
     Recebido em: 04/06/2019
     Aprovado em: 09/06/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.23.01

     A RELEVÂNCIA DA ESTABILIDADE E MANDATOS FIXOS DOS DIRETORES PARA A AUTONOMIA
DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

     EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

     AMANDA GREFF ESCOBAR, YGOR GABRIEL CAPUA DA SILVA CHARLOT

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_relevancia_da_estabilidade_e_mandatos_fixos_dos_diretores_para_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/a_relevancia_da_estabilidade_e_mandatos_fixos_dos_diretores_para_.pdf


As agências reguladoras surgiram em meio ao processo de reforma do Estado, onde este passava a
intervir indiretamente no domínio econômico, a fim de atuar como um sistema de regulação e
fiscalização dos setores de interesse público sob gestão da iniciativa privada. Tais entes, apesar de se
enquadrarem como entidades da Administração Pública indireta, dispõem de maior independência
em relação ao núcleo do governo, sendo um dos seus aspectos peculiares o fato de seus dirigentes
deterem mandato fixo, impossibilidade de demissão ad nutum e deverem ser aprovados pelo Poder
Legislativo. A partir dessas considerações, o presente estudo dedica-se a analisar os aspectos que
conferem tal autonomia a essa entidade, delimitando o estudo à apreciação da estabilidade e
mandatos fixos dos dirigentes, a fim de investigar se os mesmos garantem a tecnicidade e
neutralidade que deve pautar a atuação desses entes, principalmente quanto à proteção de
interferências de cunho político. Utilizou-se para tanto uma pesquisa de abordagem qualitativa, de
caráter exploratório, ladeada por um tratamento reflexivo e sistemático, utilizando-se dos métodos
histórico, analítico e dialético da dogmática jurídica.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil, a partir da década de 80, passou a viver um contexto econômico e social negativo, era
cenário de uma crise fiscal, sentia a exaustão de um modelo social-desenvolvimentista de Estado e
passava a implantar um plano nacional de desestatização, delineando uma necessária reorganização
do Estado e a implantação de um modelo gerencial de gestão.

A ineficiência do Estado na prestação de serviços públicos, bem como na necessidade de
desenvolvimento de atividades econômicas, adequando a economia nacional aos fundamentos da
economia globalizada, além de outros fatores, ensejou a formação de um Estado Regulador
Brasileiro.

A nova atuação estatal, caracterizada por uma Administração Pública de menor intervenção,
transfere à iniciativa privada a administração de bens e a prestação de serviços públicos, assumindo
as funções de planejamento, regulação e fiscalização, adotando uma postura essencialmente
gerencial, é a chamada intervenção indireta no domínio econômico e na ordem social.

Nesse contexto, vislumbrando a regulação econômica dos produtos ou serviços de setores
considerados de interesse público, foram desenvolvidas as agências reguladoras. Porém, observa-se
que para a uma efetiva atuação desses entes é necessário conferi-los certo grau de autonomia em
relação ao Poder Público, blindando-os de ingerências políticas.

Dessa forma, o cerne da presente pesquisa repousa na análise dos aspectos que conferem tal
autonomia a essa entidade, delimitando, dentre tais aspectos, à apreciação da estabilidade e o
mandato fixo dos dirigentes desta entidade, a fim de investigar se os mesmos a garantem a
tecnicidade e neutralidade que devem pautar sua atuação, principalmente quanto à proteção de
interferências de cunho político.

Para a condução metodológica do presente estudo será desenvolvida uma pesquisa de abordagem
qualitativa, de caráter exploratório, ladeada por um tratamento reflexivo e sistemático, utilizando-se
dos métodos histórico, analítico e dialético da dogmática jurídica.

Para tanto, é realizada uma exposição acerca da fundação do Estado Regulador no Brasil e a
instituição das agências reguladoras, além de uma análise da definição e natureza jurídica deste ente,
para então adentrar-se no estudo da estabilidade e o mandato fixo dos dirigentes como instrumento
de autonomia das agências reguladoras, para, ao final, realizar as considerações finais sobre esta
temática.

2 ESTADO REGULADOR E O SURGIMENTO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO
BRASIL

Em meados da década de 80 e seguinte o Brasil enfrentava uma crise fiscal, a ruína do modelo
social-desenvolvimentista de Estado e a obsolescência da forma burocrática de administração pública
estatal. A par disso, ocorria o advento da globalização, com aumento do comércio mundial e da
competição internacional, onde os Estados Nacionais passaram a ter o seu desenvolvimento
econômico aliado a capacidade de competir internacionalmente, através de uma atividade econômica
rápida, menos burocrática e com qualidade, mantendo dessa forma o país competitivo (PEREIRA,
1997).

Destarte, a realidade brasileira transparecia a necessidade de aumento da governança do Estado,
diante da ineficiência da máquina estatal, no tocante à prestação de serviços públicos e
desenvolvimento de atividades econômicas e, com isso, impunha uma postura reformista, como
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explica Barroso:

O estado brasileiro chegou ao fim do século XX grande, pesado, ineficiente,
com bolsões endêmicos de pobreza e de corrupção. A questão que se vive
hoje da desconstrução do Estado Econômico brasileiro, por ruim que possa
ser, não é uma opção ideológica, é uma inevitabilidade histórica
(BARROSO, 2004, p. 89).

Desse cenário surgia uma iniciativa de reforma de Estado, onde o governo pudesse ampliar sua
governança, enquanto capacidade de implementar políticas públicas, rompendo com a velha
administração burocrática e limitando sua atuação às funções que lhe são próprias.

O rompante da manifestação da retirada do Estado do domínio econômico, passando este a intervir
indiretamente na economia, é marcado por alguns instrumentos que o viabilizaram, sendo um deles o
processo de desestatização, a partir da criação do Plano Nacional de Desestatização - PND, através
da edição da Lei nº 8.031/1990, sob o Governo de Fernando Collor, posteriormente revogada pela
Lei nº 9.491/97.

Com a desestatização, o Estado altera sua atuação no domínio econômico, se afastando de
determinadas atividades e transferindo à iniciativa privada atividades então só exploradas pelo setor
público. Para Vicente Bagnoli:

O processo de desestatização faz com que as empresas privadas venham a
ocupar setores até então exclusivos de atuação estatal. Com isso, a
concorrência se acirra e muitos setores da economia vão se tornando mais
eficientes para o bem dos consumidores. Entretanto, é cada vez mais
imperiosa a atuação do Estado nestes setores, seja fiscalizando, seja
incentivando e, até mesmo, planejando, hipótese em que é determinante para
o setor público e indicativo ao privado (BAGNOLI, 2011, p. 59-60).

Nestes moldes, a face reguladora do Estado se delineava, e fora, enfim, aprofundada no governo
Fernando Henrique Cardoso, com a elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
(PDRAE) em 1995, sob a tutela do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado –
MARE.

Emergiu, então, um Estado com papel regulador redefinido, adotando um modelo de administração
gerencial, com considerável mudança na estratégia de intervenção do Estado na economia, o que não
quer dizer que retirou do Estado o seu protagonismo nesta seara, mas tão somente alterou sua
atuação.

Imperioso destacar os ensinamentos de Henrique Ribeiro Cardoso, neste sentido:

No Estado Regulador há uma alteração da suposição de que seja o Estado que
deva prestar, através de seus agentes, os serviços públicos. Não só os serviços
industriais devem estar inteiramente no âmbito do setor privado, como
também os serviços públicos. A orientação é a substituição do
Estado-prestador pelo Estado-regulador. Por essa orientação, todos os
serviços públicos que puderem ser prestados pela livre iniciativa, deverão
sê-lo. Apenas educação e seguridade social devem permanecer sob controle
do Estado, evitando-se sua mercantilização (CARDOSO, 2005, p.48).

Como resultado da reforma do aparelho Estatal e implantação de uma Administração Pública
Gerencial, revela-se como grandes transfigurações do panorama brasileiro, o remate das restrições ao
capital estrangeiro, do monopólio estatal e a desestatização da economia.
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Porém, com a transferência para a iniciativa privada da prestação de serviços públicos, o Estado
passa da função de provedor direto dos serviços a exercer competências relacionadas a planejamento,
regulação e fiscalização das empresas privatizadas (BARROSO, 2004).

Segundo Villlela Souto (2002), a atividade regulatória dirige-se à máxima eficiência no cumprimento
do plano político traçado pelo governo, abusando de um perfil de Administração Pública gerencial,
tendo como escopo o princípio da eficiência, que fora inserido no ordenamento
jurídico-constitucional brasileiro pela EC 19/98, evidenciando assim a preocupação aos fins a serem
alcançados.

Através da limitação da atividade estatal na economia, com escopo de regular e acertar a conduta
privada, surgiu a necessidade de haver maior regulação das atividades exploradas pelo setor privado,
garantindo assim prestação continuada e adequada dos serviços, compondo o equilíbrio entre os
interesses eminentemente privados e os indisponíveis interesses públicos.

É nesse contexto da efetiva desestatização e mudança de intervenção do Estado na economia, que
surgem, então, as agências reguladoras no Brasil, com o propósito de garantir o equilíbrio entre os
interesses do Estado, dos consumidores e das empresas reguladas.

3 AGENCIAS REGULADORAS NO BRASIL

O art. 174 da Constituição Federal ressalta a ideia de limitação da atividade estatal na economia,
revelando a necessidade de regulação das atividades exploradas pelo poder privado:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para
o setor privado (BRASIL, 1988).

Para Henrique Ribeiro Cardoso (2005, p. 136) “Tal artigo fundamenta não somente a existência de
agências reguladoras, mas toda a atividade regulatória do Estado, seja efetuada por agências, seja
efetuada diretamente pela própria administração direta, ou por autarquias criadas especialmente para
tal fim.”

Quanto à conceituação de agências reguladoras, a Carta Magna de 1988 não prevê literalmente uma
definição, mas apenas se refere a “órgão regulador”. Esta expressão está disposta nos textos do art.
21, XI, ao se referir à Agência Nacional de Telecomunicações e do art. 177, § 2°, II, referindo-se à
Agência Nacional de Petróleo:

Art. 21. Compete à União:

(...)

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que
disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais;

Art. 177. Constituem monopólio da União:

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos;
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II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes
das atividades previstas nos incisos anteriores;

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de
derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte,
por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de
qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus
derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e
utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as
alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal.

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização
das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as
condições estabelecidas em lei.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº
9, de 1995)

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:

(...)

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da
União; (BRASIL, 1988. Grifo nosso).

Não havendo, portanto, definição legal para agências reguladoras, ficou a cargo da doutrina formular
alguns conceitos na tentativa de definir esta entidade administrativa.

Marçal Justen Filho conceituou agência reguladora independente como sendo:

Uma autarquia especial, criada por lei para intervenção estatal no domínio
econômico, dotada de competência para regulação de um setor específico,
inclusive com poderes de natureza regulamentar e para arbitramento de
conflitos entre particulares, e sujeita a regime jurídico que assegure sua
autonomia em face da Administração direta (JUSTEN FILHO, 2002, p. 344).

Na mesma linha, Moreira Neto (2014) propõe a conceituação de agências reguladoras e destaca em
sua definição algumas das especificidades que estabelecem o modelo de agência reguladora adotada
no sistema brasileiro:

São autarquias que recebem por lei tal qualificação, quando de sua criação,
para atuar como órgãos autônomos, destinados a administrar setores em que
são desenvolvidas atividades privadas de interesse público, tais como o são
os serviços públicos, por delegação (concessões e permissões e institutos
afins), bem como as atividades, profissionais ou empresariais, que venham a
estar legalmente submetidas a um regime especial de controle destinado a
salvaguardar valores específicos, como ocorre com a vigilância sanitária,
com o regime hídrico e tantos outros, em listagem em expansão, na medida
em que as atividades privadas, em áreas econômicas ou sociais
constitucionalmente definidas como de relevância coletiva recebam
específico ordenamento público regulador (MOREIRA NETO, 2014,
p.256-257. Destaque no original).
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As agências reguladoras brasileiras foram desenvolvidas com o fim de desempenhar, de forma
descentralizada, as funções típicas de Estado, com atuação técnica e especializada, necessitando de
autonomia para o desempenho de suas atividades. Sendo assim, conforme exposto, são entidades
criadas na forma de autarquias, em regime especial, integrantes da Administração Pública Indireta,
com personalidade jurídica de direito público.

3.1 Objetivos e atribuições das Agências Reguladoras

Anterior ao Estado Regulador, as funções de exploração dos serviços e obras eram exclusivas do
Estado, quando o Poder Público concede às empresas privadas a concessão, permissão, autorização e
terceirização e serviços públicos surge a necessidade de criação de um ente que regule e fiscalize
essas atividades.

Nesse modo, entende-se que os principais objetivos das agências reguladoras são de regular e
fiscalizar atividades essenciais, harmonizando as relações entre o Estado, os consumidores e o
prestador de serviços.

Quanto às atribuições das agências reguladoras, a lei de sua criação poderá estabelece-las, por este
motivo que as respectivas atribuições podem variar de uma agência para outra. No entanto, há um
consenso entre doutrinadores em relação às atribuições legais gerais das agências, sendo essas:

a)o estabelecimento de regras gerais que definem o desempenho das
atividades sob sua tutela; b) o controle ou fiscalização de tais atividades,
mesmo ex officio; c) o julgamento das questões controversas postas a seu
encargo; d) a aplicação de medidas sancionatórias; e) a promoção, em virtude
de delegação, de licitações para a escolha do concessionário, permissionário
ou autorizatário para prestar o serviço em questão (nas hipóteses que
envolvam serviços públicos); f) a divulgação pública dos serviços por eles
regulados e seus meios de controle (CUÉLLAR, 2001, p. 107).

Na visão da autora, apesar de cada agência reguladora possuir singularidades em relação a atividade
objeto de regulação, os objetivos principais que podem ser atribuídos às agências reguladoras são os
supracitados.

3.2 Natureza Jurídica das Agências Reguladoras

3.2.1 Autarquia

O conceito de autarquia está contido no art. 5º, inciso I, do Decreto-lei nº 200/1967, onde dispõe que
autarquia se trata de “’serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e
receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu
melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.”

Di Pietro (2009, p. 429) conceitua as autarquias como sendo “[...] a pessoa jurídica de direito
público, criada por lei, com capacidade de autoadministração, para o desempenho de serviço público
descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei.”

Marçal Justen Filho (2008, p.161) evidencia que “[...] A personalidade de direito público significa
que a autarquia exercita competências inerentes e próprias do Estado, sendo-lhe vedado atuar de
modo equiparado aos particulares.”
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Ademais, as autarquias estão sujeitas ao disposto no art. 37, XIX, da Constituição Federal de 1988, e,
portanto, demandarão de lei específica que as criem e as extingam.

No tocante à capacidade de autoadministração, permite a autarquia administrar a si própria seguindo
as regras constantes em sua lei de criação. Vale dizer que lhe confere certo grau de independência,
porém não lhes permite a fuga do controle que o Estado exerce sobre elas (DI PIETRO, 2009).

Em relação a isso, Justen Filho conclui:

Há uma margem mínima de autonomia, no sentido de que a autarquia é
dotada de personalidade jurídica própria. Isso significa que pratica atos em
nome próprio e é titular de competência e de patrimônios específicos. [...]

Cada lei, ao instituir a autarquia, determina o grau de sua autonomia. Há,
então, uma margem máxima de autonomia possível para autarquia. Não pode
ser titular de poderes que a tornem imune ao controle e tutela da
Administração direta. A autarquia se encontra subordinada necessariamente,
à Administração direta (JUSTEN FILHO, 2008, 162).

Dessume-se que a autarquia não age por delegação, tendo em vista que não depende da entidade que
a instituiu, mas sim tem direito próprio e, apesar de ser subordinada a Administração Direta, possui
certa margem de autonomia.

3.2.2 Regime especial diferenciado

A justificativa para o surgimento das Agências Reguladoras, segundo Gomes (2005, p. 56), foi a de
“Criar um ente administrativo técnico, altamente especializado e impermeável às injunções e
oscilações típicas do processo político, as quais, como se sabe, influenciam sobremaneira as decisões
dos órgãos situados na cadeia hierárquica da Administração.”

É por este motivo que, além da natureza autárquica, as agências reguladoras possuem regime
especial, o que lhes confere características e alguns privilégios, além daqueles previstos às autarquias
comuns, viabilizando assim uma atuação conforme disposto nas propostas do PDRE de 1995.

Hely Lopes Meirelles comenta sobre esse regime especial diferenciado:

O regime especial diferenciado significa que à entidade autárquica são
conferidos privilégios específicos, visando aumentar sua autonomia em
relação às autarquias comuns, sem infringir os preceitos fundamentais
pertinentes a essas entidades de personalidade jurídica (MEIRELLES, 1993,
315).

Complementa Luís Roberto Barroso:

A instituição de um regime jurídico especial visa a preservar as agências
reguladoras de ingerências indevidas, inclusive e sobretudo, como assinalado,
por parte do Estado e de seus agentes. Procurou-se demarcar, por esta razão,
um espaço de legítima discricionariedade, com predomínio de juízos técnicos
sobre as valorações políticas. Constatada a necessidade de se resguardarem
essas autarquias especiais de injunções externas inadequadas, foram-lhes
outorgadas autonomia político-administrativa e autonomia
econômico-financeira (BARROSO, 2002, p. 296).

O regime especial das agências reguladoras é consolidado através da sua autonomia reforçada, que é
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imposta pela lei que a constitui, como esclarece Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

As autarquias sujeitam-se às normas constitucionais que disciplinam esse tipo
de entidade; o regime especial vem definido nas respectivas leis instituidoras,
dizendo respeito, em regra, à maior autonomia em relação à Administração
Direta; à estabilidade de seus dirigentes, garantida pelo exercício de mandato
fixo, que ele somente podem perder nas hipóteses expressamente previstas,
afastada a possibilidade de exoneração ad nutum; ao caráter final de suas
decisões, que não são passíveis de apreciação por outros órgãos ou entidades
da Administração Pública (DI PIETRO, 2004, p. 401).

Deste modo, agências reguladoras necessitam de previsões legais que pautem o seu desempenho,
mas também de seu regime jurídico especial, que lhe confere privilégios como autonomia normativa,
autonomia administrativa reforçada e autonomia financeira ampliada, pois, somente assim, é viável a
consecução de seus objetivos (OLIVEIRA, 2015).

Diante da autonomia reforçada das agências reguladoras, viabilizada pelo seu regime jurídico
especial, não é o objetivo da presente pesquisa esgotá-la, mas apenas analisá-la diante de uma
perspectiva da estabilidade e mandato fixo dos seus dirigentes, a fim de demonstrar ser este um dos
instrumentos fundamentais que asseguram às agências reguladoras imparcialidade em seus atos e
decisões.

4 ESTABILIDADE DOS DIRIGENTES DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

Aragão (2003, p. 299) evidencia que as agências reguladoras, devido ao seu regime especial,
possuem como características essenciais, que lhes confere autonomia reforçada, “a impossibilidade
de exoneração ad nutum dos seus dirigentes, a organização colegiada, a formação técnica,
competências regulatórias e a impossibilidade de recursos hierárquicos impróprios.”

Em se tratando da autonomia, tanto as autarquias comuns quanto as em regime especial possuem,
tendo em vista ser elemento intrínseco de qualquer autarquia, há, portanto, diferença apenas quanto
sua intensidade (BANDEIRA DE MELLO, 2006).

O regime especial das agências reguladoras só as diferencia das autarquias comuns, no que diz
respeito às prerrogativas de seu corpo diretivo, como conclui Bandeira de Mello (2006, p. 153)
“[...]realmente peculiar em relação à generalidade das autarquias está nas disposições atinentes à
investidura e fixidez do mandato dos dirigentes destas pessoas[...].”

Nessa acepção, Mariana Batista (2012, p. 216) faz importante consideração, quando diz que “[...]
para ser independente de fato, a agência deve ter a capacidade de tomar decisões, sem ameaças no
sentido de os diretores perderem o cargo, terem seu orçamento restrito, ou ainda, de terem seus
procedimentos modificados ou se tornarem menos influentes no processo regulatório.”

À vista disso, pode-se perceber a necessidade que as agências possuem de ter uma atuação que seja
técnica e dotada de imparcialidade e neutralidade, viabilizando um melhor desempenho e
demonstrando capacidade de percorrer os objetivos a qual foi traçada.

Para atingir a imparcialidade e neutralidade, a lei 9.986/00, que dispõe sobre a gestão de Recursos
Humanos das Agências Reguladoras, introduziu em nosso ordenamento uma previsão geral de
relativa estabilidade dos dirigentes das agências reguladoras federais, esta previsão está disposta no
art. 9º, in verbis: “Art. 9º Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em caso de
renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.”
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Através desse dispositivo, os dirigentes possuem a garantia de que sua demissão apenas ocorra de
forma motivada, nas hipóteses estabelecidas em lei e com os requisitos procedimentais necessários.

Assim sendo, aquele que é investido no cargo de dirigente deverá pautar sua atuação apenas à
necessidade do ente a qual está inserido, não temendo revelias por parte do poder político, quanto às
suas decisões no trato da matéria regulada.

A impossibilidade de livre demissão não visa proteger o indivíduo titular do cargo, mas todo o
interesse público, pois a tomada de decisões pelas agências reguladoras é ligada diretamente à
realização do bem comum.

Marçal Justen Filho faz argumentação esclarecedora nesse viés:

Em última análise, o que se visa é reduzir o risco de que o temor de
consequências pessoais negativas afete as decisões atinentes à regulação
desempenhada pela agência. Mas a tutela se funda no princípio da
supremacia do interesse público. Protege-se mediante o bem comum por
meio da garantia direta aos ocupantes dos cargos diretivos da agência
(JUSTEN FILHO, 2002, p. 463).

Além da garantia de não terem livre demissão, os dirigentes de todas as agências reguladoras federais
exercem mandato de duração fixa.

Ademais, com o fito de evitar a concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa,
oportunizando assim o controle recíproco entre os diretores das agências reguladoras, o legislador
adotou o modelo de diretorias colegiadas, como se extrai do art. 4º da lei supracitada “Art. 4º As
Agências serão dirimidas em regime de Colegiado, por um conselho Diretor ou Diretoria composta
por Conselheiros ou Diretores, sendo um deles o seu Presidente ou o Diretor-Geral ou
Diretor-Presidente”.

Nesse sentido, Leila Cuéllar assevera:

Outro fator importante que contribui para garantir maior independência na atuação
das agências relaciona-se com a previsão, na maior parte das vezes, de órgãos de
direção colegiados. A composição colegiada permite a existência de entendimentos
diversos e favorece o diálogo, garantindo uma atuação imparcial e evitando que
prevaleçam entendimentos unilaterais (CUÉLLAR, 2004, 432).

Sem embargo, para que haja a investidura nesses cargos de direção das Agências Reguladoras é
necessário o cumprimento de requisitos estabelecidos na lei. Os referidos requisitos estão dispostos
no art. 5º da Lei 9.986/2000, como se vê:

Art. 5º O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os
demais membros do Conselho Diretor ou da Diretoria (CD II) serão
brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito
no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados,
devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados,
após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea f do inciso III do
art. 52 da Constituição Federal (BRASIL, 2000).

Tendo em vista que a nomeação dos dirigentes não se dá por um ato administrativo simples do
Presidente da República, mas sim por um ato composto, com a participação do parlamento, nota-se
que, além da esquiva de manobras políticas, há também uma maior garantia de uma atuação técnica e
profissional dessas entidades.
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Entretanto, esse dispositivo ainda é suscetível de manipulação, através da nomeação de dirigentes de
forma interina pelo Executivo, o que exclui a sabatina do Senado, com o argumento de uma
recomposição, de forma mais ágil, do quórum necessário para as deliberações da Diretoria das
agências, até que o titular seja nomeado através do procedimento previsto na legislação.

O Tribunal de Contas da União, através do acórdão 240/2015, ressaltou que a nomeação de diretores
interinos coloca em risco a autonomia decisória das agências, tendo em vista que não possuem as
garantias de mandato fixo e impossibilidade de demissão ad nutum, daqueles que são titulares do
cargo.

Concluindo sobre a relevância do mandato fixo e estabilidade dos dirigentes, Carlos Ari Sundfeld
sintetiza que:

Na realidade, o fator fundamental para garantir a autonomia da agência
parece estar na estabilidade dos dirigentes. Na maior parte das agências atuais
o modelo vem sendo o de estabelecer mandatos. O Presidente da República,
no caso das agências federais, escolhe os dirigentes e os indica ao Senado
Federal, que os sabatina e aprova (o mesmo sistema usado para os Ministros
do Supremo Tribunal Federal); uma vez nomeados, eles exercem mandato,
não podendo ser exonerados ‘ad nuntum’; isso é o que garante efetivamente a
autonomia (SUNDFELD, 2000, p. 24-25).

Nesse viés, importante considerar fator fundamental, para a garantia da autonomia das agências
reguladoras, a estabilidade dos dirigentes e a fixação de mandato fixo, pois, como visto, essas
prerrogativas servem como defesa de atuação ou decisões vinculadas a interesses político-partidários,
que se afastem de uma regulação pautada em imparcialidade e neutralidade, viabilizando assim a
consecução das atividades regulatórias e evitando que as agências sirvam a uma finalidade díspar
àquela de sua constituição.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente estudo, analisamos o contexto da reforma estatal por qual passou o Brasil a partir da
década de 80, o qual impôs ao país a adoção, devido a limitação da atividade estatal na economia,
uma postura regulatória frente às empresas privadas, que se deu através das agências reguladoras,
que passaram a zelar pela prestação continuada e adequada dos serviços.

Em suma, se extrai da presente pesquisa, que as agências reguladoras possuem relevante existência
no ordenamento jurídico brasileiro, e, para que possam desempenhar suas funções em prol da
coletividade, foram constituídas sob a forma de autarquias em regime especial.

A especialidade que fora conferida às agências garantiu maior intensidade de autonomia, do que
aquelas conferidas às autarquias comuns. Resta claro que a autonomia das agências reguladoras é
entendida como a ausência de subordinação hierárquica dessas entidades aos órgãos do Poder
Executivo. No entanto, fundamental é para que seja assegurada essa independência a impossibilidade
de exoneração ad nutum dos seus dirigentes e a fixação de mandatos, o que só é possível com o
regime especial que possuem.

Verificamos assim que o mandato fixo e a garantia contra a livre demissão asseguram uma atuação
técnica, eficiente, neutra e imparcial, através de tomadas de decisões que busquem as diretrizes
estabelecidas em sua lei criadora. Além disso, é possível notar, portanto, que tais prerrogativas
garantem atuação sem ingerências externas, agindo os diretores desses entes conforme o princípio da
supremacia do interesse público.
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Resta evidente, portanto, a importância dos mandatos fixos e da impossibilidade de demissão ad
nutum dos dirigentes das Agências Reguladoras, para a garantia de sua autonomia.
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