos
negativos.250
Já se apontou anteriormente que a opção em relação à trilha de ação estatal
pode envolver a formulação de um trade-off, que há de merecer a devida legitimação
argumentativa. Em situações que tais, o monitoramento dos resultados da escolha
pode determinar o reforço dessa mesma opção estratégica – ou o seu
realinhamento. Abre-se espaço, portanto, em seara de alta complexidade técnica e
elevado grau de incerteza, para um novo signo de legitimidade, que é aquele que
emana do resultado alcançado pela decisão regulatória.251Se o critério de
racionalidade objetiva da norma jurídica concreta, de aplicação subsuntiva já não se
tem mais à disposição do gestor público num cenário de flexibilização do direito,
impõe-se a construção de outros mecanismos aptos a determinar a legitimação que
se exige sempre e sempre do Estado, mesmo em tempos de pós-modernidade.
Acrescenta-se, ainda, que o êxito do monitoramento dos resultados repousa
também na participação da sociedade, da qual decorre a possibilidade de aferição
de legitimidade, no que pertine ao ideal de uma justiça concreta e próxima das
realidades. Interessante observar que a legitimidade – assim entendida como a
capacidade de gerar adesão – pode ser conferida, mesma a uma linha de ação que
não se revele exitosa, mas em relação à qual se verifique que havia indicativos de
sucesso. Significa dizer que a participação no monitoramento pode determinar como
resultado o reconhecimento da falibilidade do Estado – legítima, todavia, porque
antecedida de todas as providências possíveis no sentido de um resultado favorável.
enfrenta a possível avaliação de seus efeitos, sem o que a representação da incidência da norma em
abstrato pode se revelar equívoca.
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constitucionais que orientam e balizam os Poderes Públicos”.
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Para tanto, é a cultura dialogada mantida pela própria Administração e os
demais agentes que se permitirá a busca crescente da eficiência do agir estatal,
bem como nivelamento do conhecimento da matéria, proporcionada pela abertura
intelectual ao debate, que, por sua vez, viabiliza a extração de máximo de
aprendizado.252
A Administração dirigida à concretização de metas e objetivos é coerente com
a expressão mais promissora do Estado contemporâneo, pois elimina o
distanciamento entre a atuação pública e administrado, até então acentuado pela
estrutura burocrática, marcadamente autoritária.

252

VALLE, Vanice Lírio do. Direito fundamental à boa administração, políticas públicas eficientes e a
prevenção do desgoverno. Interesse Público, Belo Horizonte, ano 10, n.48, p.87-109, mar./abr. 2008.
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CONCLUSÃO

Quando se reflete sobre o panorama mundial, a partir de meados do Século
XX, são evidentes as transformações nas mais diversas áreas de atuação do
Estado, em suas relações com a sociedade. A esse respeito, num olhar abrangente,
merecem realce processos como o incremento da globalização, a intensa evolução
científico-tecnológica, os avanços nas comunicações, que fizeram menos operantes
as fronteiras entre países e organizações de toda natureza, interferindo igualmente
nas interações entre pessoas e grupos.
Essas transmutações impõem nova configuração à estrutura e organização
do Estado que precisa atuar de maneira integrada e em parceira com a coletividade,
no planejamento e resposta eficiente a suas demandas.
Sob esse ângulo de análise, embora seja expressão polissêmica, há suporte
doutrinário ao entendimento de que a pós-modernidade traz implícita a idéia de
sucessividade, que implica a emergência de novos paradigmas, os quais também
irradiam efeitos significativos à lógica funcional do Estado.
No que concerne ao objeto específico da presente investigação, vários
fenômenos de cariz sócio-ecônomico e político trazem a lume a necessidade de seu
reposicionamento, num cenário em que os vínculos se tornaram mais complexos,
multiplicando-se os centros de poder, em paralelo ao ente estatal.
Outro ponto de primordial significado é a preponderância da Carta
Constitucional, como premissa legitimadora das novas categorias inerentes à
Administração Pública e alicerce da disciplina instrumental dos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário.
O sistema axiológico subjacente ao Texto Maior, do qual se extraem os
direitos fundamentais e ideais democráticos impôs novo modus operandi políticodecisório, tendo em vista superar as insuficiências do modelo estatal precedente e
cumprir os compromissos provenientes das atuais demandas individuais e coletivas,
que demandam, entre diversos requisitos, atuação menos burocrática e mais
permeável à realidade circundante.
Adjacente

ao

amadurecimento

da

coletividade,

de

feição

pluralista,

acrescenta-se: i) a redefinição da supremacia do interesse público sobre o privado;
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superando-se a tradicional dicotomia entre os mesmos: ii) vinculação da ação
administrativa aos fins consagrados pelo Diploma Principal do ordenamento jurídico,
resultando daí a funcionalização da atividade administrativa, iii) renovação dos
conceitos de legitimidade e racionalidade, sob o signo da exigência democrática, no
plano formal e material.
Sob essa vertente de análise, a força normativa das regras do direito
sedimenta suas raízes no consenso validante, segundo a premissa de que os
destinatários são parceiros privilegiados e devem integrar o processo de elaboração
e implementação normativa, alterando-se o paradigma do direito imposto, que
evoluiu para o padrão negociado. Essa prática supõe a legitimidade procedimental,
assentada em proativos mecanismos de discussão, comunicação e decisão, os
quais detêm elevado potencial enriquecedor do conteúdo normativo.
Trata-se, portanto, de um Estado com características distintas daquelas que
informavam o modelo burocrático, orientadas agora ao realce das funções
coordenação, regulação e fomento, estimulando a criação de novos institutos ou
instituições, como é o caso das agências reguladoras – matriz de operação e
funcionamento da realidade que se quis modificar.
No caso brasileiro, cumpre acrescentar à ponderação os compromissos e
responsabilidades decorrentes do Estado Democrático de Direito, alicerçado na
Carta de 1988, que inaugurou a transição democrática e consagrou com detalhes
direitos fundamentais e sociais. Para exercer a contento tão elevadas funções, é
crucial a reorganização do ente estatal, que passa a depender de novos e criativos
arranjos, seja para aproximar-se mais da sociedade, como partícipe das decisões e
ações, seja para exercer com eficiência as competências alusivas à coordenação e
propulsão do desenvolvimento em todas as áreas.
Nesse movimento, em que se superou o obsoleto e inoperante antagonismo
entre as noções de empreendimento público e privado, algumas atividades antes
exercidas diretamente pelo Estado foram transpostas para a iniciativa particular.
Outro ponto que melhor esclarece o anteriormente exposto repousa na ênfase
ao devido processo legal, como sustentáculo do respeito às garantias do
cumprimento de direitos estabelecidos em contratos.

Como se sabe, as

transformações na configuração do Estado não o eximem dos seus compromissos
com a sociedade; ademais, o devido processo legal, no âmbito do Direito
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Administrativo, apresenta outras facetas, requer olhar mais prudente, para
corresponder a novos atributos.
Se, no pensamento clássico do direito administrativo, prevalecia a teoria do
ato, uma teoria do processo; na atualidade, a premissa foi superada, porque, se o
Estado desenvolve múltiplas funções, cada qual demanda um processo. No caso em
tela, trata-se de um conjunto de operações apto a construir a decisão administrativa,
capaz de gerar os resultados desejados.
Por evidente, o processo administrativo regulador não se constrói da mesma
maneira que o processo disciplinar público. Nessa linha de entendimento, se as
funções têm natureza distinta, por coerência, cumpre substituir a velha lógica de
uma teoria do processo, de forma a sublinhar as múltiplas funções estatais e
trabalhar com uma teoria específica para o processo administrativo regulador.
A regulação constitui função administrativa voltada à preservação do
equilíbrio, em um cenário cujos protagonistas expressam distintos e concorrentes
interesses. Trata-se de modelo promissor,

assentado em

novo referencial

democrático na gestão dos interesses públicos, dotado, na feliz expressão de
Moreira Neto:253 da “máxima flexibilidade aliada à máxima segurança”.
Nessa esteira, é crucial a compreensão de que o exercício dessa função
reclama a lógica de atributos distintos, consentâneos com a dimensão finalística da
eficiência, da transparência e do interesse público. Assim delineado o panorama de
deveres e responsabilidades, exige-se que os respectivos órgãos e instituições
trabalhem articulados para atender as exigências socioeconômicas, com o olhar
atento aos avanços científicos e tecnológicos. É, pois, mandatória a competência
técnica associada ao compromisso político, em consonância com as exigências dos
interesses em análise e interação da sociedade civil, origem e horizonte do poder
político.254
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MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Direito e Estado: O direito administrativo em
tempos de globalização – in memoriam de Marcos Juruena Villela Souto. Belo Horizonte: Fórum,
2011, p. 148.
254
Por ocasião da conclusão desta dissertação, mais precisamente em meados de junho de 2013, as
capitais e diversas cidades brasileiras foram palco de vigorosas manifestações de massa, as quais,
de início, reivindicavam a redução nas tarifas de transporte coletivo, mas com seu desenrolar
evoluíram para outras demandas como qualidade na prestação de serviços públicos: saúde,
educação, combate à corrupção, além de outros.
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Nesse sentido, como se demonstrou ao longo do estudo, o processo
administrativo assume nova fisionomia, sob o signo da consensualidade, no intuito
de construção legitimatória das decisões administrativas.
O desafio é, a um só tempo, indispensável e espinhoso. A efetividade de
seus empreendimentos tem como requisito a prática dialógica com distintos atores
sociais, o que exige habilidades mais complexas, adjacentes ao cumprimento de
seus misteres.
O problema, característico dos dias atuais, assume dimensões gigantescas,
quando se considera que a mudança de paradigmas toma tempo e impõe
habilidades especiais: por natureza, é necessário admitir a convivência entre antigos
e arraigados valores, práticas e procedimentos com as novas demandas. Mais do
que mudança de processos, talvez o dilema repouse na criação de nova
mentalidade...
Apenas como singelo exemplo, menciona-se a dificuldade de avançar na
implementação do paradigma emergente, sem que o anterior (ainda presente)
determine congelamento das transformações almejadas.
Deriva daí a importância de se explorar com mais cuidado a atividade
regulatória, no intento de identificar e analisar novos atributos processuais, em
sintonia com princípios e normas consagradas pela Constituição da República,
dentre elas: legitimidade, finalidade, eficiência e resultado, que imprimem original
feição à qualificação da missão administrativa.
Nessa ordem de raciocínio, merece realce a hipótese de que a combinação
da simetria de informações com a dimensão prospectiva da decisão, otimização das
expertises disponíveis, monitoramento da prognose do regulador reforçam, a um só
tempo, a missão constitucional do Estado de prioridade ao interesse público e à
proteção integral à sociedade contra riscos de quaisquer natureza aos quais ela se
encontra exposta.
Em paralelo, prevalece o dever de acompanhamento sistemático das
realizações, no intuito de dar efetividade aos compromissos assumidos perante a
comunidade, eis que a criação das agências reguladoras resulta do propósito de
trazer ao plano da concretude essas novas funções, garantindo a qualidade do
processo decisório.
Esses atributos exigem habilidades mais complexas do que aquelas implícitas
ao panorama da gestão mediante a tradicional tecnocracia administrativa. È crucial
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ter ainda em mente que, num contexto marcado pelo dinamismo, toda decisão
voltada ao futuro implica algum grau de incerteza; todavia, considerando as
responsabilidades

subjacentes,

é

essencial

o

cuidado

para

minimizar

as

possibilidades de insucesso das escolhas.
Decorre daí a exigência de interação de diferentes protagonistas, entre os
quais profissionais especializados em diversas áreas, no intuito de que a análise e
processo decisório encontrem suporte técnico coerente com a realidade específica a
que se destina a regulação, além do compromisso político com os resultados,
essencial à concretização do interesse público, que abarca as demandas,
expectativas e direitos das presentes e futuras gerações.
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