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RESUMO  
 

O trabalho apresenta um estudo sobre a participação democrática no âmbito da 
regulação à luz do objetivo constitucional de promoção do desenvolvimento. Constata-
se que a regulação visa o cumprimento dos direitos fundamentais e a observância da 
democracia, da justiça social, da liberdade e da dignidade da pessoa humana. A partir 
disso, pretende analisar a participação da sociedade civil na esfera regulatória como 
um dos fundamentos constitucionais para o desenvolvimento do país. Para tanto, 
relaciona a estrutura institucional de uma nação com o seu potencial de crescimento 
econômico e desenvolvimento, estabelecendo o conteúdo jurídico deste. Argumenta, 
a partir da doutrina e da hermenêutica constitucional, que a concepção de 
desenvolvimento não se restringe a parâmetros econômicos, devendo-se considerar 
aspectos sociais e ambientais. Compreende que a democracia participativa é 
elemento intrínseco e instrumental do desenvolvimento. Verifica, como corolário, que 
os interesses essenciais ao desenvolvimento - mas que podem apresentar-se de 
maneira conflitante - devem ser sopesados no âmbito da regulação, a partir de uma 
racionalidade procedimental participativa. Visa, ainda, identificar qual o lastro 
constitucional a partir do qual se justifica a democratização da Administração Pública. 
Relaciona a reforma estatal - concebida em termos de descentralização, 
consensualismo e horizontalização das relações entre Administração Pública e 
administrados - com uma nova perspectiva de encarar-se o interesse público e o 
princípio da eficiência. Averigua, por fim, a participação da sociedade civil no âmbito 
da regulação de recursos hídricos, notadamente na estrutura da Agência Nacional de 
Águas e no caso do Comitê de Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu. Faz-se uso 
do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica, além do exame dos relatórios das 
audiências/consultas públicas realizadas pela Agência Nacional de Águas e das atas 
das reuniões ordinárias e extraordinárias promovidas pelo Comitê de Bacia 
Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu. Conclui-se que a participação da sociedade civil 
na Administração Pública encontra fundamento na Constituição Federal. Ademais, no 
âmbito da regulação de recursos hídricos, verifica-se que não se trata de uma utopia 
ou de um mero instrumento de retórica, apresentando-se muitas das vezes de forma 
eficiente e efetiva. No entanto, explica que ajustes devem ser feitos, a fim de 
solucionar alguns problemas identificados e otimizar a atuação administrativa com 
vias à consecução do desenvolvimento nacional. 

 
Palavras-chave: regulação; instituições; desenvolvimento; democracia participativa; 
gestão dos recursos hídricos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 
 

 
 

Cette étude présente une analyse sur la participation démocratique dans le cadre de 
la régulation à partir de l’objectif constitutionnel de promotion du développement. Nous 
constatons que la régulation a pour but l’accomplissement  des droits fondamentaux 
et l’observance de la démocratie, de la justice sociale, de la liberté et de la dignité de 
l’homme. Nous essayons donc d’analyser la participation de la société civile dans 
sphère régulatrice comme une des bases constitutionnelles du pays. Pour cela, elle 
relie la structure institutionnelle d’une nation et son potentiel de croissance 
économique et développement en établissant son contenu juridique. Nous 
argumentons - à partir de la doctrine et de l’herméneutique constitutionnelle, que la 
conception de développement ne se limite pas aux paramètres économiques et qu’il 
convient de considérer des aspects sociaux et de l’environnement. Nous soutenons 
que la démocratie participative est  non seulement un élément intrinsèque et de 
développement,  mais aussi qu’elle peut se présenter d’une manière conflictuelle – il 
faut considérer  dans le cadre de la régulation, à partir d’une rationalisation  de la 
procédure participative. Nous cherchons encore d’identifier sous quelle  base 
constitutionnelle la démocratisation de l’Administration publique se justifie. Nous 
mettons en rapport la réforme de l’État – conçue sur la décentralisation, consensus et 
horizontalisation des rapports entre l’Administration publique et administrés- portant 
une nouvelle perspective sur l’intérêt public et le principe de l’efficacité. Pour finir, nous 
analysons la participation de la société civile dans le cadre de la régulation de 
ressources  hydriques, notamment celles de l’Agência Nacinal de Águas (Agence 
Nationale de l’Eaux) et du Comité du Bassin Hydrographique Piancó-Piranhas-Açu. 
Nous utilisons la méthodologie déductive, la recherche bibliographique et aussi 
l’analyse des rapports des auditions/consultations publiques réalisées par Agência 
Nacional de Águas  et des comptes rendus des réunions ordinaires et extraordinaires 
organisées par le Comité du Bassin Hydrographique Piancó-Piranhas-Açu. Nous 
vérifions que la participation de la société civile dans l’Administration publique porte 
sur la Constitution Fédérale, en outre, dans le cadre de la régulation des ressources 
hydriques, nous  constatons qu’il ne s’agit pas d’une utopie ou d’un outil rhétorique. 
Au contraire,  cela se présente d’une façon concrète et efficace. Cependant, il faut 
faire des ajustements, afin de résoudre les problèmes identifiés et aussi d’optimiser la 
performance administrative pour réalisation du développement national. 
 

Mots clés: régulations ; institutions ; développement; démocratie participative; gestion 

des ressources hydriques. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 
The work presents a study on democratic participation in the scope of regulation in the 
light of the constitutional goal of promoting development. It is noted that the regulation 
aims to implement basic rights and observance of democracy, social justice, freedom 
and human dignity. From that, one intends to analyze the participation of civil society 
in the regulatory sphere as one of the constitutional foundations for the development 
of the country. Therefore, it relates the institutional structure of a nation with its potential 
for economic growth and development, establishing the legal contents of such. It 
argues, from the doctrine and constitutional hermeneutics, that the concept of 
development is not restricted to economic parameters and should consider social and 
environmental aspects. It understands that participatory democracy is an intrinsic and 
instrumental element of development. It verifies, as a corollary, that the essential 
interests to development - but that may be presented in a conflicting way - must be 
weighed in the context of regulation, from a participatory procedural rationality. It also 
aims to identify the constitutional ballast from which the democratization of Public 
Administration is justified. It relates the state reform - conceived in terms of 
decentralization, consensualism and horizontality of relations between Public 
Administration and administered people - with a new perspective of looking up the 
public interest and the principle of efficiency. It finally ascertains the participation of 
civil society in the regulation of water resources, especially in the structure of the 
National Water Agency-ANA and in the case of the Watershed Committee Piancó-
Piranhas-Açu. It makes use of the deductive method and literature review, as well as 
examines reports of the audiences/public consultations conducted by the National 
Water Agency and the minutes of both ordinary and extraordinary promoted by the 
Watershed Committee Piancó-Piranhas-Açu. One concludes that the participation of 
civil society in Public Administration is one of the foundations of the Federal 
Constitution. Moreover, in the context of regulation of water resources, it appears that 
this is not a utopia or a mere rhetorical instrument, performing often efficiently and 
effectively. However, it explains that adjustments should be made in order to solve 
some problems identified and optimize administrative operations with means to the 
attainment of national development. 
 
 
Keywords: regulation; institutions; development; participatory democracy; 
management of water resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização contribuiu com a derrocada do Estado de Bem-estar Social ao 

inserir os Estados em um contexto de concorrência internacional. Isso consistiu em 

um dos fatores que acarretaram a percepção de que o a hipertrofia e a centralização 

estatal podem obstaculizar o seu desenvolvimento. 

A crise do modelo democrático de representação jungiu-se à necessidade de 

reformar o Estado, fomentada pelos efeitos globalização no contexto do final do século 

XX e início do século XXI. Como corolário desse fenômeno, passou-se a repensar os 

mecanismos democráticos e a estrutura administrativa.  

O ordenamento jurídico conferiu suporte, em termos constitucionais, para a 

criação de instrumentos e institutos os quais pudessem conferir eficiência no âmbito 

da Administração Pública. É com esse respaldo jurídico que se estabelece os 

fundamentos de instituições e procedimentos garantidores de interesses da sociedade 

civil, em razão da própria internalização deles no sistema jurídico. 

A reforma do Estado da década de 1990 visou a otimização do desempenho 

da máquina estatal, diminuindo entraves burocráticos, despesas e déficits. Ocorre que 

essas mudanças não podem ser pensadas apenas em termos econômicos, mas 

devem estar inseridas no cumprimento de um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, qual seja, o desenvolvimento. 

Questiona-se, nesse sentido, qual a razão dessa reforma e para quem ela 

devem servir. A resposta pode ser encontrada na emergência da sociedade civil, 

enquanto protagonista do desenvolvimento, assim como no conteúdo jurídico deste. 

Com isso as estruturas institucionais modificam-se, no desiderato de melhor adequar-

se às novas concepções de funções do Estado e do desenvolvimento. 

Tem-se, assim, os três principais pilares para o estudo contemporâneo da 

regulação: a democracia, o desenvolvimento e as instituições. O modo como cada um 

deles é concebido e a forma através da qual eles se relacionam são essenciais para 

a compreensão das funções e da estruturação estatal. 

O pressuposto essencial desse estudo é o constitucionalismo advindo da 

Constituição de 1988, sendo o elemento democrático fator de legitimação do poder. A 

partir desta Carta Magna é possível entender como os subsistemas econômico, social, 

político e jurídico interagem no âmbito da regulação, cujo fundamento passa a ser a 

liberdade, a dignidade da pessoa humana, a democracia e a justiça social. 
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Um dos aspectos que levaram à reforma do Estado brasileiro passa pela 

relação entre estrutura institucional e desenvolvimento, partindo do pressuposto que 

aquela constitui elemento indispensável na persecução deste. Os constituintes 

trataram com prioridade o desenvolvimento, mas resta extrair do texto constitucional 

qual é o seu conteúdo. 

Isso porque, ao longo da história várias concepções diferentes acerca do que 

seria uma nação desenvolvida foram elaboradas, de modo a variar os fatores 

identificados como essenciais para tanto. É possível mencionar alguns desses: a 

disponibilidade de recursos naturais, as condições climáticas, a existência de 

governos autoritários ou o fator religioso.  

Hodiernamente, o determinismo histórico ou geográfico foi substituído por 

outros elementos, quais sejam, o capital social, elevado grau de liberdade política e 

econômica, a tecnologia e inovação, a estrutura logística que diminui os custos de 

produção e os impactos ambientais e a existência de instituições que possam garantir 

a existência desses fatores. 

A própria Constituição exige uma redefinição da abordagem limitada à 

modernização, industrialização e crescimento econômico, a fim de alcançar os seus 

objetivos. Ela insere, assim, uma ideia ampla de desenvolvimento, abarcando 

questões de ordem econômica, política, jurídica, ambiental e social. 

A questão ambiental se insere como um dos fundamentos do desenvolvimento 

e um dos valores sociais da ordem econômica. Trata-se de um dos fundamentos mais 

delicados do desenvolvimento, pois, se de um lado este carece da apropriação de 

recursos naturais; doutro, visa a equidade intergeracional e a manutenção de um meio 

ambiente equilibrado. 

Os recursos hídricos, em particular, geram competição entre vários 

interessados, diante de sua escassez e da avultante demanda. Na verdade, esses 

conflitos são históricos, já que a água é utilizada tanto para consumo humano, quanto 

dos animais e para viabilizar o funcionamento das atividades econômicas. Nesse 

aspecto, a regulação das águas é ponto nelvrágico na promoção do desenvolvimento 

do país.  

Exsurge, assim, a importância do desenho institucional nesse setor da 

regulação, o qual será mais eficiente a depender da disposição dos entes e órgãos 

públicos participantes da gestão, bem como do nível de governança apresentada no 
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âmbito destes para gerenciar os conflitos entre múltiplos usos da água, direitos e 

valores. 

Como corolário, o presente trabalho objetiva analisar a participação da 

sociedade civil na esfera da regulação como um dos fundamentos constitucionais para 

o desenvolvimento do país. 

Para tanto, examina o Estado regulador e suas principais características, assim 

como a forma através da qual este se insere na concepção do Estado Democrático 

de Direito. Relaciona a estrutura institucional de uma nação com o seu potencial de 

crescimento econômico e desenvolvimento, estabelecendo o conteúdo jurídico deste. 

Além disso, visa compreender qual o lastro constitucional a partir do qual se 

justifica os instrumentos de participação da sociedade civil no contexto da 

Administração Pública. Averigua, ademais, essa participação no âmbito da regulação 

de recursos hídricos, notadamente na estrutura da Agência Nacional de Águas e no 

caso do Comitê de Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu. 

Quanto à metodologia, fez-se uso do método de abordagem dedutivo. De início, 

será realizada uma análise sistemática de pesquisas teóricas, além das normas 

constitucionais e infraconstitucionais relativas ao objeto de estudo, a fim de efetuar a 

conexão ou aplicação deste arcabouço teórico com a regulação de recursos hídricos 

no país.  

Para o desenvolvimento do estudo, a técnica de pesquisa utilizada é a 

doutrinária e legislativa. Para a análise dos casos, valeu-se do exame dos relatórios 

de todas as audiências/consultas públicas realizadas pela Agência Nacional de Água 

e que estão disponíveis do respectivo sítio, assim como das Atas de reuniões 

ordinárias e extraordinárias realizadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica Piancó-

Piranhas-Açu. 

Destaque-se que o trabalho prioriza os princípios e diretrizes propostos pela 

Constituição Federal de 1988, com ênfase em uma hermenêutica constitucional que 

esteja atenta ao desenvolvimento nacional e à estruturação do Estado Democrático 

de Direito. 

A primeira parte da pesquisa versa sobre a construção e características do 

Estado regulador no Brasil. Analisa-o não como o retorno ao Estado mínimo, mas 

como fortalecedor e viabilizador de uma atuação estatal eficiente, focada nos poderes 

de normatização, fiscalização, incentivo e planejamento. Examina, ainda como os 
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subsistemas econômico, político, social e jurídico devem interagir no âmbito da 

regulação, conferindo destaque ao papel das agências reguladoras. 

Verifica-se qual o teor da regulação no âmbito do Estado Democrático de 

Direito e relaciona-o com a inserção dos conceitos de Administração Pública Gerencial 

e de consensualismo no âmbito do direito administrativo brasileiro. Ressalta, ainda, a 

mudança das relações entre os cidadãos e a Administração, as quais tendem a a um 

horizontalização. 

Por fim, avalia o Estado pós-crise financeira de 2008, de modo a versar sobre 

as condições em que ele permanece atuando, seja a nível interno ou internacional. A 

partir disso, relaciona-se o papel do Estado regulador diante da globalização. 

A segunda parte, por sua vez, investiga a relação entre desenvolvimento e 

democracia, partindo de uma análise institucionalista. Para cumprir tal desiderato 

destaca-se o exame das obras dos autores Acemoglu e Robinson, Douglass North e 

Amartya Sen.  

Apresenta-se, assim, as diferenças entre instituições extrativistas e inclusivas, 

assim como de ciclos viciosos e virtuosos. Isso para entender qual a influência da 

configuração das instituições para o crescimento econômico e desenvolvimento.  

Por conseguinte, explica-se a relação entre as liberdades reais dos indivíduos 

com o desenvolvimento e como os pressupostos teóricos da obra do economista 

Amartya Sen adaptam-se com uma interpretação sistemática e teleológico da 

Constituição. A partir disso, infere-se o sistema democrático participativo como um 

dos fundamentos do desenvolvimento. 

A terceira parte do trabalho versa sobre a democratização da Administração 

Pública, elucidando, inicialmente, sobre a crise da democracia representativa e o 

advento da democracia participativa. Busca analisar como essas duas expressões 

democráticas podem atuar conjuntamente diante da necessidade apresentada pela 

complexidade social e pela própria descentralização administrativa. 

Em seguida, investiga a abertura da Administração Pública à participação da 

sociedade civil, indicando os dispositivos constitucionais que dão suporte a essa 

compreensão. Aponta para a chamada “processualização” da atividade 

administrativa, bem como para o conceito de governança, o qual envolve a 

participação, transparência, controle, consenso e a eficiência. 

Identifica, ainda, os principais instrumentos de participação da sociedade civil 

na Administração Pública, quais sejam, as audiências e consultas públicas, além dos 
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conselhos e comitês. Confere ênfase à aplicação desses instrumentos pelas agências 

regulatórias, principais entes que compõem o Estado regulador. 

Ao final, delimita as concepções de interesse público e eficiência, de maneira a 

elucidar como esses termos, deveras caros ao direito administrativo, devem ser 

compreendidos à luz do Estado Democrático de Direito. 

A última parte da presente pesquisa pretende verificar a eficácia do princípio 

participativo a partir da análise da aplicação dos instrumentos supra no âmbito da 

Agência Nacional de Águas e do funcionamento do comitê de Bacia Hidrográfica 

Piancó-Piranhas-Açu. Escolhe-se, portanto, a regulação das águas como foco para a 

compreensão da participação da sociedade civil na Administração Pública. 

Procede-se, desta feita, a um breve escorço histórico da regulação de águas 

no país para realizar a caracterização da Política Nacional de Recursos Hídricos e do 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos, bem como conceituar o que seria gestão 

integrada. 

Extrai-se da investigação do sistema supra as funções e estruturas da Agência 

Nacional de Águas e dos comitês de bacia, conduzindo à análise mais detida da 

participação da sociedade civil na regulação dos recursos hídricos, apontando os 

limites da sua efetividade e algumas problemáticas encontradas durante a pesquisa. 
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2 O ESTADO REGULADOR 

 

O Estado é um fenômeno jurídico, sendo criador do Direito que lhe confere 

validade1. A sua atuação está fundada em uma ordem jurídica, a qual não é estática 

ou imutável, mas é influenciada pela conjuntura histórica e pelas demandas sociais e 

econômicas que o acompanham.  

Os modelos de Estado moldam a atuação e as funções que a Administração 

Pública. A forma como o Estado se apresenta delineia o próprio direito administrativo, 

o qual pode se apresentar de maneira mais autoritária ou flexível2. Isso vai depender 

deveras dos valores e garantias fundadores desse fenômeno jurídico, os quais 

representam elementos essenciais à estrutura institucional de um país. 

Na modernidade, o Estado moldava-se pelo poder absoluto do rei, o qual 

concentrava as atividades legislativas, executivas e judiciárias. Os particulares 

restavam, assim, sob o jugo de um poder não controlado. A política econômica do 

mercantilismo consistia em intervenção econômica direta do Estado para a promoção 

do desenvolvimento comercial, baseado no protecionismo e na balança comercial 

favorável3. 

Em contraposição ao absolutismo que constituía barreira política e econômica 

ao progresso de uma burguesia nascente, bem como solapava as camadas mais 

carentes da sociedade, implantou-se o Estado Liberal, a partir do rompimento social 

e político com o antigo regime, o que acarretou na construção de uma nova ordem 

jurídica. 

Com base no liberalismo filosófico e político construiu-se um ordenamento 

jurídico que conferia primazia à garantia da liberdade individual e da propriedade. A 

propriedade foi convertida em um princípio fundamental do Estado Liberal, inserindo-

se em uma esfera autônoma singular do indivíduo em relação ao poder público, 

através dos estudos de John Locke4. 

                                                           
1 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 263. 
2 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A participação popular e a consensualidade na Administração 
Pública. In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma avaliação das tendências 
contemporâneas do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 647-674, p. 647. 
3 OLIVEIRA, Jorge Rubem Folena de. O  Estado  empresário.  O  fim de uma era. Revista de 
Informação Legislativa,  Brasília a. 34 n. 134 abr./jun. 1997. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/246/r134-25.PDF?sequence=4. Acesso em: 17 fev. 
2016, p. 298. 
4 FARIA, José Eduardo. Direito e economia na democratização brasileira. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 72. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/246/r134-25.PDF?sequence=4
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O princípio da legalidade torna-se elemento limitador da atuação estatal e 

garantidor da vontade geral. O Judiciário e o Executivo estavam vinculados à lei 

positivada, sem possuir grande margem de atuação fora dela, o que pode ser 

explicado pela desconfiança da burguesia - a qual compunha o Legislativo – em 

relação a esses poderes, considerados contrarrevolucionários5.  

Na economia, Adam Smith propunha uma atuação livre do mercado, a partir da 

qual se regularia a economia e, assim, promover-se-ia o bem-estar geral. O mercado 

se responsabilizaria pela distribuição de renda e promoção da justiça social. 

Com o liberalismo exsurgiu o Estado de Direito e as primeiras Constituições, 

quais sejam, a francesa e a norte-americana. O constitucionalismo fundou-se, assim, 

na limitação do poder político e sua legitimação com a finalidade de garantir as 

liberdades individuais6.  

A incapacidade de o modelo liberal promover a justiça social, notadamente 

após a Revolução Industrial, a qual resultou em concentração econômica e exploração 

da mão de obra operária, levou à instauração de diversos movimentos sociais, os 

quais buscavam a instauração de uma nova ordem jurídica.  

Nesse contexto, o movimento constitucionalista passou a buscar a 

implementação de direitos sociais. Se a preocupação no contexto liberal era com 

questões relativas à liberdade, o desdobramento dos rumos históricos e econômicos 

desembocam na busca da justiça, como anseio e valor social superior7.   

O novo desenho institucional acarretou uma ampliação do Estado e de sua 

estrutura burocrática. O primado da lei cedeu espaço à atuação mais ampla da 

Administração Pública diante de um cenário de intervenção direta na economia.  

A própria crise do setor financeiro no pós-Primeira Guerra abriu espaço à 

defesa keynesiana de que o Estado deveria atuar na orientação da política 

econômica8. De fato, ele foi além e passou a participar da produção de bens e 

prestação de serviço por meio de empresas estatais. 

                                                           
5 DUARTE JÚNIOR, Ricardo César Ferreira. Agências Reguladoras, Poder Normativo e 
Democracia Participativa: uma questão de legitimidade. Curitiba: Juruá, 2014, p. 56. 
6 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 51-54. 
7 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. São Paulo Malheiros, 2007, p. 46. 
8 OLIVEIRA, Jorge Rubem Folena de. O  Estado  empresário.  O  fim de uma era. Revista de 
Informação Legislativa,  Brasília a. 34 n. 134 abr./jun. 1997. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/246/r134-25.PDF?sequence=4. Acesso em: 17 fev. 
2016, p. 299. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/246/r134-25.PDF?sequence=4
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Possível constatar, assim, que o direito, a partir das premissas liberais, deveria 

salvaguardar as autonomias individuais, sendo os objetivos sociais decorrentes da 

soma das vontades individuais9. Por sua vez, o Estado Social volta-se à preocupação 

com os direitos coletivos e difusos, de maneira que as normas passam a inserir 

pretensões coletivas de justiça social. 

A crise fiscal, a insuficiência do modelo burocrático da Administração Pública, 

a globalização, a inserção do mundo na era informacional, bem como a incapacidade 

dos Estados de efetivarem as funções sociais as quais tinham inserido em sua zona 

de competência são fatores que acarretaram a derrocada do modelo de bem-estar 

social.  

A tendência que se verifica a posteriori é a instauração do Estado gerencial, o 

qual possui a sua atuação voltada aos resultados e à busca da eficiência10. Por isso, 

cede espaço à iniciativa privada e robustece o seu papel fiscalizador. A reestruturação 

da atividade regulatória estatal no contexto da implementação de elementos 

gerenciais na estrutura administrativa constitui uma das bases da formação do 

chamado Estado regulador. 

O presente capítulo pretende expor de forma mais detalhada o pano de fundo 

e as principais características do modelo de regulação implementado no Brasil a partir 

da década de 1990. O contexto é de uma nova ordem jurídica, fundada no 

constitucionalismo democrático inserto na Constituição de 1988, sendo o elemento 

democrático fator de legitimação do poder11. 

Ao final, faz-se uma reflexão acerca de como a crise financeira de 2008 tem 

influenciado o repensar das funções estatais. Seria o Estado impotente perante o 

fortalecimento dos mecanismos de globalização? Ou o abandono do modelo 

regulatório é necessário a fim de evitar uma outra crise com repercussões a níveis 

globais? 

 

 

                                                           
9 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A participação popular e a consensualidade na Administração 

Pública. In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma avaliação das tendências 
contemporâneas do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 647-674, p. 658. 
10 Como bem afirma André Ramos Tavares, o Estado gerencial privilegia o resultado qualificado, não 
se valendo cegamente de procedimentos, processos e formas, como o faz o Estado burocrático em 
detrimento do retorno social. Assim, o Estado gerencial, portanto, não percebe as salvaguardas 
instrumentais como um fim em si mesmo. (TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional 
Econômico. São Paulo: Método, 2011, p. 323-324). 
11 Vide CANOTILHO, J.J. Gomes. Op. cit., p. 100. 
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2.1 A reforma do Estado brasileiro 

 

O Estado de bem-estar social (Welfare State) caracterizou-se pelo 

robustecimento da função intervencionista estatal na esfera social e econômica, 

através de atuação direta como agente econômico e prestador de serviços. Percebe-

se, portanto, que a intervenção estatal consistia na própria assunção, por parte do 

Estado, da produção de bens e prestação de serviços, tendo como característica 

principal a criação de estatais e seus monopólios.  

Caracteriza-se esse modelo como Estado social-burocrático, posto que 

assume a função de prestação de direitos sociais e diminuição radical das taxas de 

desemprego, bem como passa a contratar diretamente profissionais burocratas a fim 

de cumprir os seus objetivos. A partir da adoção desse modelo, o gasto público ao 

redor do mundo cresceu vertiginosamente na segunda metade do século XX. Entre 

1960 e 1984 o gasto dos países desenvolvidos, bem como daqueles que compõem o 

sul e o leste asiático quase dobrou12. Na América Latina e Caribe houve um aumento 

da despesa governamental de cerca de dez por cento do PIB13. 

Essa forte atuação econômica do Estado brasileiro se inicia na década de 

194014 com o sistema de substituição de importações. Começaram a ser criadas, 

assim, grandes estatais, como a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia 

Hidroelétrica do Rio São Francisco, a Petrobras, de maneira que na década de 1970 

o país já possuía mais de trezentas empresas estatais. Assim, nas palavras de 

Barroso, o país tornou-se grande, pesado e ineficiente15, notadamente em um 

contexto de globalização, no qual as empresas estatais deveriam concorrer a nível 

internacional. 

Neste período a regulação era realizada pelo ente estatal responsável pela 

produção das utilidades públicas16. Como corolário, a regulação voltava-se à defesa 

dos interesses das empresas ou autarquias que geriam o serviço ou atividade 

respectiva, em detrimento dos interesses dos usuários. 

                                                           
12 WORLD BANK. World Development Report 1997 - the State in a changing world. Disponível em: 
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2124>. Acesso em: 25 jan. 2016, p. 22. 
13 Idem. 
14 BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos sobre as Agências Reguladoras. In: MARCELO, 
Figueiredo. Direito e Regulação no Brasil e nos EUA. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 88. 
15 Ibid., p. 89. 
16 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação estatal e as agências independentes. In: 
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 76 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2124
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O autoritarismo do governo militar (1964-1985) robusteceu o cunho 

centralizador que vinha desde a Era Vargas. As decisões sobre políticas públicas 

eram tomadas no âmbito da burocracia estatal, a partir de uma forte centralização do 

poder decisório na figura do Presidente da República, da burocracia ministerial, das 

empresas públicas e autarquias17. A possibilidade de participação da sociedade civil 

na implementação de políticas, bem como no controle e fiscalização das decisões 

tomadas eram inexistentes. 

O próprio Poder Legislativo não assumia um papel de relevância, de modo que 

esse processo decisório, na prática, cumpria os interesses da tecnoburocracia, das 

elites locais e das empresas multinacionais18 e não encontrava legitimidade em termos 

democráticos19. 

O advento do Estado regulador ocorreu como corolário das falhas 

apresentadas pelo modelo do Estado positivo ou de bem-estar social, caracterizado, 

a partir da década de 1970 pelo aumento das taxas de desemprego, altas taxas de 

inflação e desempenho econômico insatisfatório20. Ademais, houve uma verdadeira 

crise fiscal, com a consequente diminuição ou até negativação da poupança pública, 

o que limitou as possibilidades de intervenção direta ou financiamento de políticas 

públicas2122. 

                                                           
17 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. A formação do estado regulador. Novos estud. - CEBRAP,  São 
Paulo ,  n. 76, p. 139-156, Nov.  2006 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002006000300007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  27  jan.  2016., p. 143. 
18 Idem. 
19 Nesse sentido, Mattos traz a ideia de anéis burocráticos, ou seja, alianças realizadas entre poder 
público e iniciativa privada para prover interesses particulares, para demonstrar que não foi a partir do 
embate interesses distintos e variados da sociedade civil que se deu a formação de uma burocracia 
concebida para regular as esferas da vida social. A burocracia teria se formado centrada no próprio 
Estado e nas forças que acabaram se articulando em seu interior, de modo que as demandas da 
sociedade civil não influenciam de maneira decisiva neste processo de ordenação social e econômica 
(Ibidem, p. 147). 
20 MAJONE, Giandomenico. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e consequências de 
mudanças no modo de governança. Revista do Serviço Público, v. 50, n. 1, jan./mar. 1999, p. 5-36, 
p. 7. 
21 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 
controle. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 45, p. 49-95,   1998 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64451998000300004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  20  jan.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
64451998000300004, p. 53-57. 
22 Bandeira de Freitas elenca uma série de razões que acarretaram a crise do Estado de Bem-estar 
Social: (...) “excessiva burocracia gerada pelo aumento da máquina administrativa, o anseio por um 
critério de eficiência na prestação dos serviços, as dificuldades estruturais do Estado em garantir a 
universalidade e o não retrocesso das políticas sociais, em razão do aumento da pressão social gerada 
pela globalização, pelos problemas imigratórios na Europa ocidental, pelo aumento da faixa etária da 
população, ao gerar elevados custos aos sistemas de segurança social, pela expansão da tecnologia 
ao dar ensejo ao desemprego estrutural, pelas dificuldades de inclusão do jovem no seu primeiro 
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A crise desse modelo acarretou o redimensionamento das funções do Estado, 

já que se atribuiu como uns dos fatores da sua derrocada a insuficiência de recursos 

financeiros estatais, bem como o caráter paulatinamente informacional e dinâmico da 

economia23. Ou seja, em razão de o Estado de bem-estar demonstrar-se ineficaz e 

ineficiente, seria necessário estabelecer um novo modelo estatal que pudesse 

desdobrar-se em desenvolvimento nacional24. 

Apesar de haver uma tendência à desestatização desde 1979, como pode-se 

verificar pela edição do Decreto 83.740/7925, a reforma administrativa do país ocorreu 

substancialmente a partir da década de 1990, com amparo na Constituição Federal 

de 1988. 

De fato, o cenário para as modificações a nível nacional foi moldado por 

teorias político-econômicas de teor neoliberal, tendo como expoentes autores como 

Friedrick Hayek, o qual questionava o keynesianismo e exaltava as ideias liberais, e 

Robert Nozick, elaborador do fundamento filosófico neoliberal. Entidades como o 

Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento, por sua vez, pugnavam que os países em desenvolvimento 

adotassem as políticas de Estado Mínimo e liberação dos mercados. 

No entanto, a fim de entender a reforma do Estado brasileiro é necessário 

analisar o texto constitucional e compreender a sistemática nele inscrita. O art. 174, 

da Constituição Federal, é pedra angular na compreensão da estrutura administrativa 

                                                           
emprego, pelas questões ambientais, pelo processo de globalização da economia, pela intervenção 
das biotecnologias e do espaço cibernético e virtual” (FREITAS, Daniela Bandeira de. A fragmentação 
administrativa do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 82). 
23 Vide MIRAGEM, Bruno. A nova administração púbica e o direito administrativo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 25. 
24 Segundo Majone: “A combinação de crescente desemprego e de crescentes taxas de inflação não 
podia ser explicada dentro dos modelos da época, enquanto a despesa pública discricionária e as 
generosas políticas de bem-estar eram cada vez mais vistas como parte do problema do desempenho 
econômico insatisfatório. Foi nessa época que a noção da falha governamental surgiu, com teóricos da 
escolha pública identificando vários tipos de falhas do setor público, exatamente como gerações 
anteriores de economistas haviam produzido uma lista sempre crescente de falhas de mercado. As 
políticas de nacionalização pareciam proporcionar uma evidência inquestionável do fracasso do Estado 
positivo. De um país a outro, empresas de propriedade estatal foram postas na berlinda por não 
conseguirem atingir seus objetivos sociais, bem como os econômicos, por sua falta de 
responsabilização e por sua tendência a serem capturadas por políticos e por sindicatos”. (MAJONE, 
Giandomenico. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e consequências de mudanças no 
modo de governança. Revista do Serviço Público, v. 50, n. 1, jan./mar. 1999, p. 5-36, p. 7). 
25 Instituiu o Programa Nacional de Desburocratização, influenciado pelas reformas neoliberais 
adotadas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Consoante consta em seu art. 3º, b, um dos objetivos 
do programa era reduzir a ingerência “do Governo na atividade do cidadão e do empresário e abreviar 
a solução dos casos em que essa interferência é necessária, mediante a descentralização das 
decisões, a simplificação do trabalho administrativo e a eliminação de formalidades e exigências cujo 
custo econômico ou social seja superior ao risco”. 
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pós-democratização. O Estado brasileiro exsurge como agente normativo e regulador 

da atividade econômica, exercendo as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor 

privado. 

A exploração direta pelo Estado de atividade econômica em sentido estrito, 

ou seja, concernente ao setor privado, apenas será permitida quando necessária aos 

imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, nos termos do 

art. 173, da Carta Magna26. 

A reforma do Estado brasileiro consistiu em mitigar a intervenção direta em 

alguns setores do domínio econômico. Isso não significou a abstenção total do Estado, 

mas uma racionalização de sua atuação como agente econômico e o recrudescimento 

de sua atividade normativa.  

Assim, se, por um lado, o número de empresas públicas tende a diminuir, por 

outro, aumenta-se o aparato estatal relacionado com a fiscalização, normatização e 

resolução de conflitos no âmbito do respectivo setor econômico, criando-se as 

agências reguladoras. O fluxo da reforma estatal no Brasil parece ter seguido sentido 

inverso se comparado com o norte-americano27. 

A derrocada do Estado do Bem-Estar Social e o advento do Neoliberalismo 

ecoaram no Brasil sob a forma de um processo de desestatização, liberalização e 

desregulação28, posto a percepção de que a propriedade estatal e o controle público 

                                                           
26 No presente trabalho segue-se a classificação proposta por Eros Grau, que qualifica o serviço público 
como atividade econômica, já que a sua prestação está voltada à satisfação das necessidades, 
envolvendo recursos escassos. O serviço público seria a atividade econômica cuja execução cabe 
preferencialmente ao setor público; ao passo que a atividade econômica em sentido estrito é relativa à 
atuação do setor privado. Assim, o autor divide a atividade econômica em sentido amplo em serviço 
público e atividade econômica em sentido estrito. Vide GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 100-101.  
27 De fato, nos Estados Unidos, a primeira agência a ser criada foi a Interstate Commerce Commision, 
em 1887, a qual atuava sobre o transporte ferroviário interestatal. Neste país, as agências justificaram 
o aumento da regulação estatal, enquanto em países da América Latina e da Europa Continental, as 
agências foram instituídas em um momento de desestatização. Necessário observar que, com a crise 
de 1929, marcada pela quebra da bolsa de valores de Nova York, houve um momento de proliferação 
dessas agências nos Estados Unidos, as quais foram utilizadas para promover uma intervenção 
enérgica na ordem econômica e social (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da 
regulação estatal: Administração Pública de resultados e análise de impacto regulatório. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015, 144-145). 
28 Segundo Fernando Dias Menezes de Almeida, ao versar sobre as questões terminológicas em seu 
artigo “Teoria da Regulação”, o termo desregulation corresponde ao significado atual de “regulação” no 
Brasil e refere-se à remodelação da regulação estatal, a qual passa a ocorrer através das agências 
reguladoras. ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Teoria da Regulação. In CARDOZO, José 
Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Curso de 
Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p.126. 
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não se confundem29. Desta feita, como já afirmado, houve a mitigação da intervenção 

estatal na economia e a ascensão do Estado Regulador, concretizado por meio das 

agências reguladoras. 

Segundo Justen Filho, o Estado Regulador consiste em uma organização 

institucional relacionada às concepções de Estado de Direito. Isso porque um dos 

principais pressupostos do Estado Regulador é a supremacia do Direito sobre a 

atuação política, ou seja, a submissão do Estado ao próprio Direito30.  

Por sua vez, conforme ver-se-á adiante, a própria regulação harmoniza com 

o ideal de Estado Democrático de Direito, no qual uma nação organiza-se 

juridicamente em torno de uma Constituição e leis, fruindo os representantes de 

aprovação popular, mas sendo limitados por direitos e garantias providas pelo próprio 

ordenamento31. 

No sistema jurídico brasileiro a implantação das agências reguladoras foi 

baseada no exemplo norte-americano das indepent regulatory agencies32, inobstante 

o contexto de implantação das agências reguladoras no Brasil ser diametralmente 

oposto das condições políticas, econômicas e sociais dos Estados Unidos da América. 

Isso porque, enquanto neste país as agências acompanharam a implementação de 

uma série de medidas estatizantes inseridas nos programas do New Deal, no Brasil o 

processo de “agencificação” decorreu da desestatização e consequente diminuição 

do tamanho do Estado brasileiro.  

Apesar dessa influência estadunidense, a estruturação jurídica da regulação 

no regime brasileiro diferencia-se em dois pontos principais: a ênfase, expressa e 

inequívoca, conferida pela Constituição Federal de 1988, de que o Estado deve 

                                                           
29 MAJONE, Giandomenico. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e consequências de 
mudanças no modo de governança. Revista do Serviço Público, v. 50, n. 1, jan./mar. 1999, p. 5-36, 
p. 7. 
30 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 16. 
31 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense. 4ª ed, 2011, 
p. 35. 
32 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O Modelo Norte-Americano de Agências Reguladoras e sua 
Recepção pelo Direito Brasileiro. Revista Eletrônica sobre Reforma do Estado (RERE), Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 22, jun.- agost. 2010. Disponível na Internet: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-22-JUNHO-2010-RAFAEL-OLIVEIRA.pdf>. Acesso 
em 18 de maio de 2012. 
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regular a atividade econômica visando o interesse público e a maior abrangência da 

regulação brasileira, posto outorgar maior relevância ao setor público da economia33. 

O que ocorre é uma mudança nos parâmetros de intervenção estatal, ou seja, 

do modo por meio do qual o Estado atua fora do seu âmbito típico de atuação. A 

intervenção no domínio econômico cede espaço à intervenção sobre o domínio 

econômico34 - seja por indução ou direção -, de modo que o exercício da regulação 

se mostra mais apropriado em algumas circunstâncias do que a figura do Estado como 

agente econômico.  

Não se trata, portanto, da instituição de um Estado mínimo, limitado a suas 

funções clássicas de proteção da propriedade e dos direitos contratuais, mas envolve 

quatro problemas principais: i) o tamanho ineficiente do Estado; ii) a remodelação do 

seu papel regulatório; iii) a crise fiscal, a burocracia e a capacidade administrativa de 

implementar as decisões governamentais e iv) a capacidade das instituições políticas 

de compor interesses e garantir legitimidade de suas decisões35. 

Deve-se entender, por seu lado, que as mudanças de política econômica por 

parte de um Estado são provenientes também das necessidades requeridas pelo 

modelo de desenvolvimento capitalista36.  

Sob este enfoque, enquanto a mudança da intervenção direta estatal no pós-

liberalismo deveu-se à incapacidade financeira e estrutural de o mercado assumir o 

estabelecimento de infraestrutura e prestação de serviços necessários ao 

desenvolvimento econômico à época; o modelo do atual Estado Regulador resultou 

da necessidade de maior flexibilidade econômica e investimentos privados.  

Infere-se, portanto, que o modelo regulatório em comento localiza-se entre a 

ideia de monopólio público e do laissez faire, visando corrigir as problemáticas trazidas 

pela intensa ingerência da atuação estatal direta e a total liberdade de atuação dos 

agentes econômicos37. Sucintamente, a regulação através da implantação de um 

                                                           
33 PEREZ, Marcos Augusto. In CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; 
SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Curso de Direito Administrativo Econômico. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2006. p. 149-169. Vol. 3. 
34 Vide GRAU, Eros Roberto. Op. Cit., p. 146-147. 
35 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 
controle. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 45, p. 49-95,   1998 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64451998000300004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  20  jan.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
64451998000300004, p. 49-50. 
36 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação estatal e as agências independentes. In: 
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 76. 
37 MOTTA, Paulo Roberto Ferreira. Agências Reguladoras. Barueri: Manole, 2003. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64451998000300004
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64451998000300004
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órgão da Administração Indireta, consiste em um modo de intervenção pública sobre 

o domínio econômico, sendo lastreado em critérios técnicos.  

Entendendo tais necessidades e moldando-se a tal cenário, a Constituição 

Federal Republicana de 1988 abarcou os pressupostos supra para formar o seu 

entendimento de como o Estado deve atuar na economia, por si e perante terceiros, 

privados ou públicos, delimitando a essência permissiva e autorizativa da forma pela 

qual as ações deveriam se configurar. 

Tudo isso, leva à restrição da atuação do Estado como empresário, ou seja, 

como produtor de bens e serviços voltados ao mercado. Além disso, acarreta o 

fortalecimento do seu papel como promotor/fiscalizador de políticas públicas que 

devem visar o interesse público e proteção dos direitos, de maneira que cabe ao 

mercado submeter-se aos parâmetros estabelecidos, bem como enfatiza a 

participação da sociedade civil no âmbito da Administração Pública. 

Este cenário decorre da impossibilidade de retorno ao passado. Ou seja, não 

é possível pensar no laissez faire se foi demonstrado ao longo do século XX a 

potencialidade da intervenção do Estado; doutro lado, demonstrou-se as limitações 

de um Estado produtor de bens e serviços38. Assim, a reforma do Estado consistiu em 

restabelecer as instituições democráticas, devolver ao mercado o papel na alocação 

de recursos e recuperar o papel regulatório do Estado39. 

Confere-se, nesse contexto, ênfase ao princípio da subsidiariedade, segundo 

o qual o Estado deve despender esforços nos setores essenciais, de maneira que nas 

situações em que os particulares sejam mais eficientes no desempenho de 

determinadas funções, estas devem ser por eles exercidas, atuando essencialmente 

através da função regulatória estatal40. 

Ou seja, a partir da limitação do Estado em cumprir suas obrigações, 

notadamente no campo social e econômico, ele recorre à iniciativa privada, passando 

a contar com a sua colaboração. Por isso, há o incentivo à captação dos investimentos 

nacionais ou estrangeiros para sustentar o processo de desenvolvimento nacional, ao 

passo em que a intervenção direta é mitigada. 

                                                           
38 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Sociedade civil: sua democratização para a reforma do Estado. 
In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). Sociedade e Estado 
em transformação. São Paulo: Unesp, 1999, p. 67-118, p. 70. 
39 Ibidem, p. 90. 
40 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002, p. 32. 
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As mudanças das bases estruturais do Estado apenas ocorreram no Brasil a 

partir da década de 1990, com a promulgação das Leis Federais nº 8.031/1990 e 

9.491/97, as quais compuseram o Plano Nacional de Desestatização – PND, bem 

como pela edição de algumas Emendas Constitucionais, a exemplo das ECs 5, 6, 7, 

8 e 9. Essas emendas geraram transformações econômicas substanciais, como a 

extinção de algumas barreiras ao investimento estrangeiro e a flexibilização de 

monopólios estatais41. 

O objetivo geral desse processo consistia em mitigar o papel do Estado de 

intervenção econômica; enxugar a máquina do governo, privatizando as empresas e 

criando órgãos de regulação (autarquias especiais) caracterizados pela autonomia 

orgânica, financeira e funcional, desburocratização, bem como elevado grau de 

especialização técnica. 

Em 1995, houve a elaboração do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado (PDRAE) com o delineamento preciso do que deveria ser feito para efetivá-la 

sistematicamente. O plano visava a reforma por meio das dimensões institucional-

legal, cultural e pela introdução da concepção de administração pública gerencial42.  

Com isso, procedeu-se à elaboração das Emendas Constitucionais (EC) 19 e 

20, as quais positivaram as chamadas reformas administrativa e previdenciária, bem 

como elaborou-se uma série de leis regulamentadoras dessas modificações.  

Dentre os objetivos gerais do PDRAE destaque-se o aumento da capacidade 

administrativa do Estado de governar com efetividade e eficiência, bem como a 

limitação da ação estatal às funções que lhe são próprias43. Como corolário, houve 

uma importante inovação institucional com a criação a curto prazo das agências 

reguladoras.  

Entre os anos de 1996 e 2005 foram criadas dez agências reguladoras, quais 

sejam: Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL (Lei 9.427/96); Agência Nacional 

de Telecomunicações, ANATEL, (Lei 9.472/97); Agência Nacional do Petróleo, ANP 

(Lei 9.478/97); Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA (Lei n. 9.782/99); 

Agência Nacional de Águas, ANA (Lei 9.984/00); Agência Nacional de Saúde 

                                                           
41 BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos sobre as Agências Reguladoras. In: MARCELO, 
Figueiredo. Direito e Regulação no Brasil e nos EUA. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 89-90. 
42 PRESIDÊNCIA da República. Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Disponível em: 
<http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em: 24 
jan. 2016, p. 48. 
43 Ibidem, p. 45. 

http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf
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Suplementar, ANS (Lei 9.961/00); Agência Nacional de Transportes Aquáticos, 

ANTAQ (Lei n. 10.233/01); Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT (Lei 

10.233/01); Agência Nacional do Cinema, ANCINE (Medida Provisória 2.228/01); e 

Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC (Lei 11.182/05). 

Essas agências caracterizam-se, basicamente, por uma maior autonomia 

frente à Administração central, especialização técnica, organização colegiada e 

ênfase em soluções consensuais. Constituem, portanto, vértices importantes na 

conjugação entre os sistemas jurídico, político e econômico, posto o caráter regulador 

e regulamentador de suas funções não olvidar a lógica da economia44, nem os fins da 

atividade econômica estabelecidos através de decisões políticas. 

O governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva sucessor do governo 

reformador, presidido por Fernando Henrique Cardoso, apresentou uma série de 

ressalvas à instituição das agências reguladoras. Consoante aduz Binenbojm, este 

consistiu no primeiro teste da estrutura implementada com a reforma regulatória, 

notadamente porque o mandato dos dirigentes indicados pelo governo anterior ainda 

estava em curso45. 

A preocupação principal consistia em saber de que forma uma decisão 

adotada por uma agência reguladora poderia repercutir na opinião pública no sentido 

de responsabilizar o presidente por algo que não estaria sob o seu controle ou vice-

versa. Trata-se da denominada accountability mismatch eleitoral46. 

Os debates públicos que se sucederam consistiram em um contraponto ao 

poder decisório das agências reguladoras, o qual poderia conflitar com as finalidades 

governamentais47. Por exemplo, medidas consideradas técnicas pelas agências e que 

                                                           
44 Vide ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito 
administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 7-8. 
45 BINENBOJM, Gustavo. Temas de Direito Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p. 22. 
46 Vide PRADO, Mariana Mota. Accountability Mismatch: as agências reguladoras independents e o 
governo Lula. In: BINENBOJM, Gustavo. Agências reguladoras e democracia. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 225-251. 
47 Binenbojm destaca que, logo no início do governo, o presidente Lula reclamou do poder exercido 
pelas agências reguladoras ao afirmar que elas “mandavam no país”. Lembra, também, que o governo 
designou uma comissão para exame de uma proposta legislativa que modificava a estrutura das 
agências, recém-criadas. Nesse sentido, Mattos aponta que o governo se queixava de que as decisões 
que afetam a população se concentravam no âmbito das agências. Como medida concreta estabelecida 
contra o regime de regulação implementado, o autor indica o decreto presidencial que demitiu o 
presidente da ANATEL e indicou para o cargo um conselheiro ligado ao governo, no ano de 2004 (Vide 
MATTOS, Paulo Todescan Lessa. A formação do estado regulador. Novos estud. - CEBRAP,  São 
Paulo ,  n. 76, p. 139-156, Nov.  2006 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002006000300007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  27  jan.  2016, p. 152). 
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atendiam ao interesse público de longo prazo, como o aumento de tarifas telefônicas 

e de energia elétrica, eram consideradas impopulares pelo governo eleito, que 

pressionava as agências para não as implementar48.  

Isso não quer dizer que se pretendia pôr fim ao sistema regulatório, mas que 

este deveria operar com uma readequação da sua disciplina normativa49. Assim, o 

Projeto de Lei nº 3.337/04 foi proposto com a intenção de aumentar o controle sobre 

as agências, seja a nível ministerial ou a partir da participação da sociedade civil. As 

maiores críticas ao projeto referiam-se à influência político-governamental sobre a 

atuação desses entes, os quais devem prezar pela tecnicidade em suas decisões. 

Nas disposições finais e transitórias do projeto previa-se a transferência da 

competência para outorga de concessões e permissões das autarquias especiais aos 

Ministérios supervisores. Essa alocação, no entanto, retiraria a isenção dos processos 

licitatórios, pois haveria conflito de interesses no caso de setores em que as empresas 

estatais também estão subordinadas à Administração Direta50. 

É possível verificar os efeitos dessa modificação no que concerne ao 

investimento privado, o qual responderia negativamente à sensação de não isenção 

no processo de licitação, bem como à insegurança jurídica pela descontinuidade das 

normas regulamentadoras. Bandeira exemplifica com o Decreto nº 5.163/04, o qual 

ao regulamentar a Lei nº 10.848 fixou uma série de limitações ao exercício licitatório 

pela ANEEL que, de fato, o Ministério de Minas e Energia passou a controlar 

diretamente o procedimento de compra e venda de energia51. 

O resultado disso foi o aumento da percepção de risco do setor de geração 

de energia elétrica no país e, por conseguinte, a diminuição da atração de 

                                                           
48 BINENBOJM, Gustavo. Temas de Direito Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p. 22. 
49 É possível notar, segundo observação de Prado, que o discurso inicial do governo em comento foi 
suavizado. A autora sugere que o governo Lula se preocupava com o risco de accountability mismatch. 
Isso porque, ao defender inicialmente a reestruturação das agências reguladoras, buscava pressioná-
las. O risco de as agências terem sua independência reduzida ainda seria presente, mesmo diante dos 
possíveis efeitos, como a desconfiança dos investidores internacionais e o afastamento de 
investimentos privados. Assim, em um segundo momento, o governo divulgou a ideia de independência 
das agências ao mesmo tempo em que enfatizava a sua influência nas agências na implementação de 
políticas presidenciais populares (PRADO, Mariana Mota. Accountability Mismatch: as agências 
reguladoras independents e o governo Lula. In: BINENBOJM, Gustavo. Agências reguladoras e 
democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 225-251, p. 246-251). 
50 BANDEIRA, Fausto de Paula Menezes. Comentários ao projeto de Lei Geral das agências 
reguladoras. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/documentos-e-
pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema16/2006_2003.pdf. Acesso em: 19 fev. 2016, p. 
45. 
51 Ibidem, p. 47. 

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema16/2006_2003.pdf
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema16/2006_2003.pdf
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investimento privado no setor52. De fato, a aparência de subordinação do agente 

regulador pelo governo aumenta o risco regulatório para a iniciativa privada, o que 

pode ocasionar uma timidez dos investimentos em determinado setor. 

A figura da agência serve para que as decisões sejam tomadas a nível de 

Estado e não de governo, com o fito de conferir maior segurança aos players que 

contratam por um período deveras abrangente, de maneira a abarcar 

necessariamente vários governos. 

Em 2013, o PL 3.337/04 foi arquivado a pedido da presidente Dilma Rousseff, 

a qual pugnou pela preservação da autonomia das agências reguladoras e do seu 

caráter técnico. Quanto ao assunto, parece não haver uma inclinação para reformular 

o modelo de agências, o que se expressa na inação e indefinição do governo acerca 

de qual direção deve ser tomada. 

Algumas ações esparsas e pontuais têm respingado de maneira tímida na 

atuação das agências, a exemplo do Plano Nacional de Consumo e Cidadania53, 

estabelecido pelo Decreto nº 7.963/13, e do Decreto nº 7.703/12 que fixa, no âmbito 

da ANTT, a possibilidade de o Ministro de Estado dos Transportes designar servidor 

do quadro pessoal da ANTT como interino, no caso de vacância do cargo de Diretor 

que impeça as deliberações da Diretoria.  

 

 

 

 

 

                                                           
52 Bandeira aduz que: “as empresas que mais efetivaram negócios, nos referidos leilões, foram as 
geradoras estatais do grupo Eletrobrás, seguidas pelas geradoras estatais estaduais. Poucos 
geradores privados venderam energia e os que venderam o fizeram em quantidades reduzidas. Os 
preços da energia resultantes dos referidos processos licitatórios foram baixos, insuficientes para 
remunerar o patrimônio empregado pelas geradoras para sua produção, dificultando a realização de 
investimentos futuros pelas estatais e transmitindo um sinal de preços negativo aos investidores 
privados que atuam no País e aos estrangeiros que analisavam a possibilidade de investir em geração 
de energia elétrica no País (Ibidem, p. 48). 
53 Consoante Baird, o governo optou por medidas conservadoras, limitando a discussão a respeito do 

funcionamento das autarquias em comento ao âmbito da defesa do consumidor. O que pode ser 

atestado pela escolha das agências participantes do Comitê Técnico de Consumo e Regulação, já que 

as agências reguladoras de setores que não afetam diretamente o consumidor foram negligenciadas 

(BAIRD, Marcelo Fragano. As agências reguladoras no governo Dilma: trajetória errática?. 2014. 

Disponível em: < http://banco.consad.org.br/handle/123456789/1063>. Acesso em 19 fev. 2016, p. 16-

17). 

http://banco.consad.org.br/handle/123456789/1063
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2.2 Principais características da atual concepção de Estado Regulador e o papel 

das agências reguladoras 

 

O direito, a economia e a política constituem subsistemas sociais, nos termos 

luhmannianos. São, portanto, operativamente fechados, mas cognitivamente abertos. 

Isso significa que os subsistemas sociais não estão isolados entre si, havendo 

possibilidade de serem influenciados54. Essa influência pode ocorrer através de 

irritações geradas pelo meio, as quais podem ser introduzidas em um sistema, 

modificando as suas estruturas internas. 

A partir disso, verifica-se que o direito pode se reproduzir e reconstruir novos 

sentidos por meio de suas próprias estruturas, mas levando em conta também as 

perturbações do meio. Por outro lado, o sistema jurídico também gera outputs para os 

demais subsistemas sociais.  

O desenho da política econômica, o estabelecimento de direitos e garantias 

de liberdade, propriedade, elaboração de contratos e sua aplicação no âmbito do 

Judiciário são exemplos de maneiras a partir das quais o Direito afeta 

incontestavelmente a economia55. 

A separação total entre os subsistemas, portanto, não quer dizer que não haja 

relações entre eles, mas que “a auto-reprodução de seus elementos sigam os seus 

próprios critérios”56. Se o subsistema jurídico estabelece os critérios segundo os quais 

o subsistema econômico deve se regular, por exemplo, o resultado seria a 

estagnação. 

Da mesma maneira, o código de preferência da economia (ter/não-ter) não se 

justapõe ao código político (poder/não-poder). No contexto do Estado Democrático de 

Direito, persiste uma interdependência entre o sistema político e jurídico, de maneira 

que as decisões políticas se subordinam ao controle jurídico; ao passo que o direito 

depende de legislações elaboradas politicamente57. 

                                                           
54 Tratando da relação entre o sistema e o meio, Luhmann afirma que os sistemas político, econômico, 
do direito, são altamente dependentes e independentes em relação ao meio. Nesse sentido, indica as 
“dificuldades da política quando a economia não floresce; dos problemas da economia quando a política 
não pode oferecer, mediante regulações do direito, garantias”. (LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria 
dos sistemas. Petrópolis:Vozes, 2010, p. 127). 
55 PINHEIRO, Armando Castelar; Jairo, SADDI. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, p. 14. 
56 CARVALHO, Cristiano. Teoria do sistema jurídico: direito, economia, tributação. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 248. 
57 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 
89. 
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Neves esclarece que, no Estado de Direito, o código lícito/ilícito torna-se 

segundo código de poder e conduz a uma relação sinalagmática entre direito e 

política58. O direito é posto pela política e as normas influenciam os órgãos políticos59. 

A intervenção estatal é um modo do subsistema jurídico influenciar o 

subsistema econômico, a partir de prescrições que serão processadas segundo os 

critérios deste último60. Como se verá mais adiante, a criação de agências reguladoras 

com um viés de consensualismo permite que se adotem medidas mais adequadas a 

partir da composição dos interesses dos subsistemas sociais61.  

Divide-se em três as principais formas de intervenção do poder público na 

economia, quais sejam: a redistribuição de renda, a estabilização econômica e a 

regulação dos mercados62. A regulação consiste em toda forma de organização ou 

ordenação da atividade econômica pelo Estado de forma indireta. Não se trata, 

portanto, de uma função inédita no âmbito jurídico brasileiro, pois antes da reforma 

estatal o Estado também regulava a atividade econômica.  

Traz-se aqui o entendimento de regulação a partir de uma nova perspectiva 

que reconhece a ordenação da atividade econômica diante de uma nova concepção 

acerca da relação entre o Estado e os particulares, bem como acerca da maneira que 

aquele deve induzir o desenvolvimento do país. Essa nova concepção advém dos fins 

estabelecidos pela Constituição, a qual direciona a atividade regulatória para cumprir 

objetivos junto a ordem social. 

As políticas reguladoras se propõem tradicionalmente a corrigir falhas de 

mercado, como o monopólio, as externalidades negativas, a provisão insuficiente de 

bens públicos e a informação incompleta, por exemplo63. De acordo com Salomão 

Filho, a função regulatória relaciona-se não apenas com a diminuição da intervenção 

                                                           
58 Ibidem, p. 90. 
59 Nesse sentido, Neves afirma que: “assim como o direito normatiza procedimentos eleitorais e 
parlamentares, regula organizações partidárias e estabelece competências e responsabilidades 
jurídicas dos agentes políticos, a política decide legislativamente sobre a entrada de novas estruturas 
no sistema jurídico (Ibidem, p. 92). 
60 CARVALHO, Cristiano. Op. Cit., p. 260. 
61 Pretende-se evitar, assim, a geração dos chamados “ruídos geradores de desvios incontornáveis ao 
sistema econômico” (Ibidem, 264). 
62 MAJONE, Giandomenico. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e consequências de 
mudanças no modo de governança. Revista do Serviço Público, v. 50, n. 1, jan./mar. 1999, p. 5-36, 
p. 6. 
63 Idem. 
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direta do Estado, mas com a tendência do crescimento do movimento de 

concentração econômica64.  

De fato, o atual Estado Regulador tende a limitar suas atividades na 

prevenção e correção de falhas de mercado65, combatendo práticas abusivas 

adotadas por parte de agentes econômicos, no entanto, é necessário entender como 

esse processo deve-se dar e qual a sua abrangência. 

Isso porque, a compreensão de regulação a partir desse contexto envolve 

uma maior horizontalidade das relações entre o Estado e os particulares, a 

democratização da Administração Pública e a persecução dos direitos fundamentais 

insertos na Constituição, o que guarda ampla relação com o interesse público. 

Por meio da regulação o Estado deve induzir e direcionar a atuação de 

particulares no sentido de influenciar o comportamento de mercado no cumprimento 

do mandamus constitucional. Não constitui uma função neutra, limitada a eliminar as 

falhas de mercado e proteger a concorrência, mas tem por escopo restringir a atuação 

estatal direta ao passo em que rege a atividade privada concorde os preceitos 

estabelecidos pela Constituição para a persecução do desenvolvimento. 

O modelo regulatório fundamentado na Constituição de 1988 em um contexto 

de liberalismo econômico junge aspectos econômicos, sociais e políticos. O Estado 

como agente normativo e regulador da atividade econômica deve observar os 

fundamentos e objetivos insertos nos artigos 1º e 3º, da Constituição Federal. 

Dentre esses fundamentos e objetivos, destaque-se a cidadania, a dignidade 

da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a garantia do 

desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução 

das desigualdades sociais e regionais. 

A ordem econômica, segundo disposto no art. 170, da Carta Magna, tem por 

escopo assegurar a todos existência digna e funda-se na promoção da justiça social, 

tendo como pilares a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. A Constituição 

                                                           
64 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
21. 
65 Pinheiro e Saddi apontam três principais causas de falhas de mercado: i) as externalidades acarretam 
resultados não intencionais das interações entre os agentes econômicos, podendo ser positivas ou 
negativas; ii) a assimetria informacional, que ocorre quando uma das partes dispõe de maior quantidade 
de informações ou conhecimento em relação às demais; iii) monopólios naturais, o qual ocorre quando 
o mercado não é competitivo e uma ou mais empresas gozam do poder de mercado, ou seja, da 
possibilidade de estabelecer preços acima do custo marginal (PINHEIRO, Armando Castelar; Jairo, 
SADDI. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 258-262). 
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funda uma ordem econômica liberal, na qual a livre mão do mercado possui uma série 

de limitações. 

Assim, enquanto a propriedade privada, a livre concorrência e a livre iniciativa 

são asseguradas - sendo as duas primeiras princípios gerais da atividade econômica 

- encontram amarras e devem ser regulamentadas em face da soberania nacional, da 

função social da propriedade, da defesa do consumidor e do meio ambiente, da 

redução das desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno emprego e do 

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. 

Se de um lado o direito legitima a atuação do mercado; de outro, ela está 

sujeita ao próprio ordenamento jurídico, ou seja, às regras do jogo estabelecidas pela 

intervenção indireta do Estado66. Essa estrutura constitucional da ordem econômica 

resulta, portanto, da composição de posturas, ideologias e interesses diversos, não 

aderindo aos extremos libertarianistas ou comunitaristas. Não se trata da construção 

de um mosaico de interesses, mas do estabelecimento de uma nova perspectiva 

institucional, fundada na liberdade, na democracia e na justiça social. 

A crise do financiamento estatal acarretou uma série de mudanças na 

estrutura administrativa no sentido de cumprir com a realização da dignidade da 

pessoa humana, pois o Estado de Bem-estar já não tinha condições de tutelar o 

cumprimento das finalidades públicas diante da crise macroeconômica, nem o 

absenteísmo neoliberal poderia promover67. 

A compreensão acerca da função regulatória deve perpassar essa estrutura. 

Isso porque, apesar de ser um documento político, a Constituição expressa, além de 

um ser, um dever ser, através da sua conversão em força ativa68. 

Necessário, portanto, voltar-se à concepção de força normativa trazida por 

Hesse, para quem há uma necessidade de que a ordenação jurídica e a realidade 

fática sejam encaradas em uma relação de condicionamento recíproco69.  

                                                           
66 Segundo José Afonso da Silva, a liberdade de iniciativa econômica privada apenas é legítima 
enquanto exercida no interesse da justiça social (SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito 
constitucional positivo. 35.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 794). 
67 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 75. 
68 SILVA, Tagore Trajano de Almeida; LANGERHORST, Victor Vendramini. Eficácia concretista das 
decisões do STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão: possibilidade do 
Judiciário suprir as omissões do Estado. Revista de Direito Brasileira: RDBras, v. 2, n. 2, p. 193-228, 
jan./jul. 2012, p. 199. 
69 Id., p. 127. 
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Consiste, portanto, em visualizar o inter-relacionamento entre a norma e a 

realidade, fugindo de entendimentos extremados que colocam esses dois elementos 

em isolamento, a exemplo do positivismo jurídico e da ideia de simples eficácia das 

condições sociopolíticas e econômicas trazida por Lassalle. 

O autor considera que a Constituição possui uma pretensão de eficácia, cuja 

realização acarreta a obtenção de força normativa70. Esta força deve ter em conta 

tanto os elementos sociais, políticos e econômicos dominantes, quanto o estado 

espiritual de seu tempo71.  

A Constituição se converterá em força ativa se fizerem-se presentes na 

consciência geral não só a vontade de poder, mas também a vontade de 

Constituição72, ou seja, a consciência da comunidade que, transcendendo os 

antagonismos e tensões existentes, une os detentores e destinatários do poder sob 

uma ordem comunitária obrigatória73. Existe, portanto, uma repercussão na ordem 

econômica e social a partir do momento em que o ordenamento jurídico passa a ser 

entendido sob as lentes da axiologia e juridicidade constitucional74. 

A ordem econômica é formada, pois, por uma série de dispositivos 

prescritivos, os quais não constituem meramente enunciados programáticos ou 

descritivos de uma realidade ou de um ideal. Como corolário, práticas adversas ou 

incompatíveis com os preceitos lá estabelecidos devem ser consideradas 

institucionalmente inconstitucionais75. 

No escopo de efetivar os preceitos constitucionais houve a necessidade da 

elaboração de um novo desenho institucional, notadamente com a criação das 

agências reguladoras, as quais devem servir também como órgãos de harmonização 

dos subsistemas jurídico, econômico e político. 

Esses subsistemas possuem uma lógica de trabalho, bem como princípios, 

interesses e peculiaridades diversas. Isso faz com que, por exemplo, haja uma 

                                                           
70 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. In: HESSE, Konrad. Temas fundamentais do 
direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 130. 
71 Ibid., p. 134. 
72 Idem. 
73 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Barcelona: Ariel, 1986, p. 200. 
74 SCHIER, Paulo Ricardo. A hermenêutica constitucional: instrumento para implementação de uma 
nova dogmática jurídica. Revista dos Tribunais, n. 741, ano 86, jul. 1997, p. 38-57, p. 47. 
75 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2014, 
p. 193. 
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incapacidade dos subsistemas político e jurídico darem respostas rápidas e eficientes 

aos reclames sociais e à complexidade e conjunturas econômicas76.  

É nesse sentido que Aragão considera que para o direito ser eficiente na 

pretensão da realização dos fins legais, deve tentar compreender os códigos do 

sistema social regulado, buscando o acoplamento de suas estruturas lógicas, “através 

da permeabilização das fronteiras do subsistema jurídico com os demais subsistemas 

sociais, em especial o econômico”77. Dessa maneira, é possível alcançar um 

desdobramento real e prático, não restringindo a regulação à publicação de decisões 

em órgãos oficiais78. 

Verifica-se com isso que o ideal liberal de que com o afastamento máximo do 

Estado, os benefícios sociais e a existência digna de todos seriam uma consequência 

espontânea da livre atuação do mercado não se reproduz na prática79, pois persiste 

uma constante contraposição de interesses entre os agentes dos sistemas 

supracitados. 

A regulação econômica, sendo um instrumento para a consecução dos 

objetivos socialmente desejáveis e da execução de políticas públicas80, deve ter como 

pressuposto a existência dessas divergências com o escopo de adotar as medidas 

mais adequadas, de maneira a aproximar o direito da economia, sem que para isso 

aquele subsistema deva submeter-se a este. Pretende-se, assim, evitar a adoção de 

medidas que não tenham qualquer efetividade.  

Através da criação das agências reguladoras e da criação de órgãos 

destinados à deliberação, busca-se um equilíbrio entre os interesses divergentes, a 

partir de uma interação horizontal e negocial com os agentes privados, de maneira a 

defender o interesse público paralelamente à preservação das relações econômicas81.  

                                                           
76 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação estatal e autorregulação na economia 
contemporânea. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n.33, p. 
79-94, jan./mar. 2011, p. 82. 
77 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O princípio da eficiência. Revista de Direito Administrativo, Rio 
de Janeiro, n. 237, p. 1-6, jul./set. 2004, p. 5. 
78 Idem. 
79 MOREIRA, Egon Bockmann. O Direito Administrativo da economia, a ponderação de interesses e o 
paradigma da intervenção sensata. In CUÉLLAR, Leila; MOREIRA, Egon Bockmann. Estudos de 
Direito Econômico. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004. 
80 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 96. 
81 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação estatal e autorregulação na economia 
contemporânea. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n.33, p. 
79-94, jan./mar. 2011. 
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O desenho institucional dessas autarquias, em específico, advém, dentre 

outros fatores, para suprir a assimetria informacional82 característica dos sistemas 

político e econômico, bem como a carência de legitimidade dos espaços de 

representação política tradicionais, almejando justamente conferir a legitimidade 

democrática às decisões que devem ser tomadas no seio do Estado para se atingir 

finalidades públicas essenciais. Faz parte, portanto, de um processo de redistribuição 

do poder do Estado que opera em razão da maior complexidade social. 

Para cumprir os seus fins, as agências reguladoras possuem autonomia 

reforçada83 - a qual se sustenta na vedação de exoneração ad nutum dos seus 

dirigentes84, cuja organização em forma de colegiado robustece o viés consensual de 

suas atividades -, especialização técnica e competências regulatórias, pretendendo 

um afastamento de influências político-partidárias85. Elas gozam, portanto, de um 

regime especial que se expressa nas respectivas leis criadoras.    

                                                           
82 A assimetria informacional ocorre quando um dos agentes integrantes da transação tem maior 
conhecimento sobre o bem o serviço que é objeto da mesma. Essa relação assimétrica pode envolver 
também os entes reguladores e o setor regulado. Isso porque, as agências normalmente não têm 
acesso a todos os dados relativos à atuação dos agentes econômicos, por exemplo. 
83 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op.cit., p. 351. 
84 Anote-se que a Lei 9.986/00, em seu art. 9º, prevê a possibilidade de perda de mandato dos 
Conselheiros ou Diretores nas hipóteses de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou 
de processo administrativo disciplinar. 
85 Em 2014, o STF julgou definitivamente a ADI 1949, legitimando o regime de exoneração dos 
dirigentes das agências reguladoras, diante da constitucionalidade do modelo jurídico de regulação 
adotado. EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Agência Estadual de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS). Necessidade de prévia aprovação pela 
Assembleia Legislativa da indicação dos conselheiros. Constitucionalidade. Demissão por atuação 
exclusiva do Poder Legislativo. Ofensa à separação dos poderes. Vácuo normativo. Necessidade de 
fixação das hipóteses de perda de mandato. Ação julgada parcialmente procedente. (...) 3. Ressalte-
se, ademais, que conquanto seja necessária a participação do chefe do Executivo, a exoneração dos 
conselheiros das agências reguladoras também não pode ficar a critério discricionário desse Poder. Tal 
fato poderia subverter a própria natureza da autarquia especial, destinada à regulação e à fiscalização 
dos serviços públicos prestados no âmbito do ente político, tendo a lei lhe conferido certo grau de 
autonomia. 4. A natureza da investidura a termo no cargo de dirigente de agência reguladora, bem 
como a incompatibilidade da demissão ad nutum com esse regime, haja vista que o art. 7º da legislação 
gaúcha prevê o mandato de quatro anos para o conselheiro da agência, exigem a fixação de balizas 
precisas quanto às hipóteses de demissibilidade dos dirigentes dessas entidades. Em razão do vácuo 
normativo resultante da inconstitucionalidade do art. 8º da Lei estadual nº 10.931/97 e tendo em vista 
que o diploma legal não prevê qualquer outro procedimento ou garantia contra a exoneração imotivada 
dos conselheiros da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande 
do Sul (AGERGS), deve a Corte estabelecer, enquanto perdurar a omissão normativa, as hipóteses 
específicas de demissibilidade dos dirigentes dessa entidade. 5. A teor da norma geral, aplicável às 
agências federais, prevista no art. 9º da Lei Federal nº 9.986/2000, uma vez que os dirigentes das 
agências reguladoras exercem mandato fixo, podem-se destacar como hipóteses gerais de perda do 
mandato: (i) a renúncia; (ii) a condenação judicial transitada em julgado e (iii) o procedimento 
administrativo disciplinar, sem prejuízo de outras hipóteses legais, as quais devem sempre observar a 
necessidade de motivação e de processo formal, não havendo espaço para discricionariedade pelo 
chefe do Executivo. 6. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do 
art. 8º da Lei estadual nº 10.931/97, em sua redação originária e naquela decorrente de alteração 
promovida pela Lei estadual nº 11.292/98, fixando-se ainda, em razão da lacuna normativa na 
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 O disposto no art. 5º, da Lei 9.986/00, demonstra a pretensão técnica e 

politicamente neutra das agências reguladoras, pois estabelece que o Presidente, o 

Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente e os demais membros do Conselho Diretor ou 

da Diretoria deverão possuir reputação ilibada, formação universitária e elevado 

conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. A 

escolha cabe ao Presidente da República com aprovação do Senado. 

O âmbito de atuação dessas autarquias não é geral, mas setorial. Dessa 

maneira, as agências são criadas para participar da regulação de setores da atividade 

econômica que possuem relevância para a coletividade, para os quais confluem 

múltiplos e conflitantes interesses86.  

 Pretende, assim, ser uma entidade que se afasta do poder hierárquico central, 

bem como dos objetivos partidários e interesses econômicos do setor a ser regulado 

a fim de localizar-se em uma posição central entre os sistemas político, econômico e 

social, conferindo racionalidade às decisões que devem servi-los concomitantemente 

no âmbito de cada setor. 

 É nesse sentido que se deve desdobrar as suas funções normativa e julgadora. 

Quanto a esta última, destaque-se o seu caráter prospectivo, cuja solução não deve 

servir apenas a um caso específico, mas deve servir de parâmetro para a composição 

dos conflitos latentes dentro de determinado setor87. 

 A autonomia das agências não lhes confere plena independência, nem o seu 

viés técnico confere absoluta dissociação do elemento político no momento de se 

escolher a melhor alternativa entre as opções técnicas. Dificilmente é possível afirmar 

que as decisões advindas desses entes são produtos da aplicação automática do 

conhecimento técnico-científico, mesmo porque a ciência e a técnica não fornecem 

                                                           
legislação estadual, que os membros do Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) somente poderão ser destituídos, no 
curso de seus mandatos, em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado, ou de 
processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da superveniência de outras hipóteses legais, desde 
que observada a necessidade de motivação e de processo formal, não havendo espaço para 
discricionariedade pelo chefe do Executivo. (ADI 1949, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 
julgado em 17/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014). 
86 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 274. 
87 Ibidem, p. 339. 
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todos os critérios decisórios e isso não é desejável, notadamente no contexto de 

democratização da Administração Pública88. 

As agências reguladoras devem estar submetidas às diretrizes constitucionais 

e legais na formulação de políticas públicas, bem como à direção da Administração 

Central89, a qual é fornecida pelas políticas nacionais elaboradas no contexto de cada 

setor. Essas políticas podem ser modificadas em razão das mudanças 

socioeconômicas. 

No escopo de cumprir suas funções regulatórias, cabe às autarquias em 

comento a elaboração de normas, atos e decisões. O poder normativo decorre da 

complexidade da sociedade, bem como da necessidade de uma atuação 

especializada, técnica e célere, a qual foge das possibilidades das estruturas que 

compõem o Poder Legislativo, notadamente em um contexto de acelerada fluidez de 

informações e criação de demandas. 

A articulação política em um contexto de presidencialismo de coalizão faz com 

que haja uma tendência de circunscrever a pauta em um menor número de pontos, 

com o intuito de formar um consenso e mitigar as tensões políticas90. Não se poderia 

esperar, portanto, que a regulamentação de determinado setor, cuja demora 

repercutiria social e economicamente, dependesse das idiossincrasias dos órgãos 

políticos ou de um lento e intrincado processo legislativo.  

Por isso que as agências reguladoras possuem a competência de emitir normas 

regulamentares de forma setorial e em razão das demandas provocadas por 

mudanças no cenário socioeconômico nacional ou internacional. Elas o fazem nas 

mais diversas formas, através de portarias, resoluções, editais de licitação, minutas 

contratuais, autorizações e etc. 

Não significa, no entanto, uma subversão da lei, a qual estabelece standards, 

ou seja, padrões em relação aos quais as agências devem atuar. Isso é feito muitas 

vezes por meio de princípios ou conceitos jurídicos indeterminados, cujo conteúdo é 

                                                           
88 JUSTENFILHO, Marçal. Agências reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na 
“regulação independente”? Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 1, 
n.2, p. 273-301, abr./jun. 2003, p. 290-291. 
89ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 390. 
90 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Delegificação, legitimidade e segurança jurídica: a hermenêutica 
constitucional como alternativa de harmonização. Revista de Direito Administrativo e 
Constitucional, Belo Horizonte, ano 4, n. 18, p. 147-168, out./dez. 2004, p. 151. 
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desenvolvido em atenção às necessidades ou especificidades do setor regulado, bem 

como das mudanças e complexidades das sociedades. 

Ademais, conforme explicado acima, existe uma submissão da Administração 

Pública à juridicidade, de maneira que a atuação dessas autarquias, por mais que seja 

pautada em uma certa autonomia, não pode se contrapor aos limites fixados. Ocorre 

uma atuação institucional conjunta, tanto por parte do Legislativo, o qual atua com 

base em pressupostos democráticos, quanto por parte das agências, as quais 

conferem dinamicidade e tecnicidade91 ao processo regulatório. 

A partir desse pressuposto, as críticas contra a atuação normativa das agências 

reguladoras perdem o sentido. Como acoplamento estrutural, a Constituição exclui as 

ingerências políticas no direito não mediatizadas por mecanismos jurídicos92. A Carta 

Magna é, portanto, elemento essencial para o controle da auto reprodução do direito 

e de filtragem das influências do ambiente93.  

O regime jurídico dessas agências pretende compor os interesses econômicos, 

sociais e políticos, sem quebrar o fechamento operativo dos subsistemas jurídico, 

político e econômico. Visa, assim, evitar algumas conhecidas falhas de governo, a 

exemplo do rente seeking, da captura e da patronagem. 

A primeira consiste na inserção de grupos de interesse com a política, os quais 

pugnam por vantagens sobre os demais grupos, o que faz com que o interesse privado 

prevaleça sobre o público94. A segunda ocorre quando existe uma aproximação entre 

organismos reguladores e regulados, de maneira a afetar a independência e qualidade 

da regulação95. A patronagem, por sua vez, consiste na distribuição de cargos a partir 

dos quais troca-se apoio e favores políticos, criando uma situação de clientelismo96. 

                                                           
91 Nesse sentido, verificar o voto do Min. Luiz Fux na ADI 4568, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, 
Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 29-03-2012 
PUBLIC 30-03-2012. 
92 Como explica Neves: “por um lado, a presença do código ‘constitucional/inconstitucional’, 
distinguindo-se do código ‘legal/ilegal’ e cortando-lhe transversalmente, atua como impedimento à 
legislação ilimitada. Por outro lado, a atividade legislativa e a aplicação concreta do direito constitucional 
condicionam-lhe a validade e o sentido. Disso decorre que qualquer intervenção legiferante do sistema 
político no direito é mediatizada por normas jurídicas” (NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma 
relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 100). 
93 Ibidem, p. 101. 
94 CRUZ, Verônica. Estado e regulação: fundamentos teóricos. In: RAMALHO, Pedro Ivo Sebba (Org.). 
Regulação e agências reguladoras: governança e análise de impacto regulatório. Brasília: Anvisa, 
2009, p. 53-86, p. 61-62. 
95 Idem. 
96 Idem. 



40 
 

Falhas como essas geram bloqueios à reprodução autônoma dos subsistemas 

sociais em comento. A política gera influências negativas na ordem econômica e vice-

versa, ao passo que os pressupostos jurídicos também restam afetados por critérios 

extrajurídicos que afetam a sua semântica e aplicação97. Não se trata, nesse caso, 

apenas da abertura cognitiva, mas da quebra operativa do sistema que não consegue 

mais operar segundo os seus critérios. 

 

 

2.3 Regulação e o atual Estado Democrático de Direito no Brasil 

 

A instituição do Estado regulador no Brasil ocorreu no contexto de 

democratização, no qual a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político são 

fundamentos da República e há menção constitucional expressa de que o poder 

emana do povo, que o exerce direta ou indiretamente.  

A legitimidade do poder descansa, portanto, na esfera democrática, mas deve 

estar sustentada nos preceitos da Carta Magna. Esse poder se forma na Constituição 

e é exercido democraticamente, segundo os seus termos. Como será visto em 

capítulo posterior de maneira mais detalhada, ela passa a garantir a existência de 

maior número de lócus de poder decisório ao passo que fortalece a participação da 

sociedade civil. 

Não há como conceber a regulação no Brasil se não for em termos de justiça 

social, pluralismo e democracia, já que estes valores fundam o ordenamento jurídico. 

O objetivo da regulação vai além da eficiência econômica e não se reduz em si 

mesmo, mas possui valor instrumental na consecução dos valores socioeconômicos 

estabelecidos constitucionalmente98. Eis o fundamento ético da atuação regulatória. 

Como corolário, tem-se que a instituição do modelo regulatório, no Brasil, 

recrudesceu a atuação estatal no campo da disciplina jurídica, notadamente com a 

expedição de normas relativas à proteção do consumidor, à tutela do meio ambiente 

                                                           
97 Acerca dos problemas da modernidade periférica, Neves realiza uma importante análise da quebra 
operativa dos sistemas sociais. Exemplifica com as invasões dos procedimentos eleitorais e legislativos 
pelo código econômico e particularismos, destacando os casos graves e generalizados de fraudes 
eleitorais, de modo que as eleições se afastam completamente do seu modelo constitucional. Ao se 
afastar do código lícito/ilícito, a política torna-se sujeita a exigências econômicas, não podendo 
reproduzir-se de forma autônoma (NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 336-344). 
98 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 
2002, p. 40. 
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e à defesa da livre concorrência, por exemplo99, o que espelha o viés garantista dessa 

atuação estatal. 

O Estado Democrático de Direito possui dois alicerces principais, quais sejam, 

a democracia e a proteção dos direitos fundamentais, dentre eles, os direitos civis e 

políticos. A democracia pretende a defesa dos direitos fundamentais, ao passo que 

estes preservam-na. Na democracia, os cidadãos não são apenas os destinatários da 

norma, mas também os seus autores100. 

O conteúdo do Estado Democrático de Direito ultrapassa, portanto, a 

preservação de uma vida digna aos indivíduos, mas passa a incentivar a participação 

pública de maneira a entender a democracia como fonte de soluções aos problemas 

relativos às condições materiais de existência101.  

A democracia representativa passa a ser repensada, dentre outros motivos em 

razão das dificuldades técnicas dos temas postos em discussão e pelo volume 

quantitativo posto em discussão para ser solucionado102. Os instrumentos 

deliberativos e de rearticulação dos espaços públicos surgem como meios para suprir 

ou pelo menos mitigar os efeitos das insuficiências da representação política. 

Destaque-se o papel da globalização no repensar os mecanismos 

democráticos e a estrutura administrativa. Isso porque, esse fenômeno fornece um 

acesso mais amplo e mais rápido ao conhecimento, o que gera uma maior 

conscientização dos indivíduos, os quais passam a ansiar maior nível de participação 

nas decisões que lhes interessam, bem como a se organizar cada vez mais no intuito 

de pleitear eficiência no atendimento de suas demandas103104. 

                                                           
99 BARROSO, Luís Roberto. Agências reguladoras: constituição, transformações do Estado e 
legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 159-196, p. 166. 
100 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 50. 
101 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do Estado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p. 98. Afirma, ainda, os autores que é a partir da 
democracia que se deve dar o processo de construção e reconstrução da sociedade. 
102 Streck e Morais aduzem também que: “Diante do enfraquecimento do espaço público da política e 
da sua economização, em um contexto de jogo econômico global de um capitalismo financeiro, 
constata-se, ao menos tendencialmente, o desaparecimento de alternativas reais de escolha posto que 
se estabelece um estereótipo de desdiferenciação de propostas, desindentificação de candidaturas e 
etc., conduzindo o cidadão a um processo de apatia política diante da percepção de total 
desnecessidade dos próprios instrumentos de escolha dos seus representantes (Ibidem, p. 161-162). 
103 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A globalização e o direito administrativo. In: MOREIRA 
NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito 
administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 543-564, p. 547. 
104 Bandeira de Freitas fala sobre a crise de autoridade do Estado, pois a sociedade não mais confia 
na atuação estatal e em sua capacidade de resolução dos problemas sociais da atualidade (FREITAS, 
Daniela Bandeira de. A fragmentação administrativa do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 
83). 
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É nesse sentido que o direito administrativo deixa de se referir apenas ao 

Estado, mas volta-se aos interesses dos cidadãos105. A partir do estabelecimento do 

modelo regulatório visa-se a reestruturação da Administração Pública, conduzindo o 

seu funcionamento para um formato policêntrico em detrimento de uma rígida 

hierarquização. Desse modo, busca responder as necessidades de um mundo 

globalizado e do pluralismo no meio social106. 

É perceptível, portanto, a mudança do papel do Estado, posto o 

enfraquecimento do seu caráter de supremacia nas relações sociais diante de uma 

maior organização da sociedade civil e da emergência de grupos privados cada vez 

mais fortes economicamente107.  

Assim, o Estado não goza da prerrogativa única de fixar e promover o interesse 

público108, devendo-se submeter a novas regras de participação popular, negociação 

e mediação, atuando em colaboração com os indivíduos. 

Offe ressalta a relevância da participação democrática ao defender que o 

tamanho de um governo não deve ser pré-estabelecido com base em argumentos 

filosóficos ou econômicos, mas deve resultar da deliberação democrática e informada, 

construída processualmente no interior da sociedade civil.  

Fazendo um contraponto a esse pensamento, deve-se observar que a própria 

Constituição estabelece um arquétipo dos limites e das possibilidades de atuação do 

Estado, dos mercados e da sociedade, como visto anteriormente.  Dentro desse 

standard, define-se o modelo regulatório cuja legitimidade se materializa, dentre 

outros fatores, pela viabilidade de participação da sociedade civil nos termos do 

modelo constitucional. Ou seja, a deliberação democrática e informada deve ocorrer 

dentro dos limites fixados pelo próprio ordenamento jurídico109. 

                                                           
105 É nesse sentido que Moreira Neto versa sobre o direito disciplinador de interesses transindividuais, 
ou seja, “o direito do cidadão, entendido não apenas como uma referência ao Estado, em que goze de 
direitos políticos convencionais, mas a qualquer Estado em que se encontre, vivendo trabalhando ou 
recreando-se, gozando dos direitos humanos fundamentais que lhe são inatos” (Ibidem, p. 553). 
106 O pluralismo refere-se à variedade de valores culturais, religiões e compromissos morais sobre uma 
vida digna. Trata-se da multiplicidade de perspectivas e interesses dos indivíduos que compõem a 
sociedade (RODRIGUES, Tirzah; ARAÚJO, Luiz Ernani Bonesso. Relevância do direito nas 
transformações do Estado. In: LEAL, Rogério Lessa (org.). Direitos sociais & políticas públicas: 
desafios contemporâneos. Tomo 3. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2003, p. 923-944, p. 926). 
107 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação estatal e as agências independentes. In: 
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 79. 
108 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2ª ed. 
2003, p. 202. 
109 OFFE, Claus.  A atual transição da história e algumas opções básicas para as instituições da 
sociedade. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos;WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade 
e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 2001, p. 119-146, p. 129-130. 
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O papel da Administração Pública deve, nesse contexto, tomar novos 

contornos, partindo de uma racionalidade constitucional, de maneira que se torne um 

espaço de transformação e promoção do status quo110. Deixa de se configurar como 

uma instância meramente burocrática para consubstanciar o modelo democrático.  

Diante da existência de uma sociedade cada vez mais plural e de um embate 

entre interesses diversos jungido da proeminência do princípio democrático, a 

Administração Pública tende a atuar de maneira mais consensual, a fim de compor as 

demandas em conflito.  

A consensualização no âmbito da regulação visa efetivar as decisões a serem 

tomadas e conferir eficiência às normas. A solução consensual tende a ter maior 

aceitabilidade, eficácia e legitimidade, pois os envolvidos participaram de sua 

construção. 

Os particulares não são encarados mais como partes absolutamente sujeitas 

às decisões tomadas, mas como agentes que podem e devem colaborar com a 

atuação estatal111. É nesse sentido que o espaço público é ampliado no âmbito das 

instituições.  

Isso se dá a partir do anseio de instituir-se um modelo gerencial de 

Administração Pública, a qual possui dentre suas principais características a 

descentralização do poder político, a descentralização administrativa e o exercício de 

suas atividades voltadas ao atendimento do cidadão112. 

A instituição do Estado regulador levou, portanto, ao que Bandeira de Freitas 

indica como “intensa fragmentação administrativa”113. Ela ocorreu em três aspectos 

principais: i) a fragmentação administrativa orgânico-funcional, a partir da 

transferência cada vez maior das tarefas do Estado central para pessoas jurídicas ou 

órgãos descentralizados; ii) a fragmentação das atividades econômicas e de 

prestação de serviços, com a realização por pessoas jurídicas de direito privado ou 

de direito público privatizadas de atividades voltadas ao interesse público que eram 

realizadas anteriormente diretamente pela Administração Pública; iii) a fragmentação 

                                                           
110 OHLWEILER, Leonel. Administração Pública e democracia: perspectivas em um mundo 
globalizado. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 36, n. 143, jul./set. 1999, p. 35-46, p. 40. 
111 Vide MIRAGEM, Bruno. A nova administração púbica e o direito administrativo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 33. 
112 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Da Administração Pública Burocrática à gerencial. Disponível 
em: < http://fgv1.tempsite.ws/ccmw/images/1/1d/Bresser.pdf> . Acesso em: 12 fev. 2016, p. 06. 
113 FREITAS, Daniela Bandeira de. A fragmentação administrativa do Estado. Belo Horizonte: 

Fórum, 2009, p. 91. 
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do sistema jurídico, já que um rol mais amplo de órgãos ou pessoas jurídicas 

passaram a ter legitimidade de tomar decisões administrativas114. 

Assim, a fragmentação administrativa consiste, por um lado, na fragmentação 

dos órgãos político-administrativos e, por outro, na descentralização do poder de 

decisão115. À medida que ocorre essa fragmentação do modelo administrativo, seja a 

nível institucional, territorial ou no âmbito das decisões, surge centros de decisão 

político-administrativa, de modo a propiciar a participação política dos cidadãos na 

gestão de assuntos que lhe digam respeito116. 

As agências reguladoras surgem no contexto da crise do princípio majoritário, 

o qual não é considerado mais a única maneira de efetivação da democracia. O 

princípio da maioria torna-se apenas um dos “possíveis mecanismos práticos de se 

estabelecer os rumos da coletividade”117. 

Muito se tem discutido acerca da legitimidade democrática deste ente técnico. 

O debate se deve em razão de a sua competência normativa não ser exercida por 

dirigentes eleitos pelo povo, mas escolhidos por sua qualificação técnica.  No entanto, 

é possível aferir a legitimidade das agências reguladoras a partir da análise de outros 

aspectos. 

Barroso destaca118 que as autarquias em comento são legitimadas 

primeiramente pelo Legislativo, o qual estabelece a criação de cada uma delas e 

define suas competências; por outro lado, o Executivo, além de nomear os dirigentes, 

fixa as diretrizes das políticas públicas para o setor regulado. O poder Judiciário 

também pode controlar a razoabilidade e observância do devido processo legal das 

agências. 

Note-se, ainda, que as agências reguladoras devem possuir núcleos de poder 

decisório que contem com a participação da sociedade civil. A ANATEL deve 

submeter, por exemplo, a minuta do instrumento convocatório do processo de licitação 

à consulta pública prévia, por disposição do art. 89, II, da Lei 9.472/97.  

A ANEEL, por sua vez, deve convocar audiência pública quando o processo 

decisório que ocorrer em seu âmbito implicar em afetação de direitos dos agentes 

                                                           
114 Ibidem, p. 92. 
115Ibidem, p. 65. 
116 Ibidem, p. 114. 
117 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 91. 
118 BARROSO, Luís Roberto. Agências reguladoras: constituição, transformações do Estado e 
legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 159-196, p. 191. 
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econômicos do setor elétrico e dos consumidores, por força do art. 4º, §3º, da Lei 

9.427/96.  

O art. 19, da Lei 9.478/97, estabelece que a ANP deve dirigir e convocar 

audiências públicas quando as iniciativas de projetos de lei ou de alteração de normas 

administrativas acarretarem afetação de direito dos agentes econômicos ou de 

consumidores e usuários de bens e serviços das indústrias de petróleo, de gás natural 

ou de biocombustíveis. 

Destaque-se que, mesmo nos casos nos quais não existe previsão na lei de 

criação da inserção de instrumentos de participação popular no processo decisório 

das agências, é possível aplicar o art. 31, da Lei 9.784/99, a qual trata do processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Segundo este dispositivo, 

quando o assunto for de interesse geral, o órgão competente poderá abrir período de 

consulta pública prévio à apreciação do pedido. 

Em suma, a legitimidade dessas autarquias especiais pode ser verificada por 

estarem obrigadas pelos standards legais e constitucionais, bem como pela 

implantação de ambientes de participação da sociedade civil119. 

Trata-se, portanto, de uma nova estrutura institucional fundada a partir de 

critérios mais democráticos e menos burocratizados, de maneira a primar pela 

eficiência. Daí a inserção do princípio da eficiência no art. 37, da Constituição Federal, 

através da Emenda Constitucional 19/98, fazendo-se acompanhar do princípio da 

publicidade, os quais, conjuntamente, amparam o direcionamento que a 

Administração Pública deve possuir, inclusive quanto à função regulatória estatal.  

Assim, destaca-se no contexto da reforma do Estado alguns aspectos 

principais, quais sejam: i) a ênfase na decisão por meio de órgãos colegiados; ii) 

autonomia decisória dos órgãos de regulação120; iii) aumento do poder normativo 

dentro destas autarquias e iv) a criação de instrumentos que viabilizem a participação 

popular nos processos decisórios dos órgãos regulatórios121.  

                                                           
119 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 104-106. 
120Alguns autores, a exemplo de Paulo Roberto Ferreira Motta (2003) e Paulo Todescan Lessa Mattos 
(2006), utilizam o termo “poder jurisdicional” para se referir à competência decisória e de resolução de 
conflitos das agências reguladoras. Aponta-se, entretanto, que jurisdição é algo inerente ao Poder 
Judiciário, inexistindo concessão de suas características a qualquer outro, até mesmo em face do 
princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário. Esta competência, por sua vez, é 
sempre administrativa, jamais tornando-se jurisdicional. 
121 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo Estado Regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. 
São Paulo: Singular, 2006, p. 144. 
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A partir desses aspectos supra, Mattos conclui que houve a construção de um 

novo lócus de poder decisório e elaboração de políticas públicas, através de um 

espaço que possibilita uma nova dinâmica decisória, haja vista “a institucionalização 

da participação popular na definição do conteúdo da regulação”122, com possibilidade 

de accountability horizontal ao Poder Legislativo. 

Há, desta feita, uma menor centralização e maior abertura do processo 

decisório dentro das agências reguladoras, através das consultas e audiências 

públicas. Discute-se, então, o nível de efetividade das normas que viabilizam uma 

maior democratização no âmbito da Administração Pública. 

Compreende-se a ocorrência de uma reestruturação estatal no sentido de criar 

um equilíbrio entre os interesses sociais, econômicos e políticos. Não se busca uma 

prevalência absoluta de cada um deles, evitando a maximização dos resultados por 

um só agente, mas protegendo tanto a livre-concorrência e iniciativa privada, quanto 

o interesse público, garantindo, ademais, o controle social sobre os atos 

administrativos. 

Existe, por conseguinte, um dever de proporcionalidade e ponderação de 

interesses, sendo estes princípios legitimadores do próprio Estado123. Isso decorre da 

própria existência de inúmeros princípios que informam a ordem econômica e 

constitucional, os quais algumas vezes somam-se, ao passo que em outras são 

conflitantes.  

A regulação estatal deve compatibilizar e sopesar os reclames dos setores 

sociais e do Estado, bem como pautar-se nos critérios de adequação, necessidade e 

proporcionalidade da medida, conferindo racionalidade ao sistema.  

O Estado regulador, por fim, deve primar pelo ideal de Estado 

desenvolvimentista, por meio do qual, além do desenvolvimento econômico e 

financeiro, visiona-se o desenvolvimento do ser humano, inevitavelmente 

relacionadas com suas liberdades e garantias fundamentais124.  

Sobre a democratização da Administração Pública, o presente trabalho irá ater-

se em momento posterior, a fim de apreendê-la do texto constitucional e inseri-la no 

                                                           
122 Ibid., p. 145. 
123 CYRINO, André Rodrigues. Direito Constitucional Econômico: elementos para uma interpretação 
institucionalmente adequada da Constituição econômica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 
53. 
124 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Método. 2ª ed., 2006, p. 
65. 
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contexto da discussão sobre o formato das instituições no afã de promover o 

desenvolvimento nacional. 

 

 

2.4 O Estado Regulador pós-crise financeira de 2008 

  

 O século XX demonstrou o fracasso do dito mega-Estado, seja em razão dos 

desdobramentos do socialismo nos países em que foi instituído, seja pelos problemas 

apresentados pelo modelo de Bem-estar Social. Com isso, ressurgiu a ideia de que 

existem problemas insolúveis no âmbito de um governo centralizador, a despeito de 

seu poder ou hipertrofia125.  

Por vezes, o próprio tamanho do Estado foi responsável pelos problemas por 

ele apresentados. Nesse sentido é que, em muitos aspectos, o Estado tornou-se 

obstáculo ao próprio desenvolvimento. Isso se manifestou através da crise que 

acarretou a derrocada do Welfare State, como verificado em tópico anterior.  

A globalização, de certa maneira, colaborou com esse processo ao inserir os 

Estados em um contexto de concorrência internacional. O robustecimento do 

comércio internacional e os mecanismos de alocação do capital financeiro a nível 

global mitigaram a autonomia dos Estados em estabelecer políticas 

macroeconômicas126.  

Trata-se da existência de uma economia global, ou seja, de uma economia 

“capaz de funcionar como uma unidade em tempo real, em escala planetária”127. As 

tecnologias informacionais e de comunicação possibilitaram essa realidade, a qual se 

traduz pelo fato de que as economias de todo o mundo dependem do núcleo 

globalizado formado pelos mercados financeiros, pelo comércio internacional, pela 

produção transnacional, ciência e tecnologia e mão de obra especializada128. 

                                                           
125 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A globalização e o direito administrativo. In: MOREIRA 

NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito 
administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 543-564, p. 550. 
126 Vide BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 
controle. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 45, p. 49-95,   1998 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64451998000300004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  20  jan.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
64451998000300004, p. 56. 
127 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, p. 142. 
128 Idem. 
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Isso não significa o fim de toda e qualquer fronteira entre os Estados129. Como 

bem infere Castells, as diferenças entre investir em locais como São Paulo, Zurique, 

Aruba ou Tijuana são conhecidas pelos investidores130. Isso leva à conclusão que 

ainda existem diferenças legais e institucionais entre os países, por mais que estas 

sejam influenciadas no contexto da globalização131. 

O modelo regulatório consiste em um reflexo e em elemento promotor da 

globalização. Reflexo, pois a economia global limitou até certo ponto as possibilidades 

de política estatal; elemento promotor, pois conferiu instrumentos institucionais para 

inserir os Estados na lógica desse fenômeno. 

Em 2008, no entanto, a crise financeira internacional, a qual foi gerada a partir 

da crise imobiliária norte-americana, repercutiu no modo de encarar a atuação estatal 

e o papel que o Estado regulador atribuiu aos Estados132. Passou-se, então, a 

repensar a mitigação da intervenção do Estado no domínio econômico. 

Isso porque, a crise financeira afetou vários setores e evidenciou a falta de 

transparência do setor regulado ou o déficit informacional das autoridades nacionais 

sobre a situação global de liquidez dos bancos133. Ela atingiu todos os mercados, seja 

monetário ou de crédito e atingiu instituições não financeiras, a exemplo de indústrias, 

                                                           
129 Moreira Neto elenca três atitudes perante à globalização decorrentes de refrões mítico-ideológicos: 
i) a atitude catastrofista, a qual encara a globalização como um prenúncio da anarquia, sendo uma 
ameaça à própria liberdade; ii) a atitude saudosista, que a resume como o fim do Estado providência, 
de maneira que nada restará senão a dura competição; iii) a atitude conspiratória, a qual considera a 
globalização como uma estratégia de dominação por parte dos Estados mais desenvolvidos ou por 
poderosas empresas transnacionais, a partir da qual nem a competição seria possível. O autor conclui 
que, apesar de esses receios não serem todos infundados, cada indivíduo, grupo, empresa ou país 
deve manter uma postura racional, de modo a maximizar os benefícios e minimizar as desvantagens 
da globalização (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A globalização e o direito administrativo. In: 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma avaliação das tendências contemporâneas 
do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 543-564, p. 554-555). 
130 CASTELLS, Manuel. Para o Estado-rede: globalização econômica e instituições políticas na era da 
informação. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos;WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade 
e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 2001, p. 147-172, p. 156. 
131 Castells critica a ideia de um governo mundial, pois afirma que a mesma é utópica e desconsidera 
trajetórias históricas díspares (Ibidem, p. 160). 
132 José Eduardo Faria explica as razões da crise em comento: “em vez de ter se expandido para 
financiar a produção e o comércio, desenvolvendo sistemas e mecanismos de gestão de riscos que os 
habilitassem a financiar as inovações do setor real da economia, os mercados monetário e de crédito 
e as bolsas de valores cresceram em sentido inverso, com base em títulos negociados por investidores 
financeiros (...). Nesse ambiente, bancos e instituições financeiras não bancárias passaram a operar 
com crescente tolerância a risco, buscando retornos cada vez mais elevados. Com isso, multiplicaram-
se as operações especulativas e de curto prazo, em detrimento de investimentos produtivos de médio 
e longo prazo, o que resultou em uma riqueza financeira progressivamente desconectada da riqueza 
real e em um regime de acumulação caracterizado pela ausência de uma regulação f irme e eficiente” 
(FARIA, José Eduardo. O estado e o direito depois da crise. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 23). 
133 FARIA, José Eduardo. O estado e o direito depois da crise. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 22. 
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comércios, empreiteiras e seguradoras134, o que aumentou os índices de desemprego 

e gerou recessão econômica em vários países. 

De fato, o governo norte-americano teve que criar um plano de recuperação 

destinado ao setor bancário a fim de evitar que instituições financeiras importantes 

fossem à bancarrota, através da injeção de recursos públicos. A partir disso, passou-

se a discutir a insuficiência do modelo regulatório, havendo aqueles que 

propugnassem um maior intervencionismo do Estado e aqueles que defendessem o 

aperfeiçoamento do controle indireto, através de agências reguladoras. 

As discussões em torno do tema levam à constatação de que houve uma 

ineficaz e falha regulação nos Estados Unidos a fim de impedir a formação de “bolhas 

de ativos”. Não obstante, tal constatação não leva à conclusão de que o modelo 

regulatório – como entendido neste trabalho - é inadequado, mas que os seus 

pressupostos devem ser aperfeiçoados em sua aplicação prática. 

Com efeito, um cenário de crise coloca em questão o funcionamento dos 

sistemas, algumas políticas públicas adotadas ou as prioridades estabelecidas. Moniz 

aponta algumas tendências principais em um cenário de crise, dentre elas destaque-

se a tendência de diminuição de recursos para assunção da função de estímulo do 

Estado e a tendência de centralização a qual decorre de um maior controle financeiro 

e de gastos135. 

Essas tendências repercutem na Administração Pública e importa ao direito 

administrativo na medida da necessidade de analisar a suficiência de alguns modelos 

no cumprimento dos ditames constitucionais, a exemplo do regulatório, oportunizando 

o seu robustecimento. 

Permanece a ideia da inviabilidade do Estado exercer as atividades 

econômicas em geral e diretamente, notadamente em razão da competição 

internacional, a qual revela a deficiente eficiência da máquina estatal, bem como da 

crise fiscal, ou seja, da limitação de recursos financeiros à disposição dos Estados. 

Os Estados, não obstante, a partir de sua estrutura administrativa são de 

extrema relevância. Isso porque, é a partir deles que as sociedades se organizam em 

busca do interesse público e onde se sustém o próprio mercado. Além disso, eles 

                                                           
134 Idem. 
135 MONIZ, Ana Raquel. Futuro da regulação administrativa: reforço ou enfraquecimento dos poderes 
reguladores? In: GONÇALVES, Pedro; GOMES, Carla Amado; MELO, Helena; CALVÃO, Filipa 
(coord.). A crise e o Direito Público. Lisboa: Instituto de ciências jurídico-políticas, 2013, p. 95-132, p. 
104. 
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continuam sendo importantes agentes de intervenção estratégica, seja a nível 

nacional ou global, afetando a economia e sociedade136. 

Não se pode, assim, reduzir a importância do Estado com base na globalização, 

mas esta reforça a necessidade de sua existência, notadamente no exercício da 

coação legítima, da composição de interesses e do fomento137. 

Elali ressalta o papel de alguns Estados em auxiliar empresas, especialmente 

as instituições bancárias138, diante da crise financeira internacional acima 

mencionada139. Conclui, também, que sem o Estado inexiste o mercado e, por 

conseguinte, a concorrência, elementos necessários ao desenvolvimento das 

nações140. 

Persiste a necessidade de o Estado ser capaz de manter as condições 

necessárias a boa atuação da iniciativa privada à medida em que preserva os valores 

de justiça social, tudo em face de sua inserção no cenário de globalização. Ou seja, a 

questão não é se o país tem a opção de se integrar ou se isolar, mas se esta 

integração será pautada nos objetivos nacionais141142, delimitados pelo ordenamento 

jurídico. 

                                                           
136 CASTELLS, Manuel. Para o Estado-rede: globalização econômica e instituições políticas na era da 
informação. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos;WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade 
e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 2001, p. 147-172, p. 156. 
137 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A globalização e o direito administrativo. In: MOREIRA 
NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito 
administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 543-564, p. 562. 
138 Estima-se que o custo fiscal das intervenções dos governos nos mercados, desde o início da crise, 
seja em média de 2,7% do PIB dos países avançados do G-20. A ajuda financeira para salvar a 
American Internacional Group equivaleu ao conjunto da riqueza produzida por ano pela Hungria, 
Polônia, Ucrânia ou Filipinas (FARIA, José Eduardo. O estado e o direito depois da crise. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 31). 
139 ELALI, André. Incentivos fiscais internacionais: concorrência fiscal, mobilidade financeira e crise 
do Estado. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 83-84. 
140 Boaventura defende que o contexto posterior ao Consenso de Washington caracterizou-se por uma 
nova articulação, mais direta e mais íntima, entre o princípio do Estado e o princípio do mercado, não 
sendo um regresso deste. O mercado não independe do Estado, pois é incapaz de submeter todas as 
interdependências à lógica mercantil sem correr o risco de ingovernabilidade (SANTOS, Boaventura de 
Sousa. Para uma reinvenção solidária e participativa do Estado. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; 
WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 
1999, p. 243-271, p. 247). 
141 BERCOVICI, Gilberto. Desenvolvimento, Estado e Administração Pública. In: CARDOZO, José 

Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Curso de 

Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, p. 19-39, p. 38. 
142 No contexto da crise fiscal da década de 1990, Bresser Pereira afirmava que a chamada crise do 
Estado não apontava para um Estado mais fraco, mas para o seu fortalecimento no sentido de 
recuperar a capacidade econômica de realizar poupança pública e a capacidade política de orientar a 
sociedade na direção do desenvolvimento e da democracia (BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. 
Sociedade civil: sua democratização para a reforma do Estado. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; 
WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 
1999, p. 67-118, p. 75). 
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Assim, é necessário que a Administração Pública seja apta a exercer a 

regulação levando em conta as nuances da economia global, a fim de não inviabilizar 

a efetivação das garantias constitucionais. 

Isso não significa dizer que cada Estado deve agir por conta própria. Com 

efeito, nenhum país tem condições de superar a crise ou de atuar adequadamente, 

mesmo após superados os problemas acarretados por ela, de forma isolada ou à 

margem das discussões e compromissos tomados a nível de entidades ou fóruns de 

reuniões internacionais, como o G-20, por exemplo. 

As instâncias internacionais possuem significativa importância nesse cenário 

ao estabelecerem algumas diretrizes para o melhor funcionamento do mercado global. 

Exemplo disso, foi a estabelecimento do Conselho de Estabilização Financeira, criado 

em 2009 a partir da reestruturação do Fórum de Estabilidade Financeira, o qual reúne 

autoridades ligadas aos bancos centrais, aos ministérios da fazenda e de agências 

reguladoras dos países que compõem o G-20, além de outros quatro centros 

financeiros importantes, quais sejam, Hong Kong, Singapura, Espanha e Suíça143. 

Busca-se neste Conselho o estabelecimento de diretrizes ou padrões mínimos 

de regulação financeira. Isso não significa que as instâncias regulatórias nacionais 

sejam suprimidas. Como visto acima, o Conselho conta com a participação delas para 

estabelecer decisões e compromissos que devem ser seguidos, tratando-se de um 

mecanismo de governança multilateral.  

Por outro lado, não existe subordinação dos países a este Conselho, 

notadamente quando se visualiza a existência de interesses diversos, os quais podem 

levar a uma situação de países mais desenvolvidos almejarem impor regras opostas 

aos interesses das economias em desenvolvimento. Não se pode confundir a relação 

de interdependência dos países com de subordinação.  

Considera-se mesmo que a construção de espaços de representação de 

interesses a nível internacional, onde promovem-se negociações, elaboração de 

estratégias, formação de acordos com agentes econômicos multinacionais foi um 

mecanismo adotado pelos Estados para “sobreviver” à globalização144. 

                                                           
143 FINANCIAL STABILITY BOARD. What we do. Disponível em: < http://www.fsb.org/what-we-do/>. 
Acesso em: 06 mar. 2016. 
144 CASTELLS, Manuel. Para o Estado-rede: globalização econômica e instituições políticas na era da 
informação. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos;WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade 
e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 2001, p. 147-172, p. 160. 

http://www.fsb.org/what-we-do/
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Tem-se tratado, inclusive, da emergência do Direito Administrativo Global, o 

qual analisa o espaço administrativo global, composto por organizações 

internacionais, redes transnacionais e acordos de cooperação, agências reguladoras 

de diferentes Estados, entidades internacionais privadas e pela administração 

privado-governamental. 

Dado a pluralidade institucional que necessariamente se implica internamente, 

essa disciplina visa encontrar pontos de convergência e divergência no 

desenvolvimento das práticas institucionais. A abordagem pluralista considera os 

Estados nacionais como elementos relevantes no âmbito da governança global, de 

modo que é necessário levar em consideração os contextos domésticos, suas 

escolhas.  

A possibilidade de influência decisória dos Estados nacionais deve ser 

preservada, pois isso facilita também a incorporação das decisões tomadas na seara 

internacional no âmbito interno dos países. As relações entre as Administrações 

Públicas são encaradas, desse modo, como uma coordenação e não como uma 

subordinação145. 

Sendo assim, os Estados permanecem relevantes no estabelecimento de sua 

regulação interna e na possibilidade de influenciar compromissos internacionais que 

atendam também às suas demandas146. 

A regulação deve, assim, dá-se de maneira ampla no sentido de evitar ou 

prever cenários de crise, tornando-a efetiva. O órgão regulador deve manter uma 

perspectiva global das falhas e riscos sistêmicos, articulando-se também com 

entidades internacionais147. 

É necessário, tendo como pano de fundo último os objetivos constitucionais e 

as diretrizes legais, que as agências reguladoras trabalhem a partir de uma análise de 

                                                           
145 Para uma análise mais profunda do Direito Administrativo Global vide FROTA, Himdemberg Alves. 
O controle no espaço administrativo global. Revista Digital de Direito Administrativo, v. 2, n. 2, p. 
469-508, 2015. 
146 Boaventura de Sousa Santos traduz a força e o poder do Estado ao afirmar que a produção eficaz 
de um Estado fraco só é possível pela atuação de um Estado forte. O Estado teria que intervir para 
deixar de intervir, por exemplo (SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma reinvenção solidária e 
participativa do Estado. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). 
Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 1999, p. 243-271, p. 249). 
147 Vide MONIZ, Ana Raquel. Futuro da regulação administrativa: reforço ou enfraquecimento dos 
poderes reguladores? In: GONÇALVES, Pedro; GOMES, Carla Amado; MELO, Helena; CALVÃO, 
Filipa (coord.). A crise e o Direito Público. Lisboa: Instituto de ciências jurídico-políticas, 2013, p. 95-
132, p. 109-113. 
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risco do comportamento dos agentes regulados à satisfação daqueles objetivos pré-

fixados148. 

Destaque-se a vinculação dessas autarquias reguladoras ao princípio da 

juridicidade, o que ajuda a preservar a democracia mesmo em um cenário de livre 

mercado e de globalização. Esta, pois, consiste na resposta mais contundente ao 

embate entre poder político e capitais financeiros ou entre a autorregulação 

econômica e a regulação estatal, mencionado por Faria149. 

Eis que, se por um lado, os mercados globalizados tendem a não aceitar os 

limites impostos pela democracia, esta se impõe pela supremacia constitucional e 

pelos mecanismos legais, os quais visam a consecução dos anseios sociais e a 

promoção de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades. 

Essa sistemática é facilitada pela adoção de procedimentos de negociação no 

âmbito das agências, o que auxilia também na persuasão perante os agentes 

econômicos. Através de uma participação qualificada desses agentes e dos cidadãos, 

viabiliza-se a troca de informações e de conhecimentos, mitigando a realidade da 

assimetria informacional150, a partir de um processo de maior transparência. 

Ou seja, além da atuação a nível internacional, modifica-se as estruturas 

nacionais. Dá-se ênfase à descentralização no intuito de tomar decisões que melhor 

expressem as identidades sociais, bem como de estabelecer com maior facilidade 

mecanismos de participação e dissipação de informação. Essa mudança institucional 

tanto expressa o esforço de se encontrar modelos alternativos à rigidez da 

centralização e à crise de legitimidade151. 

O Estado-rede caracterizado por Castells trata exatamente da existência de 

uma série de instituições que compartilham autoridade ou a capacidade institucional 

de impor decisões152. Essas redes se formam a nível internacional e nacional e são 

viabilizadas pelo próprio Estado para conter o avanço da globalização em face dos 

interesses e valores dos cidadãos.  

                                                           
148 Ibidem, p. 117. 
149 FARIA, José Eduardo. O estado e o direito depois da crise. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 37. 
150 MONIZ, Ana Raquel. Futuro da regulação administrativa: reforço ou enfraquecimento dos poderes 
reguladores? In: GONÇALVES, Pedro; GOMES, Carla Amado; MELO, Helena; CALVÃO, Filipa 
(coord.). A crise e o Direito Público. Lisboa: Instituto de ciências jurídico-políticas, 2013, p. 95-132, p. 
129-130. 
151 CASTELLS, Manuel. Para o Estado-rede: globalização econômica e instituições políticas na era da 
informação. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos;WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade 
e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 2001, p. 147-172, p. 161. 
152 Ibidem, p. 164. 
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A reforma da Administração Pública insere-se nessa nova configuração, 

viabilizando a efetividade de novos instrumentos de intervenção pautados na 

participação da sociedade, na transparência e no princípio da subsidiariedade. 

Aproxima-se do que Canotilho nomeia de “Estado inteligente de supervisão”, o 

qual antevê o futuro e se prepara para ele, a partir das infraestruturas da sociedade 

de informação, inovação e conhecimento153. Ressalta, dessa maneira, a importância 

da instalação de processos de cooperação em que se mobilizem conhecimentos 

indispensáveis às decisões. 

A reconfiguração regulatória deve primar por uma regulação mais responsiva, 

que leve em consideração o seu papel de assegurar e “promover o funcionamento 

equilibrado e eficiente dos mercados, a proteção dos consumidores, a repressão do 

abuso de poder econômico e a sustentabilidade social”154.  

Ou seja, a globalização não pode servir de obstáculo à regulação entre 

mercado, Estado e sociedade civil, a qual deve viabilizar a interação entre esses 

elementos, regendo-os nos termos das possibilidades e dos limites constitucionais. 

Trata-se, portanto, de um aprimoramento qualitativo da regulação, buscando 

uma better regulation com base nos ideais de transparência, accountability, eficiência 

e legitimidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. A crise do direito e o direito da crise. Disponível em: < 
http://www.uc.pt/fduc/pdfs/dia_fduc/jjcanot_51212.pdf>. Acesso em: 06 de mar. 2016, p. 8. 
154 OLIVEIRA, Paulo Augusto de. O Estado regulador e garantidor em tempos de crise e o direito 
administrativo da regulação, Revista Digital de Direito Administrativo, v. 3, n. 1, p. 163-183, 2016, p. 
175. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/104322/107769>. Acesso em 06 de 
mar. 2016.  

http://www.uc.pt/fduc/pdfs/dia_fduc/jjcanot_51212.pdf
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3 DESENVOLVIMENTO E DEMOCRACIA: UMA ABORDAGEM A PARTIR DE UM 

VIÉS INSTITUCIONALISTA 

  

O debate acerca do modelo regulatório se insere em uma análise mais ampla 

sobre o desenvolvimento do país. Um dos aspectos que levaram à reforma do Estado 

brasileiro passa pela relação entre estrutura institucional e desenvolvimento, partindo 

do pressuposto que aquela constitui elemento indispensável na persecução deste. 

A questão do desenvolvimento foi tratada com prioridade pelos constituintes, 

os quais elencaram, no art. 3º, II, da Constituição Federal, o desenvolvimento nacional 

como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Questiona-se, por 

conseguinte, qual o sentido que deve ser conferido a este desenvolvimento. 

Ao longo da história vários foram os fatores identificados como essenciais para 

a prosperidade de uma nação. Dentre eles, a disponibilidade de recursos naturais, as 

condições climáticas, a existência de governos autoritários ou o fator religioso.  

Contemporaneamente, as pesquisas afastam-se do determinismo histórico ou 

geográfico para apontar como elementos relevantes ao desenvolvimento: o capital 

social, elevado grau de liberdade política e econômica, a tecnologia e inovação, a 

estrutura logística que diminua os custos de produção e os impactos ambientais e a 

existência de instituições que possam garantir estes elementos155. 

O pensamento clássico, tanto de viés liberal quanto marxista, segundo o qual 

o aumento da produção levaria ao bem-estar social, resta ultrapassado156. O 

crescimento econômico é apenas um dos elementos do desenvolvimento, mas a 

compreensão deste vai além. 

De acordo com Ignacy Sachs, o desenvolvimento consiste no processo 

histórico de apropriação universal da totalidade dos direitos humanos, individuais e 

coletivos157. Assim, o desenvolvimento depende de elementos políticos e 

institucionais. É nesse sentido que Furtado aduz que o crescimento econômico pode 

                                                           
155 BARRAL, Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. In: Direito e 
Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: 
Singular, 2005, p. 31-60, p. 42-43) 
156 FURTADO, Celso. In: BIDERMAN, Ciro et al. Conversas com economistas  brasileiros. São 
Paulo: Editora 34, 1997. Disponível em: < 
https://economiaeparaeconomista.files.wordpress.com/2011/10/conversa-com-economistas.pdf>. 
Acesso em 09 mar. 2015, p. 64. 
157 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 
2009, p. 65. 

https://economiaeparaeconomista.files.wordpress.com/2011/10/conversa-com-economistas.pdf
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ocorrer espontaneamente pelas forças de mercado, mas o desenvolvimento social é 

fruto de uma ação política158. 

De fato, a economia por si só não pode ditar as regras, sob pena de produzir 

desigualdades insustentáveis e arbitrárias que podem ameaçar os valores fundantes 

das sociedades democráticas159. Deve-se, portanto, recorrer-se à política e aos 

instrumentos democráticos160. 

A ideia de desenvolvimento, portanto, abarca uma série de fatores, superando 

questões restritas ao crescimento econômico. Esses fatores implicam na 

transformação das estruturas sociais, econômicas e institucionais161.  

As instituições assumem, portanto, papel fundamental no desenvolvimento. 

Elas consistem nas regras do jogo em uma sociedade ou, mais formalmente, são 

limites humanamente concebidos que moldam as interações entre os indivíduos162163, 

seja em uma perspectiva econômica, social ou política. 

O presente capítulo visa relacionar o papel das instituições com a concepção 

constitucional de desenvolvimento. A partir disso, pretende compreender se e como a 

regulação estabelecida nos moldes atuais está compatível com uma perspectiva 

desenvolvimentista que parte dos estudos de Amartya Sen e de uma interpretação 

sistemática dos dispositivos constitucionais. 

 

 

 

 

 

                                                           
158 FURTADO, Celso. In: BIDERMAN, Ciro et al. Op. cit., p. 64. 
159 PIKETTY, Thomas. O capital. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 9. 
160 Piketty, em sua obra “O capital” atribui notável importância ao papel da política. Segundo o autor, 
no tocante à redução das desigualdades sociais, não se deve confiar de qualquer argumento 
proveniente do determinismo econômico. Isso porque, a história da desigualdade é moldada pela forma 
como os atores políticos, sociais e econômicos enxergam o que é justo e o que não é. Foi assim com 
a redução das desigualdades entre 1900-1910 e 1950-1960, bem como com a reascensão da 
desigualdade depois dos anos 1970-1980 (Ibidem, p. 27). 
161BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 53-55. 
162 NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance.New York: 
Cambridge University Press, 1990, p. 3. 
163 Acemoglu e Robinson consideram que essa definição ampla tem um lado positivo e outro negativo. 
Afirmam que: “it is an advantage because it enables us to get started with theoretical and empirical 
investigations of role of institutions without getting bogged down by taxonomies. It is a curse because 
unless we can follow it up with a better understanding of the role of specific institutions, we have learned 
only little” (ACEMOLU, Daron; ROBINSON, James. The role of institutions in growth and 
development. Washington: Commission on Growth and Development, 2008, p. 3).  
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3.1 O papel das instituições 

 

Como visto acima, as instituições formatam o modo de interação das 

organizações e dos indivíduos na sociedade, servindo para diminuir a insegurança 

nas relações sociais e definir e limitar as possibilidades de atuação. O estudo das 

instituições torna-se imprescindível pela sua relevância em compreender a evolução 

das sociedades na história, bem como pela relação entre as instituições e os 

diferentes desempenhos das economias ao longo do tempo164. 

 Um quadro institucional gera a criação de organizações – conjunto de atores 

que possuem coletivamente objetivos comuns165 - cuja evolução é influenciada e 

influencia a evolução das próprias instituições166. Estas podem ser formais ou 

informais, sendo as primeiras resultantes de escolhas deliberadas, a exemplo da 

Constituição, das leis, contratos, regulamentação; ao passo que as segundas são 

difusas, compondo o cotidiano do comportamento social, de modo que não é possível 

identificar o momento do seu surgimento167, como os valores e os costumes. 

 No âmbito econômico as instituições exsurgem como elemento importante ao 

combate à assimetria informacional e em garantir o cumprimento das normas, bem 

como em conferir eficiência no que se refere à alocação de capital físico e humano e 

qualidade aos serviços públicos168. Esse papel acaba influenciando o nível de 

crescimento econômico dos países. 

Apesar de o crescimento econômico não significar desenvolvimento, como será 

visto, é um dos elementos que o compõem, de maneira que o papel das instituições 

fornecerem normas claras, coerentes, públicas e de conhecimento amplo, aplicáveis 

a todos, previsíveis e legítimas, compõe um dos meios de buscar o desenvolvimento.  

Estudo promovido pelo Banco Mundial apontou cinco indicadores para medir o 

desenvolvimento institucional, quais sejam: a percepção do risco de expropriação da 

propriedade; o grau de respeito à obrigatoriedade dos contratos; a existência de 

mecanismos de resolução pacífica de conflitos ou o grau de percepção do Estado de 

                                                           
164 Vide Idem. 
165 BURKI, Shahid Javed; PERRY, Guilhermo E. Beyond the Washington consensus: institutions 
matter. World Bank Latin American and Caribbean Studies: Washington, 1998, p. 2. 
166 NORTH, Douglass C. Op. cit., p. 5. 
167 AGUIRRE, Basília; SZTAJN, Rachel. Mudanças institucionais. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, 
Rachel (Org.). Direito & Economia: análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, p. 228-243, p. 237. 
168 BURKI, Shahid Javed; PERRY, Guilhermo E. Beyond the Washington consensus: institutions 

matter. World Bank Latin American and Caribbean Studies: Washington, 1998, p. 15. 
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direito; a qualidade da burocracia estatal e a percepção da incidência de casos de 

corrupção no governo169. 

Quanto menor a percepção do risco de expropriação e da incidência de casos 

de corrupção no governo e maior o grau de respeito à obrigatoriedade dos contratos 

e ao Estado de direito, quanto maior a qualidade da burocracia estatal e existência de 

mecanismos de resolução de conflitos, maior o desenvolvimento institucional. Por sua 

vez, o desenvolvimento institucional é relacionado ao alto índice de crescimento 

econômico.  

Outros estudos procuram relacionar o papel das instituições para o 

desenvolvimento dos países. Acemoglu e Robinson analisam a interação entre as 

instituições políticas e econômicas - criadas e aplicadas pelo Estado e pelos cidadãos 

em conjuntos - as quais geram incentivos para empresas, indivíduos e políticos170. 

As instituições econômicas configuram os incentivos econômicos, relacionados 

com os incentivos para buscar educação, poupar, investir, inovar e adotar novas 

tecnologias, por exemplo, e dependem de instituições políticas para serem 

estabelecidas e funcionarem171172. 

Como são as instituições políticas – a exemplo das Constituições e da adoção 

de um modelo democrático – que estabelecem a possibilidade dos cidadãos de 

controlarem os políticos e influenciarem o seu comportamento, consequentemente a 

partir delas definir-se-á se estes promoverão o interesse dos cidadãos ou se abusarão 

do poder em benefício próprio e em detrimento dos interesses da coletividade173. 

                                                           
169 Idem. 
170 ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da 
prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 32. 
171 Idem. 
172 Acemoglu e Robinson exemplificam como essas instituições tornam-se importantes a partir do 
histórico de personagens da indústria de tecnologia da informação. Afirmam que: “à medida que 
influenciam comportamentos e incentivos na vida real, as instituições forjam o sucesso ou fracasso dos 
países. O talento individual é importante em todos os níveis da sociedade, mas mesmo ele requer um 
arcabouço institucional para converter-se em força positiva. (...) O sistema educacional norte-
americano possibilitou que Gates e outros como ele adquirissem um conjunto único de competências 
que vieram complementar seus talentos. As instituições econômicas dos Estados Unidos permitiram 
que esses homens fundassem empresas com facilidade, sem para isso enfrentar obstáculos 
intransponíveis; essas mesmas instituições viabilizaram o financiamento de seus projetos. (...) [Esses 
empreendedores] confiavam nas instituições e no estado de direito por elas engendrado, e nada tinham 
a temer em relação à segurança de seus direitos de propriedade. Por fim, as instituições políticas lhes 
asseguravam estabilidade e continuidade. De um lado, garantiam que não havia risco de um ditador 
assumir o poder e mudar as regras do jogo (...). Asseguravam também que nenhum interesse particular 
presente na sociedade seria capaz de abduzir o governo e impeli-lo em alguma direção desastrosa em 
termos econômicos, já que o poder político era ao mesmo tempo limitado e distribuído de maneira 
suficientemente ampla (...)” (Ibidem., p. 33). 
173 Idem. 
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As instituições políticas englobam o poder e a capacidade de regulação estatal 

e de governabilidade, sendo elemento essencial para a sua avaliação considerar a 

maneira de distribuição do poder político na sociedade, ou seja, a capacidade de os 

grupos de interesse buscarem os seus objetivos ou a forma como impedem que outros 

o façam174. 

Os autores, pois, dividem as instituições políticas e econômicas em extrativistas 

e inclusivas. Primeiramente, necessário entender essa divisão no âmbito da 

economia. As instituições econômicas inclusivas são aquelas que viabilizam e 

fomentam a participação da grande massa populacional em atividades econômicas, 

otimizando os talentos e habilidades dos indivíduos, os quais são livres para fazer 

escolhas175. 

Alguns elementos principais são apontados como integrantes de instituições 

econômicas inclusivas, a exemplo da segurança da propriedade privada, a existência 

de um sistema jurídico imparcial, bem como a liberdade contratual, a livre 

concorrência, a possibilidade de realizar intercâmbios em condições igualitárias e de 

escolha profissional. 

Frise-se que em sociedades inclusivas, as oportunidades econômicas devem 

abranger ampla parcela da sociedade e não favorecer apenas as elites econômicas 

historicamente estabelecidas.  

Os pressupostos das instituições inclusivas dependem, portanto, da atuação 

estatal em preservar os elementos acima mencionados, a partir da garantia legal ou 

constitucional e proporcionar a existência de serviços públicos e infraestrutura 

adequada. É necessário que o Estado atue de modo a regular a economia, consoante 

os parâmetros do Estado Democrático de Direito. 

Fato é que nem sempre o mercado será inclusivo. Os trustes constituem 

exemplo de a possibilidade do mercado ser dominado por poucos grupos econômicos, 

os quais assumem ampla liberdade de cobrar preços elevadíssimos, além de dificultar 

significativamente a entrada de novas tecnologias e concorrentes mais eficientes176. 

A regulação estatal deve ser no sentido de tornar esse mercado inclusivo, já 

que existe a possibilidade de ele, deixado a própria sorte, gerar falhas de mercado, 

                                                           
174 Idem. 
175 ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da 

prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 58. 
176 Ibidem, p. 251. 
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como os monopólios. O mercado ao ser regulado deve proporcionar condições e 

oportunidades econômicas igualitárias para parcela majoritária da sociedade, de 

maneira a promover a concretização da justiça social com respaldo na livre iniciativa, 

pilares da ordem econômica constitucional.  

As instituições econômicas extrativistas, por seu lado, visam a extração da 

renda e da riqueza de um segmento da sociedade em benefício de outro177. Assim, 

elas possuem dificuldades em incentivar pessoas, a fim de mobilizar talentos e 

competências dos indivíduos, assim como em desenvolver inovação tecnológica a 

partir do estímulo. 

Do ponto de vista político, as instituições delimitarão a quem cabe o poder na 

sociedade e quais serão os fins perseguidos no âmbito desta178. As instituições 

políticas inclusivas são caracterizadas pela ampla distribuição de poder na sociedade, 

delineando-se de forma plural e suficientemente centralizada; doutro lado, as 

extrativistas concentram o poder em indivíduos ou em um grupo restrito179. 

A concentração do poder político em um grupo acarreta a estruturação de 

instituições econômicas beneficiadoras dessa elite, as quais passam a extorquir 

recursos da sociedade180. A riqueza e o poder gerado a partir dessas instituições 

econômicas acabam por consolidar o domínio político do grupo, de modo que as 

instituições extrativistas tendem a persistir181. 

A distribuição do poder em uma sociedade pluralista, por sua vez, acarreta a 

restrição do seu exercício arbitrário, o que dificulta o estabelecimento de instituições 

extrativistas por parte dos detentores do poder. Ao contrário do círculo vicioso 

apresentado pelas instituições extrativistas, ocorre um círculo virtuoso, pois as 

                                                           
177 Duas das várias análises expostas pelos autores abordam o cenário atual norte-coreano e o latino-
americano do período colonial. Concluem que nessas sociedades não havia condições igualitárias de 
atuação econômica nem um sistema jurídico imparcial e, portanto, servem apenas a um extrato da 
sociedade, seja ao Partido Comunista norte-coreano, seja aos espanhóis do período colonial. A vasta 
massa da população não tem ou tinha liberdade de decidir economicamente, estando sujeita à coação 
generalizada. 
178 Os autores comparam o desenvolvimento das Coreias. Afirmam que a diferença entre as instituições 
econômicas sul-coreanas e norte-coreanas se deve à diferença dos interesses e objetivos dos grupos 
que assumiram o poder e tomaram as decisões em ambos os países (ACEMOGLU, Daron; 
ROBINSON, James. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da 
pobreza. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 62). 
179 Ibidem, p. 63. 
180 Por exemplo, os autores indicam que “em Barbados, o sistema de plantation, baseado na exploração 
da mão de obra escrava, não poderia sobreviver sem instituições políticas que suprimissem e 
excluíssem por completo os escravos do processo político. O sistema econômico que condena milhões 
ao empobrecimento em benefício de uma pequena elite comunista na Coreia do Norte também seria 
inconcebível sem o absoluto domínio político do Partido Comunista” (Ibidem, p. 64). 
181 Idem. 
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instituições econômicas inclusivas geram uma melhor distribuição de recursos, de 

modo a acarretar uma persistência das instituições políticas também inclusivas182. 

É necessário observar que o aumento da representatividade social na política 

tende a acarretar uma maior distribuição de renda na sociedade, isso porque um leque 

mais amplo de interesses será atendido pelas vias políticas. É possível que grupos de 

interesses tentem dominar o cenário político ou econômico, mas a existência de um 

sistema pluralista freia tal escopo e busca o atendimento das mais diversas 

petições183. 

Isso não quer dizer que em sistemas pluralistas não existem falhas e embates 

significativos entre grupos de interesses distintos, bem como não significativa que a 

adoção de instituições pluralistas não pode sofrer retrocesso.  

No entanto, representa uma tendência expressiva no sentido de o pluralismo 

consolidar a noção de Estado de Direito184, colocando em relevância a aplicação das 

normas constitucionais e legais e, portanto, preservando direitos individuais, sociais e 

coletivos que se tornam invioláveis por determinados grupos econômicos e políticos. 

O empoderamento de grupos da sociedade acarreta, por sua vez, uma maior 

participação e inclusão no processo político. 

Acemoglu e Robinson defendem, a partir de um exame histórico de várias 

sociedades, que a política institucional é fundamental para o êxito ou o fracasso das 

nações. Não existe, no entanto, predeterminação histórica, de modo que o 

                                                           
182 Idem. 
183 O pluralismo deve gerar uma demanda por uma mais ampla participação da sociedade no processo 
político decisório. Além disso, o surgimento de instituições econômicas inclusivas decorrentes das 
instituições políticas inclusivas, confere maior grau de poder e autonomia a um leque mais amplo de 
pessoas, recrudescendo a igualdade da participação das pessoas no jogo político (Ibidem, p. 240). 
184 O caso do Reino Unido é extremamente importante na análise institucional dos autores. A Revolução 
Gloriosa e os eventos que a precipitaram forjaram uma ampla coalizão capaz de impor restrições ao 
poder da Coroa e do Executivo, tornando as instituições políticas mais plurais, de modo a possibilitar o 
desenvolvimento de instituições econômicas subjacentes à Revolução Industrial, as quais 
possibilitaram o avanço tecnológico, o investimento e expansão das empresas e o uso eficiente das 
competências individuais. Afirmam, no entanto, que a Inglaterra não se tornou uma democracia após a 
mencionada revolução, pois apenas uma pequena parcela da sociedade foi contemplada com a 
representação formal. Entretanto, a consagração do pluralismo fez com que se instalasse a tendência 
das instituições se tornarem cada vez mais inclusivas ao longo do tempo. Consideram, assim que este 
país é um exemplo de círculo virtuoso: “instituições políticas inclusivas impõem restrições ao exercício 
e usurpação do poder, além de tenderem a criar instituições econômicas inclusivas, que por sua vez 
aumentam as chances de continuidade das instituições políticas inclusivas”(Ibidem, p. 81-82 e 283).  
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desenvolvimento institucional dependerá de como se configurará as forças sociais em 

conflito, a partir da formação de coalizões eficazes185186.  

A existência de instituições políticas e econômicas extrativistas pode até levar 

à geração de riqueza, mas o crescimento econômico gerado a partir daí não será 

sustentado, sendo um processo limitado, baseado na alocação de recursos e pessoas 

por decreto187. 

Os autores indicam o caso chinês como de crescimento não sustentado. Isso 

porque, as instituições econômicas chinesas apresentam traços de extrativismo, haja 

vista: i) não serem baseadas na destruição criativa; ii) os direitos de propriedade não 

serem tão seguros; iii) a mobilidade da mão de obra ser controlada e persistir 

precariedade na liberdade de escolha laboral188.  

Essas características adicionadas a um regime político não pluralista orienta o 

crescimento chinês ao esgotamento. Assim, afirma-se que a China cresceu 

economicamente apesar das suas instituições extrativistas. Isso porque, a partir de 

Deng Xiaoping convergiu para instituições econômicas mais inclusivas, substituindo 

aquelas comunistas por outras que incentivaram a produtividade e o comércio. 

A falta de empoderamento dos setores da sociedade certamente consiste em 

aspecto negativo para o crescimento sustentado. O processo de empoderamento de 

um segmento transversal amplo da sociedade esteve presente, por exemplo, nas 

revoluções políticas que abriram espaço a instituições mais inclusivas na América do 

Norte, na Inglaterra do século XIX, na França e em Botsuana, após a sua 

independência189. 

No Brasil, não houve revolução política, mas o empoderamento da sociedade 

civil brasileira – sindicatos, associações profissionais, movimentos sociais, 

organizações estudantis, igrejas - entre as décadas de 1970 e 1980 foi importante 

                                                           
185 É nesse sentido que os autores aduzem que não havia nenhuma necessidade histórica de o Peru 
ser mais pobre que os Estados Unidos, já que não estava fadado à pobreza em razão de sua geografia 
ou cultura. O Peru é subdesenvolvido em razão de suas instituições, as quais são resultados também 
da colonização que repercutiu no desenvolvimento institucional do país (Ibidem, p. 334-335). 
186 Ademais, a tentativa de implementar modelos ou experiências de nações desenvolvidas em países 
em desenvolvimento não necessariamente resultará no crescimento esperado. O transporte de 
estruturas organizacionais entre sociedades com conflitos e realidades diversas não acarretará a 
obtenção dos mesmos resultados. Chang aponta a importância da legitimidade política junto aos 
membros da sociedade em questão para que a instituição funcione (CHANG, Há-Joon. Um estudo 
sobre a relação entre instituições e desenvolvimento econômico. Revista Oikos, Rio de Janeiro, n. 10, 
ano VII, 2008, p. 13-31, p. 29). 
187 Ibidem, p. 74. 
188 Ibidem, p. 340. 
189 Ibidem, p. 354-355. 
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para o fim da ditadura militar no país e para o estabelecimento de instituições 

econômicas e políticas inclusivas, instituídas nos termos da Constituição Federal de 

1988. 

Percebe-se que as instituições podem ser responsáveis tanto por parcela 

significativa do desenvolvimento quanto pelo agravamento das desigualdades 

sociais190. Ou seja, a questão principal está na configuração das instituições, de modo 

que o desenvolvimento econômico deve estar lastreado em instituições que lhe dê 

sustentabilidade191. 

Partindo do pressuposto de que as instituições políticas e econômicas 

inclusivas são essenciais ao crescimento econômico e que este constitui apenas um 

pilar do desenvolvimento, cabe passar à compreensão de qual deve ser o caminho 

institucional do desenvolvimento nacional e, assim, entender o conteúdo jurídico 

deste. 

 

 

3.2 O conteúdo jurídico do desenvolvimento 

 

A compreensão de desenvolvimento é interdisciplinar, sendo um fenômeno 

multifacetário, de maneira a jungir as ciências sociais192. Ele deve acarretar mudanças 

de estrutura econômica e social, a partir de modificações de ordem qualitativa e 

quantitativa193.  

De maneira incipiente, diz-se que o desenvolvimento se trata de uma boa 

mudança. No entanto, talvez a melhor perspectiva de o encarar seja através do 

entendimento do que é pretendido através desse desenvolvimento194, o que depende 

muitas vezes de diferentes teorias e contextos históricos. Apesar disso, a sua 

persecução no âmbito de Estados Democráticos de Direito está ancorada no 

ordenamento jurídico, notadamente nos preceitos constitucionais. 

                                                           
190 FURLANETTO, Egidio Luiz. Instituições e desenvolvimento econômico: a importância do capital 
social. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 16, número suplementar, ago. 2008, p. 55-67, p. 
56.  
191 AREND, Marcelo; CARIO, Silvio Antonio Ferraz; ENDERLE, Rogério A. Instituições, inovações e 
desenvolvimento econômico. Pesquisa & Debate, São Paulo, v. 23, n. 1 (41), 2012, p. 110-113, p. 125. 
192 ANJOS, Leonardo Fernandes dos; FRANCA, Nevita Maria Pessoa de Aquino. Direito e 
desenvolvimento: das origens às repercussões no universo jurídico contemporâneo. Revista Brasileira 
de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 8, n. 31, p. 69-89, out./dez. 2010, p. 70. 
193 Ibidem, p. 71. 
194 HOPPER, Paul. Understanding Development. Cambridged: Polity, 2012, p. 11. 
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Consoante mencionado alhures, um dos objetivos fundamentais da República 

brasileira é garantir o desenvolvimento nacional. Esse objetivo deve ser perseguido 

em concomitância com o escopo de construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

bem como de erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; promover o bem de todos, independentemente de qualquer forma 

de discriminação. 

Os objetivos, crivados na Constituição, consistem em diretrizes, dotada de 

caráter constitucionalmente conformador195. Eles possuem teor obrigatório e vinculam 

todos os poderes públicos, os quais devem atuar em sua concretização196. Doutra 

feita, qualquer política que se contrapõe aos objetivos constitucionais, 

desconsiderando ou prejudicando o desenvolvimento é inconstitucional197. 

Percebe-se, portanto, que a Constituição não pretende concretizar qualquer 

forma ou concepção de desenvolvimento. O desenvolvimento previsto deve 

necessariamente ser alcançado com a consecução da justiça social e descansa sobre 

os fundamentos da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político (art. 1º, da Constituição 

Federal). 

Qualquer percepção acerca do desenvolvimento que afaste os elementos 

acima mencionados não possui respaldo constitucional, a exemplo de concepções 

que identificam o desenvolvimento apenas com o aumento das rendas pessoais, com 

a industrialização, modernização198 e com o crescimento do Produto Nacional 

Bruto199.  

                                                           
195 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2014, 
p. 215-219. 
196 BERCOVICI. Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 105. 
197 Ibidem, p. 112-113. 
198 A modernização não acarreta mudanças social, de maneira que se preserva o subdesenvolvimento 
e agrava a concentração de renda. Isso porque, ocorre apenas a assimilação do progresso técnico de 
países desenvolvidos para o proveito dos padrões de consumo e do estilo de vida de uma parcela 
privilegiada da população (BERCOVICI, Gilberto. Desenvolvimento, Estado e Administração Pública. 
In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria 
Batista dos. Curso de Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, p. 19-39, p. 28-29. 
199 O crescimento se restringe à análise do aumento da renda e do PIB, sem implicar em mudanças 
estruturais profundas, ou porque o país já se desenvolveu a partir de transformações estruturais, ou 
porque o crescimento é transitório e não sustentado. Consiste em apenas um dos fatores do 
desenvolvimento, mas não se confunde com ele. Vide ibidem, p. 72. 
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A Constituição exige uma redefinição desta abordagem limitada, a fim de 

alcançar os seus objetivos. Ela insere, assim, uma ideia ampla de desenvolvimento, 

envolvendo preocupações de ordem econômica, política, jurídica, ambiental e social. 

Amartya Sen apresenta uma teoria desenvolvimentista com base nas 

liberdades humanas, a qual se enquadra com a hermenêutica da Constituição 

brasileira200. O autor considera que o crescimento econômico é importante, pois torna-

se um meio de expandir as liberdades desfrutadas, mas além dele é necessário 

considerar outras variáveis, como as disposições sociais e econômicas e os direitos 

civis para se alcançar o fim do desenvolvimento, que seria a expansão de liberdades 

substantivas201. 

Propõe, assim, o enfoque nas liberdades humanas, de maneira que o 

desenvolvimento pode ser encarado como a expansão das liberdades reais 

desfrutadas pelos indivíduos202, sendo estas o fim primordial e o principal meio do 

desenvolvimento203. Estas liberdades substanciais seriam: a liberdade econômica, 

política e social. 

Esta concepção se coaduna com a discussão acerca das instituições 

econômicas e políticas inclusivas e extrativistas, pois indica como aspectos relevantes 

para o desenvolvimento a liberdade, a justiça social e a democracia. 

Essas liberdades podem ser negadas sistematicamente em razão da pobreza 

econômica, da carência de serviços públicos e de assistência social e da restrição de 

direitos civis e políticos204.  

A análise a partir da liberdade serve de razão avaliatória e da eficácia do 

desenvolvimento. Assim, o progresso depende do aumento das liberdades das 

pessoas, ao passo que o exercício das liberdades impele o progresso das 

                                                           
200 Importante notar a importância da obra de Amartya Sen em condensar novas ideias do mundo 
contemporâneo – notadamente diante da implementação do Estado democrático de Direito em uma 
série de países -, inovando na análise sobre o desenvolvimento, de maneira a influenciar várias ordens 
políticas ou, pelo menos, a seara acadêmica que se detém sobre esta problemática (BARRAL, Welber. 
Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. In: Direito e Desenvolvimento: análise da ordem 
jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005, p. 31-60, p. 33). 
201 O autor explica que o crescimento econômico não possui um fim em si mesmo, mas deve visar a 
melhora na qualidade de vida e das liberdades que os indivíduos desfrutam. (SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 17 e 29). 
202 Ibidem, p. 17. 
203 Ibidem, p. 52. 
204 Ibidem, p. 18. 
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oportunidades econômicas, persistindo uma importante relação entre liberdade 

individual e desenvolvimento social205. 

A liberdade exerce um papel constitutivo e instrumental no desenvolvimento. 

Defender os direitos políticos como um fator constitutivo do desenvolvimento significa 

dizer que as liberdades civis integram o enriquecimento desse processo, 

independentemente de seus efeitos no PIB ou na industrialização, por exemplo.  

Isso não significa que os direitos políticos não exercem um papel instrumental. 

Ou seja, é possível afirmar que as liberdades correlatas a essas garantias contribuem 

com o progresso econômico, mas possuem relevância a despeito da ocorrência deste.  

A partir disso, considera-se, em uma perspectiva geral, a expansão da 

liberdade como o fim e o meio do desenvolvimento, possuindo uma importância 

intrínseca e instrumental206. 

Enfatiza-se a análise da privação das capabilities, ou seja, das capacidades 

dos indivíduos de organizar a sua vida da maneira que valorizam207 e de otimizar suas 

escolhas reais. É necessário, assim, expandir as liberdades substantivas dos 

indivíduos, de maneira a ampliar as possibilidades de combinações alternativas de 

funcionamentos. 

A redução dessas desigualdades dá-se em aumentar o leque de opções dos 

indivíduos em escolher aquilo que possui razão para valorizar, a partir da efetivação 

de direitos, da concessão de oportunidades e entitlements208.  

De acordo com Sen, o aumento das capacidades das pessoas possui relação 

direta com a promoção das liberdades instrumentais, quais sejam, as liberdades 

políticas, as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de 

transparência e a segurança protetora209. 

Importante notar que as liberdades políticas podem promover a segurança 

econômica - como visto no tópico anterior a partir da análise do círculo virtuoso das 

instituições econômicas e políticas inclusivas –, ao passo que as facilidades 

econômicas podem, ademais, colaborar na geração da abundância individual e na 

                                                           
205 Ibidem, p. 19. 
206 Ibidem, p. 52-53. 
207 Ibidem, p. 32. 
208 O autor utiliza o termo entitlement ou “intitulamento” para se referir a um conjunto alternativo de bens 
que podem ser adquiridos através de vários meios de aquisição que são oportunizados a uma pessoa. 
(Ibidem, p. 54). 
209 Ibidem, p. 54-57. 
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captação de recursos públicos para os serviços sociais210. Existe, portanto, uma inter-

relação entre essas liberdades, de modo a se influenciarem mutuamente. 

Como esse encadeamento pode-se dar em diversas direções e influenciam o 

processo de desenvolvimento, existe a necessidade de se estabelecer uma série de 

instituições as quais lastreiem, dentre outros, sistemas democráticos, estruturas de 

mercados211, provisões de serviços. 

O desenvolvimento seria um processo de eliminação das restrições de 

liberdades e ampliação das liberdades substantivas. É necessário, para isso, 

aumentar as capabilities e reduzir as desigualdades de capacidades entre os 

indivíduos. O acesso mais amplo à educação, saúde e propriedade, por exemplo, 

pode acarretar a redução das desigualdades, pois ao aumentar as capabilities, 

aumenta o potencial dos indivíduos de auferir renda212. 

A abordagem seniana volta-se para questões relativas à equidade, mas não 

limitada a uma análise de renda. Combina-se o uso dos mercados com a efetivação 

de oportunidades sociais, garantias de segurança, direitos democráticos, dentre 

outros, de modo a concluir que a busca da eficiência econômica precisa ser 

suplementada por atividades institucionais que promovam a equidade213. 

Ressalta-se, portanto, o papel da existência e funcionamento das instituições 

para a promoção das liberdades. O desenvolvimento deve ser necessariamente 

humano e social, sendo assim os mecanismos de mercados necessitam ser 

suplementados por instituições que promovam justiça social e equidade distributiva a 

partir de políticas públicas214.  

                                                           
210 Ibidem, p. 25-26. 
211 Sen defende a relevância do mercado na garantia das oportunidades econômicas. A existência de 
políticas que restrinjam o acesso aos benefícios do mercado pode restringir a expansão de liberdades 
substantivas. Inobstante o mercado poder se apresentar de forma contraproducente, a melhor maneira 
de lidar com isso não é eliminando-o, mas regulamentando-o, em alguns casos. Ressalta, ademais, a 
importância da democracia na defesa do interesse público perante grupos de interesses no contexto 
das economias de mercado (Ibidem, p. 41-42 e p. 148). 
212 O autor utiliza o exemplo de Kerala, estado indiano que reduziu a pobreza a partir da ampliação de 
acesso à educação básica e de serviços de saúde e de uma distribuição de terras mais equitativa 
(Ibidem, p. 113-114). 
213 Hopper resume bem essa consideração quando afirma que: “the focus is therefore upon human well-
being. For many people working within development, this goal also entails the ability to participate in the 
life of the community, human security and empowerment. Of course economic growth continues to be 
an important determinant of development, and indeed helps to provide the resources necessary to attain 
human well-being, a point acknowledged within the HDI which continues to factor in an economic 
measurement in the form of per capita income” (HOPPER, Paul. Understanding Development. 
Cambridged: Polity, 2012, p. 11). 
214 SEN, Amartya. Op. Cit., p. 169-171. 
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As mudanças estruturais que conduzem o desenvolvimento devem-se dar no 

sentido de aperfeiçoamento das instituições no tocante às liberdades reais dos 

indivíduos.  

De fato, entende-se que a sinergia entre Estado, mercado e sociedade civil é 

uma necessidade do desenvolvimento e uma exigência do novo paradigma de gestão 

de políticas públicas, o qual prevê a articulação, descentralização, parceria, 

transparência, controle social e participação. A partir disso é possível prover recursos 

e otimizar esforços para investimento no desenvolvimento, bem como fornecer 

instrumentos de controle do Estado com base na participação da sociedade, a qual 

também poderá tentar influenciar em decisões a serem adotadas pelo mercado215.  

Necessário notar o desenvolvimento jurídico que o país alcançou a partir da 

Constituição de 1988, a qual através dos seus dispositivos confere respaldo a 

atuações voltadas ao desenvolvimento político e econômico216. Ou seja, descansa na 

Constituição um projeto nacional de desenvolvimento que se coaduna com os 

apontamentos até aqui realizados. 

Vários dispositivos constitucionais servem para delinear os contornos do 

objetivo traçado pelo art. 3º, da Constituição Federal, analisado anteriormente. O art. 

5º, da Carta Magna, dispõem de uma série de garantias individuais fundadas nos 

ideais de inviolabilidade da vida, da liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É 

nesse sentido que tutela, dentre outros, a igualdade entre homem e mulher, a 

liberdade profissional, de expressão, de consciência e crença, de reunião e 

associação, bem como a garantia de acesso à informação.  

                                                           
215 FRANCO, Augusto de. A reforma do Estado e o terceiro setor. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; 
WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 
1999, p. 273-289, p. 277. 
216 No escopo de exemplificar a conexão causal entre desenvolvimento jurídico e econômico, Amartya 
Sen aduz que o capitalismo necessitou da evolução do direito, a partir da aceitação jurídica e prática 
dos direitos de propriedade e da liberdade contratual. Afirma que, da mesma forma, “a produtividade 
do trabalho demandava arranjos educacionais, muitas vezes realizadas pelo Estado (...). Nestes 
desenvolvimentos também, as reformas jurídicas que proporcionaram aos cidadãos o direito à 
educação pública gratuita e os forçaram a aceitar o dever de mandar seus filhos para a escola 
desempenharam um papel fundamental, a partir do momento que a educação fundamental se tornou 
tanto um direito como uma obrigação para os pais (...). As bases iniciais do desenvolvimento econômico 
requeriam o desenvolvimento jurídico, além de outros tipos de desenvolvimentos específicos, e estas 
demandas se expandiram através dos anos, na medida em que as formas iniciais do capitalismo deram 
lugar a arranjos diferentes envolvendo seguridade sociais, seguro desemprego, sistema público de 
saúde, e outras partes constituintes das economias ocidentais contemporâneas” (SEN, Amartya. 
Reforma jurídica e reforma judicial no processo de desenvolvimento. In: Direito e Desenvolvimento: 
análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005, p. 13-
30, p. 23). 
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O direito à propriedade é garantido a partir de sua função individual e social217, 

havendo possibilidade de desapropriação por interesse social, necessidade ou 

utilidade pública. O dispositivo em comento garante, ainda, o direito à propriedade 

intelectual, o direito de petição, a tutela do consumidor, o acesso à justiça, a presunção 

de inocência e uma série de remédios constitucionais que visem a efetivação desses 

preceitos, como o habeas data, mandado de segurança e habeas corpus. 

Os artigos 6º e 7º, da Constituição Federal inserem uma série de direitos sociais 

e trabalhistas, a exemplo do direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, 

moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à 

infância, assistência aos desamparados, seguro-desemprego, salário-mínimo, décimo 

terceiro salário, irredutibilidade salarial e salário maternidade e paternidade. O próprio 

art. 193, mais a frente, determina que a ordem social se funda no trabalho, e possui 

como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 

Quanto aos direitos políticos, estes têm lastro na soberania popular, a qual deve 

ser exercida representativa ou diretamente. O art. 14, da Carta Magna, menciona o 

referendo, o plebiscito e a iniciativa popular, não obstante, ao longo do texto ser 

possível verificar a previsão de participação direta da sociedade civil em audiências 

públicas, como no caso do art. 58, §1º, II, que estabelece as atribuições das 

comissões instituídas no âmbito do Congresso Nacional e de suas Casas. 

Ademais, os arts. 29, X; 79, § único 194, VII; 198, III; 204, II; 216, §1º; 227, §1º, 

asseguram o caráter democrático e descentralizado da Administração, evidenciando 

a participação da sociedade, seja no âmbito da organização municipal, do fundo de 

combate e erradicação da pobreza, da seguridade social, dos serviços públicos de 

saúde, da assistência social, do sistema nacional de cultura ou da educação, 

respectivamente. 

A própria ordem econômica, como verificado em capítulo anterior, é fundada 

pela coexistência de valores liberais (propriedade privada, livre concorrência, livre 

iniciativa) e sociais (defesa do meio ambiente, defesa do consumidor, tratamento 

favorecido a empresas de pequeno porte e redução de desigualdades regionais e 

sociais). 

                                                           
217 SILVA, Ana Marília Dutra Ferreira da. As funções da propriedade e o plano diretor como instrumento 
de composição dos interesses privados e públicos. Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da 
Sociedade, Natal, v. 4, n. 1, p. 84- 97, jan./jun. 2013. 
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Cada uma dessas garantias mencionadas possui como fundamento último a 

dignidade da pessoa, de maneira a inserir o ser humano como cerne do 

desenvolvimento. A dignidade da pessoa humana é um dos alicerces que sustentam 

o Estado Democrático de Direito. Afastar este preceito quando do estudo ou 

interpretação de quaisquer dos direitos fundamentais, aqui entendidos como a 

positivação constitucional dos direitos humanos, é mitigar a densificação semântica 

dos mesmos.  

A dignidade da pessoa humana depende da proteção e garantia dos direitos 

fundamentais, os quais “tutelam a liberdade, a segurança e a autonomia da pessoa 

frente ao poder estatal e aos outros membros da sociedade”218.  

Ela envolve tanto a pessoa em sua individualidade, abarcando as necessidades 

materiais mínimas a uma vida digna; quanto a pessoa inserta no âmbito social, 

constituindo “valores e fins superiores da ordem jurídica, que reclamam a ingerência 

ou a abstenção dos órgãos estatais”219. Sendo a dignidade humana um dos escopos 

da ordem econômica, toda e qualquer relação ou atividade econômica deve guiar-se 

à consecução de uma existência digna a todos220.  

Diversas instituições devem interagir nesse processo de desenvolvimento, a 

exemplo do mercado, do judiciário, da imprensa, partidos políticos, organizações não-

governamentais e etc., desempenhando papéis específicos na promoção das 

liberdades instrumentais, de maneira que o sucesso desse processo dependerá, em 

parte, das características dessas instituições (se extrativistas ou inclusivas) e do 

resultado dessas interações221. 

Verifica-se, assim, que o conteúdo do desenvolvimento abarca a 

implementação de liberdades reais, a partir da redução de desigualdades de 

capabilities, o que é delineado pelas garantias constitucionais.  

Ou seja, visa-se a promoção dos valores compartilhados pela sociedade, diante 

da insuficiência do mercado em solucionar completamente a questão da pobreza e 

                                                           
218 MATTAR, Joaquim José Marques. A dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado 
Democrático de Direito. Disponível em <http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-23-JULHO-
2010-JOAQUIM-MATTAR.pdf> Acesso em junho 2012, p. 5. 
219 Ibidem, p. 10. 
220 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2014, 
p. 176-177. 
221 Sobre a importância dessas interações no contexto da contraposição entre a moldura do 
desenvolvimento abrangente e a visão integrada de liberdade vide SEN, Amartya. Reforma jurídica e 
reforma judicial no processo de desenvolvimento. In: Direito e Desenvolvimento: análise da ordem 
jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005, p. 13-30, p. 27. 
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outras problemáticas sociais e políticas. O ser humano está no centro das 

preocupações econômicas, servindo para nortear a própria atividade regulatória do 

Estado. 

Não se quer, assim, simplificar o estudo sobre o desenvolvimento, tratando-o 

em termos generalistas e pouco prático. Visa-se assentar os fundamentos, deveras 

denso e multifacetário, sobre o seu conteúdo à luz da Constituição e seus reflexos no 

ordenamento jurídico e na atuação da Administração Pública. Isso porque, o texto 

constitucional não pode mais ser encarado como um conjunto de mandamus sem 

qualquer eficácia ou respaldo na realidade.  

Por isso, na abordagem anterior sobre a regulação inferiu-se que o Estado 

regulador não deve olvidar do cumprimento dos preceitos constitucionais que regem 

o desenvolvimento, preservando o sistema de mercado concomitantemente com 

valores de justiça social com ênfase na democracia. 

A partir do estudo teórico realizado no decorrer do presente capítulo, enfatiza-

se o papel da democracia em uma abordagem desenvolvimentista calcada em 

instituições ou nos valores compartilhados pela sociedade. 

As instituições inclusivas devem primar por sistemas democráticos e pelo 

empoderamento social, ou seja, por liberdades instrumentais ao desenvolvimento. 

Assim, Martins222 suscita que a democracia é enfatizada, em primeiro lugar, pela sua 

capacidade de traduzir as demandas sociais em prestações mais adequadas por parte 

do poder público e pelo seu potencial de transparência. Além disso, destaca que a 

compreensão mais ampla de desenvolvimento se combina com a ênfase na 

importância da participação popular223. 

Não se deve subestimar a eficácia dos debates e diálogos da sociedade 

quando na avaliação dos problemas sociais e políticos, bem como na identificação 

das necessidades da sociedade - inclusive necessidades econômicas - e na adequada 

resposta às mesmas224. O exercício dos direitos políticos, através de discussão, 

críticas, debates e dissensões são essenciais para a formação de valores e 

prioridades225, elementos que determinarão ações públicas. 

                                                           
222 Idem. 
223 MARTINS, Júlia Cadaval. Op. Cit., p. 109. 
224 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 
181-182. 
225 Ibid., p. 180-181. 
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Em razão disso, Sunkel e Paz226 defendem que a eficácia do desenvolvimento 

depende da participação social, política e cultural ativa de novos grupos sociais, os 

quais historicamente têm sido marginalizados ou excluídos. Esses grupos devem, 

assim, passar a ser sujeitos do desenvolvimento, participando da tarefa de alcançar 

os objetivos firmados socialmente. 

Robinson e Acemoglu observam que existe um mecanismo de persistência, 

através do qual as instituições políticas alocam, por direito, o poder político e aqueles 

que usufruem deste poder influenciam a evolução das instituições políticas227. No 

entanto, eles optam por manter tais instituições e, por conseguinte, o poder lhes 

atribuído.  

Percebe-se que a distribuição do poder político em uma sociedade é a chave 

para a sua evolução e, assim, robustece-se o argumento segundo o qual é necessário 

democratizar a distribuição desse poder, a fim de que as mudanças institucionais 

repercutam no desenvolvimento nacional. 

Muitos já questionaram se a democracia contribui ou obsta o desenvolvimento. 

Aqui cabe o retorna à análise seniana de que essa questão é colocada de forma 

equivocada, já que a democracia é parte constitutiva do desenvolvimento, 

independente dos seus efeitos indiretos. Não obstante, há várias evidências de que a 

democracia reforça a segurança social e previne desastres econômicos228. 

A participação democrática deve ocorrer não apenas no momento da 

elaboração das normas, mas também quando de sua implementação e fiscalização229. 

Assim, o desenvolvimento passa a ser um objetivo alcançado por um processo 

institucional dinâmico, no qual existem interações entre Estado e a sociedade230. 

                                                           
226 SUNKEL, Osvaldo; PAZ, Pedro. El subdesarrollo latino-americano y la teoria del desarrollo. 
México: Siglo Veintiuno, 1988, p. 38. 
227 ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. The role of institutions in growth and development. 
Washington: The World Bank, 2008, p. 7. 
228 SEN, Amartya. Reforma jurídica e reforma judicial no processo de desenvolvimento. In: Direito e 

Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: 

Singular, 2005, p. 13-30, p. 22. 
229 BARRAL, Welber. Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. In: ABDI. 
Direito e Desenvolvimento: debates sobre o impacto do marco jurídico no desenvolvimento 
econômico brasileiro. Disponível em: < 
http://www.abdi.com.br/Paginas/estudo.aspx?f=Ambiente%20jur%C3%ADdico>. Acesso em: 08 jun. 
2015, p. 20. 
230 SCHAPIRO, Mario; TRUBEK, David. Redescobrindo o Direito e Desenvolvimento: 
experimentalismo, pragmatismo democrático e diálogo horizontal. In: SCHAPIRO, Mario G.; TRUBEK, 
David M (org.). Direito e Desenvolvimento: um diálogo entre os Brics. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
27-70, p. 40. 

http://www.abdi.com.br/Paginas/estudo.aspx?f=Ambiente%20jur%C3%ADdico
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O desenvolvimento não pode ser mais encarado como algo imposto por 

medidas meramente estatais, pois perpassa por negociações entre variados grupos 

políticos e de interesse e é mediado por instituições que compõem o Estado de 

Direito231. A partir de instituições democráticas as medidas adotadas tendem a ser 

mais eficazes e eficientes232, posto mais aderentes às escolhas sociais e responsivos 

às necessidades de uma comunidade233. 

A democracia participativa é, portanto, essencial ao desenvolvimento nacional, 

já que o sistema democrático calcado na representação não é suficiente para tornar 

efetiva a participação social, política e cultural dos grupos da sociedade que 

necessitam ser sujeitos do desenvolvimento, agindo ativamente. Essa participação 

deve se inserir, ademais, na estrutura da Administração Pública. 

O próximo capítulo pretende compreender como essa concepção de 

desenvolvimento se desdobra sobre a atuação regulatória do Estado, perpassando 

pelos conceitos de interesse público e eficiência a fim de analisar a democratização 

da Administração Pública no âmbito das agências reguladoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
231 Ibidem, p. 43. 
232 Como bem afirma Schapiro e Trubek, os “arranjos supostamente eficientes, pela sua capacidade de 
produção de resultados com baixos custos de transação, podem não ser responsivos às prioridades de 
uma dada comunidade nacional. Com isso, podem nem atender aos desígnios da coletividade e nem 
resultarem em soluções sustentáveis no médio e longo prazo” (Ibidem, p. 49). 
233 Idem. 
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4 A DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: INTERESSE PÚBLICO 

E EFICIÊNCIA 

  

Uma das principais conclusões do capítulo anterior consiste na impossibilidade 

de restringir o desenvolvimento ao campo meramente econômico. A não incorporação 

das questões institucionais e políticas pode repercutir negativamente sobre o 

desenvolvimento econômico, acabando por impor-lhe “desvios e custos de alta 

onerosidade social”234. 

A partir da concepção de desenvolvimento aqui defendida tem-se a relevância 

das instituições e do ser humano, o qual encontra-se no cerne das preocupações 

constitucionais, dentre elas a econômica, bem como preza-se pela preservação de 

valores caros na atualidade, como os direitos humanos235. 

Importante lembrar que as instituições acabam comprometendo o 

funcionamento da seara econômica, sendo necessária para a redução das incertezas 

na interação humana e essencial à discussão sobre o desenvolvimento. 

A junção dos pressupostos regulatórios com o ideal de desenvolvimento a partir 

de uma visão institucionalista leva à conclusão de que a regulação não deve se limitar 

à correção das falhas de mercado. O ordenamento jurídico brasileiro exige uma 

intervenção do Estado sobre a economia a partir de um viés garantista e 

democrático236. 

                                                           
234 NUSDEO, Fábio. Desenvolvimento econômico – um retrospecto e algumas perspectivas. In: 
SALOMÃO FILHO, Calixto (Coord.) Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros: 2002, p. 
11-24, p. 19. 
235 Barral suscita alguns problemas relativos a essa concepção do ponto de vista de sua 
implementação. Segundo ele, a escassez dos recursos geraria uma dificuldade do administrador 
público no momento de fazer opções. Diante dessa situação, o administrador poderia se deparar, no 
caso concreto, com uma situação na qual a sua opção traria implicações sociais e políticas visíveis 
para determinados grupos da sociedade (BARRAL, Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de 
análise. In: Direito e Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do 
desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005, p. 31-60, p. 40-41). Apesar da pertinência dessa 
colocação, a administração dos recursos escassos deve partir da análise das garantias constitucionais, 
as quais conferem respaldo à análise das capabilities dos indivíduos, como defendido no capítulo 
anterior. É possível que o administrador se depare com situações de conflito de princípios ou direitos, 
devendo examinar o caso concreto sempre partindo dos preceitos constitucionais e valendo-se dos 
instrumentos cabíveis em um Estado Democrático de Direito, a exemplo do sopesamento de princípios 
e da aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de alcançar uma solução 
inserta nos parâmetros de justiça social e de defesa dos direitos individuais. 
236 Baptista afirma ser discutível a suficiência e adequação da incorporação acrítica do pressuposto 
assumido pela teoria econômica da regulação, qual seja, a limitação da regulação à correção das falhas 
de mercado, no contexto da realidade jurídico-econômica brasileira. Isso porque, os problemas 
econômicos no Brasil não são substancialmente de natureza alocativa, mas importam questões de 
ordem redistributiva para a determinação do papel intervencionista estatal (BAPTISTA, Patrícia. A 
evolução do Estador regulador no Brasil: desenvolvimento, globalização, paternalismo e judicialização. 
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Isso porque, ao reconhecer o importante papel das instituições, cabe 

compreender quais são os valores que devem ser seguidos por elas. De fato, as 

estruturas e as instituições, que compõem o sistema de regulação deve seguir os 

parâmetros e valores estabelecidos pelos comandos e escolhas contidos na própria 

Carta Magna. Como visto acima, o mercado vem após o direito, o qual estabelece as 

regras nos limites das quais atuará a livre iniciativa237. 

Quer dizer que a regulação econômica deve buscar seus fundamentos na 

preservação de valores econômicos inerentes a um determinado Estado ou nação. 

Ou seja, os objetivos econômicos mais adequados à condução do desenvolvimento 

devem encontrar respaldo em escolhas democráticas, lastreadas nos valores de 

determinada sociedade, os quais são encontrados, em última instancia, na 

Constituição238. 

O Estado Regulador insere-se no ideal desenvolvimentista, perseguindo maior 

eficiência e legitimidade estatal. Isso porque incorpora distintas fundamentações e 

técnicas juspolíticas direcionadas ao aperfeiçoamento da influência e dos controles 

sociais sobre o aparelho estatal, indicando uma reafirmação da democracia 

substantiva239. 

Dentre os três princípios que devem reger o esforço desenvolvimentista, 

Salomão Filho aponta a diluição dos centros de poder econômico e político e a 

consequente difusão de informações e conhecimento por toda a sociedade, bem como 

o estímulo a cooperação240. Esses dois preceitos robustecem o papel da democracia, 

notadamente, a participativa, a qual se apresenta mais eficaz em matéria 

econômica241. 

                                                           
In: FREITAS, Daniela Bandeira de; VALLE, Vanice Regina Lírio do (coord.). Direito administrativo e 
democracia econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 63-76, p. 67).  
237 Como bem aduz Vanberg, não há mercados sem regras ou interferências. O funcionamento dos 
mercados necessariamente depende da natureza doa marcos legais e institucionais. Nesse sentido, 
propõe a abordagem do liberalismo constitucional a partir da qual defende que a ordem de mercado 
está sujeita às escolhas constitucionais (VANBERG, Viktor J. Mercados y regulación: el contraste 
entre el liberalismo de mercado y el liberalismo constitucional. Disponível em: 
<http://www.biblioteca.org.ar/libros/142307.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2016, p. 87 e 89). 
238 Vide SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. In: SALOMÃO FILHO, Calixto 
(Coord.) Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros: 2002, p. 29-64, p. 33. 
239 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. 99. 
240 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (Coord.) 

Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros: 2002, p. 29-64, p. 38-39. 
241 Nesse sentido que Salomão Filho aduz que o processo de decisão econômica deve se expandir 
pela sociedade. Para isso, o conhecimento econômico deve ser difundido (Ibidem, p. 40). 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/142307.pdf
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A concepção de regulação econômica exprime, por conseguinte, o 

relacionamento entre a sociedade e o Estado no âmbito da economia. Este 

relacionamento é o que legitima a decisão do órgão regulador e deve ocorrer, 

consoante entendimento de Moreira Neto242, através de um processo aberto e 

participativo, no qual os interessados tenham livre acesso.  

O viés democrático e legitimador da atuação da Administração Pública 

relaciona-se intimamente com as concepções de interesse público e eficiência, as 

quais militam em favor dos instrumentos de participação dos administrados na 

formação da vontade estatal, mas também sofrem influência do princípio democrático. 

Este capítulo visa compreender os fundamentos do princípio democrático e 

como ele se aplica no âmbito da Administração Pública, notadamente no que 

concerne à regulação estatal. Pretende, ademais, revisitar os conceitos de 

supremacia do interesse público e do princípio da eficiência, de modo a compreender 

a maneira como se relacionam e promovem a democratização da função regulatória. 

 

 

4.1 A crise do sistema representativo e a democracia participativa no atual 

regime constitucional 

 

O debate político do século XX girou em torno da questão democrática. No 

passado, esse regime político era considerado instável, situação que mudou com o 

advento do capitalismo industrial, o qual permitiu a apropriação do excedente 

econômico sem o uso da violência243. 

Algumas razões principais podem ser apontadas como justificativas para a 

adoção de tal regime: i) a existência de direitos e liberdades garantidos 

constitucionalmente; ii) a possibilidade de atender às demandas da maioria, a qual 

necessita da efetivação de políticas públicas; iii) o seu caráter republicano na medida 

em que pretende transformar indivíduos em cidadãos, os quais atuarão visando o 

bem-comum, a partir de formas deliberativas244.  

                                                           
242 Ibidem, p. 182. 
243 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Sociedade civil: sua democratização para a reforma do Estado. 
In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). Sociedade e Estado 
em transformação. São Paulo: Unesp, 1999, p. 67-118, p. 80. 
244 Offe aponta também uma justifica de caráter internacional, decorrente do fato da pouca 
probabilidade de uma democracia declarar guerra à outra. Vide OFFE, Claus.  A atual transição da 
história e algumas opções básicas para as instituições da sociedade. In: BRESSER PEREIRA, Luiz 
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A democracia pode ser entendida, de maneira geral, como uma forma de 

governo caracterizada por regras as quais delimitam quem está autorizado a tomar as 

decisões coletivas e quais procedimentos podem ser utilizados, estabelecidos 

segundo os limites da inviolabilidade dos direitos fundamentais245.  

Pode-se afirmar, então que se trata de um meio de realização de valores caros 

à convivência humana246, o qual gira em torno do povo e do indivíduo. Como resume 

Moreira Neto, a democracia pode ser entendida como um conjunto de valores 

coerentes com a dignidade da pessoa humana, de modo que os seus resultados 

devem ser coerentes com os valores que informa247. A sua sistematização 

democrática varia de país para país, ademais não há um modelo concreto definitivo, 

perfeito e acabado248.  

Prevaleceu a prática representativa, seguindo um procedimento eleitoral. 

Segundo esse modelo liberal, enfatiza-se a autoridade da lei e as eleições como meios 

para a expressão da vontade popular. Há, assim, a primazia do princípio da legalidade, 

do devido processo legal e, por conseguinte, do Poder Legislativo.  

A legitimidade está atrelada ao formalismo procedimental da elaboração das 

normas, de maneira que a soberania popular é traduzida, na prática, pela soberania 

da positivação jurídica249. Predomina a teorização da democracia como princípio da 

cidadania representativa250. 

Apesar das contradições apresentadas pelo Estado Liberal, o qual primava 

apenas por uma liberdade formal, um importante resultado da democracia 

representativa consistiu na relevância conferida ao sufrágio, na expansão das 

liberdades individuais e proteção de determinados direitos fundamentais251.  

                                                           
Carlos;WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: 
Unesp, 2001, p. 119-146, p. 121-122. 
245 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1997, p. 18 e 20. 
246 SILVA, José Afonso da. Democracia participativa. In: ASSOCIAÇÃO Brasileira dos 
Constitucionalistas Democratas. Cadernos de Soluções Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 181-214, p. 181-182.  

247 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, p. 164-165. 
248 JUSTEN FILHO, Marçal. Agências reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na 
“regulação independente”? Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 1, 
n.2, p. 273-301, abr./jun. 2003, p. 276. 
249 DUARTE JÚNIOR, Ricardo César Ferreira. Agências Reguladoras, Poder Normativo e 
Democracia Participativa: uma questão de legitimidade. Curitiba: Juruá, 2014, p.56-57. 
250 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 159. 
251 Nusdeo aponta, neste contexto, algumas falhas do Estado Liberal mormente na seara econômica, 
quais sejam: a inexistência de mobilidade de fatores; a concentração econômica; a falta de incentivo 
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O Estado liberal é, de fato, pressuposto histórico e jurídico do Estado 

democrático, posto ser necessária a garantia de certos direitos para efetivar-se a 

prática democrática, a qual já estabelecida leva à persistência dos direitos 

fundamentais252. 

A expansão global desta prática democrática foi acompanhada de sua crise no 

âmbito dos países centrais, verificada a partir do aumento significativo do 

abstencionismo e do sentimento por parte dos cidadãos de não serem representados 

pelos políticos eleitos253. 

Passa-se, ademais, a querer conciliar a intervenção do Estado no domínio 

econômico e social com o liberalismo utilizando os mesmos instrumentos de controle 

popular sobre a arbitrariedade estatal.  

O estabelecimento do Estado de Bem-Estar, conduzido pelos reclames 

viabilizados pela própria expansão da democracia254, acarretou o agigantamento da 

Administração Pública, cada vez mais voltada à promoção do desenvolvimento 

econômico e tutela dos direitos sociais, conferindo maior complexidade à sua atuação. 

Ocorre que este modelo de Estado não foi capaz de galgar níveis de eficiência 

satisfatórios, nem de promover a justiça social, além de persistir uma falta de 

legitimidade material das decisões, muitas vezes em razão de interesses políticos. 

Concentrou-se o poder de decisão de políticas públicas em uma elite, a qual ao 

comandar o poder pelo sistema de representatividade, manteve-se afastada da 

sociedade sem prestar-lhe contas255. As práticas de corrupção dentro da burocracia 

estatal também contribuíram para uma mudança do modelo de Estado.  

Como bem aduz Boaventura de Sousa Santos, à medida que as funções do 

Estado foram aumentando, reforçou-se o papel das burocracias, a qual passou a ter 

influência sobre a própria política. Esse modelo burocrático monocrático não atendeu 

                                                           
para a produção de bens coletivos e, em destaque para os fins deste trabalho, a falha no acesso de 
informações relevantes, ou seja, a falta de transparência (NUSDEO, Fabio. Curso de economia: 
introdução ao direito econômico. 3. Ed. São Paulo: RT, 2001, p. 139).  
252 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1997, p. 20. 
253 SANTOS, Boaventura de Sousa. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 
participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 42. 
254 Bobbio explica que à medida em que o voto foi estendido para a extensão da sociedade, começou-
se a exigir do Estado a instituição de escolas gratuitas, a proteção contra o desemprego, a manutenção 
de um sistema de seguridade social (BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das 
regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 35). 
255 LYRA, José Francisco Dias da Costa. Por que reformar as Instituições?. Desenvolvimento em 
Questão, v. 1, n. 1, p. 193-216, 2003, p. 200. 
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às necessidades de soluções plurais de uma sociedade complexa, nem conseguiu 

agregar informações suficientes para promover políticas públicas efetivas nos âmbitos 

social, ambiental ou cultural256. 

Evidenciou-se, assim, a crise da democracia representativa pela análise dos 

seguintes aspectos: i) oligarquização dos partidos políticos; ii) excessiva 

profissionalização da política; iii) desinteresse dos eleitores em participar da política; 

iv) incapacidade dos parlamentares de apontar e resolver os complexos problemas 

econômicos e sociais; v) pouca educação política dos eleitores; vi) patente abuso de 

poder econômico relegado à impunidade; vii) influência prejudicial da mídia; viii) 

personalização exagerada do processo eleitoral; ix) concentração de poderes nas 

mãos do Executivo; x) cerceamento de debate parlamentar mediante edição de atos 

normativos pelo Executivo257, dentre outros258. 

As desigualdades de condições de acesso dos cidadãos em torno dos canais 

de circulação de poder político são acentuadas nos modelos representativos, tendo 

em vista a própria representação dos interesses políticos dos cidadãos não ser 

satisfatória através de partidos políticos. Esta situação agrava-se pela precariedade 

dos mecanismos de accountability vertical e horizontal, bem como das vias de 

participação social259. 

Destaque-se que a problemática da democracia representativa se encontra 

tanto no momento das eleições, mormente em razão da prática de abuso de poder 

econômico, quanto no momento posterior a este, no qual a participação direta dos 

cidadãos desemboca em uma insignificante participação dos cidadãos no processo 

de elaboração de políticas públicas260.  

Isto desencadeia uma situação em que a maior parte da população torna-se 

alheia aos processos políticos, ao passo que alguns grupos começam a atuar junto 

aos representantes do povo para satisfazer seus interesses, galgando sucesso nesta 

empreitada pela própria falta de fiscalização popular. Trata-se de um círculo vicioso, 

                                                           
256 SANTOS, Boaventura de Sousa, op. cit., p. 47-48. 
257 PEREZ, Marcos Augusto. A Administração Pública Democrática: institutos de participação 
popular na Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 31. 
258 Bobbio aponta como desdobramentos problemáticos e desvirtuados do ideal democrático a ênfase 
nos grupos em detrimento da atuação individual; a construção de uma sociedade neocorporativista 
fundada na representação dos interesses e não na representação política; a persistência da 
oligarquização e dos poderes invisíveis (BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das 
regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 22-30) 
259 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo Estado Regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. 
São Paulo: Singular, 2006, p. 57. 
260 Ibidem, p. 162-163. 
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no qual se perpetua a predominância dos interesses de determinados grupos 

econômicos e políticos. 

As regras do processo eleitoral não conseguem inibir a preferência no uso dos 

meios de comunicação e o abuso do poder econômico, robustecendo o favoritismo 

daqueles que já detêm um maior controle dos espaços de poder261. A não reprodução 

da pluralidade e diversidade social brasileira no Congresso Nacional é um reflexo 

dessa situação262.  

Franco identifica os baixíssimos índices de representação de grupos sociais 

majoritários, como as mulheres, os negros e a população de baixa renda263. Além 

disso, minorias expressivas, como os portadores de necessidades especiais e os 

indígenas restam sub-representados.  

Percebe-se, assim, que a adoção do regime democrático é essencial para o 

alcance das razões justificadoras de sua implementação, mas não quer dizer que a 

sua qualidade esteja garantida invariavelmente. Muitas democracias parecem ter 

degenerado para sistemas meramente eleitorais, com domínio reservado a elites não 

submetidas a nenhuma forma de accountability264. 

A crise supramencionada, bem como a da lei formal juntamente com o aumento 

do poder decisório da Administração Pública e da proliferação de autoridades 

administrativas independentes impulsionaram a tendência da participação social nos 

processos de formulações de decisões administrativas265. Trata-se do que Canotilho 

denomina de “democratização da democracia”, o que nada mais é do que otimizar a 

participação dos indivíduos no processo decisório. 

O consenso colhido para a escolha dos agentes políticos das democracias 

formais deu espaço às democracias substantivas, mais adequadas à era da 

informação266. Isso porque, a complexidade e diversidade dos problemas atuais 

                                                           
261 FRANCO, Augusto de. A reforma do Estado e o terceiro setor. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; 
WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 
1999, p. 273-289, p. 280. 
262 Idem. 
263 Idem. 
264 OFFE, Claus.  A atual transição da história e algumas opções básicas para as instituições da 
sociedade. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos;WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade 
e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 2001, p. 119-146, p. 123. 
265 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 78. 
266 Como bem aduz Moreira Neto, “o surgimento de sociedades pluriclasses, a revivescência do 
humanismo ao cabo de duas guerras mundiais, com o fim da virulência das ideologias autoritárias, e, 
notadamente, o advento da Revolução das Comunicações, tornaram as cidadanias mais esclarecidas 
e exigentes, buscando ampliar o consenso político além da formalidade da escolha de governantes (...) 
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demanda soluções políticas voltadas às especificidades sociais, com fulcro na 

eficiência e efetividade das políticas públicas. Busca-se, assim, um consenso mais 

amplo. 

O próprio processo de redemocratização contribuiu com isso ao inserir novos 

atores no cenário político, bem como ao viabilizar o debate acerca de uma nova 

concepção da prática democracia, tendo como norte a relação entre procedimento e 

participação social267. 

Destaque-se que a eficácia da democracia vai depender de sua prática. Ou 

seja, o ideal democrático gera uma série de oportunidades, de modo que o proveito 

da sociedade em torno de sua instituição vai depender de como as oportunidades de 

comunicação e participação política são aproveitadas268.  

Os resultados que a democracia pode gerar para o desenvolvimento do país 

dependerá da forma do seu exercício e do seu alcance. Certamente, a sua limitação 

ao sistema representativo reduz a sua eficácia, ao passo que o reconhecimento da 

concepção de participação amplia o potencial democrático.  

Vale lembrar, ademais, que não se trata apenas de conferir possibilidade de 

participação, mas de verificar a qualidade desta, a qual pode ser verificada a partir da 

análise do procedimento adotado, do conteúdo efetivo e dos resultados alcançados269. 

Com a Carta Constitucional de 1988 fundou-se o Estado Democrático de 

Direito, dentro do qual se estabeleceu o modelo regulatório. Este Estado estrutura-se 

e legitima-se na conjugação dos direitos fundamentais com a democracia, os quais 

devem interagir a partir de uma relação de interdependência ou reciprocidade270, 

buscando a proteção da dignidade humana. 

                                                           
para a escolha de políticas(...)” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 58). 
267 SANTOS, Boaventura de Sousa. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 
participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 54. 
268 Vide SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, 

p. 182-183. 
269 Para avaliar a qualidade de uma democracia em geral deve-se verificar alguns aspectos principais, 
dentre eles, a existência de um estado de direito, participação e competição política, accountability 
democrática horizontal e vertical, o respeito às liberdades civis e políticas e a implementação de 
igualdade política e progressiva igualdade social e econômica (SÁ E SILVA, Fabio de; LOPEZ, Felix 
Garcia; PIRES, Roberto Rocha C. (Org.). Estado, instituições e democracia: democracia. Brasília: 
Ipea, 2010, p. 94).  
270 BINENBOJM, Gustavo. Temas de Direito Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p.46. 
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Bonavides defende que a evolução do constitucionalismo representativo deve 

ser a formação de uma teoria constitucional que faz do cidadão a medula da 

legitimidade de todo o sistema271.  

Conseguintemente, o autor aduz que deve nascer uma Nova Hermenêutica 

Constitucional, fundada em valores, por meio do qual as instituições hão de achar a 

concretude da democracia participativa272, posto que considera a democracia 

representativa apenas um simulacro de governo popular, notadamente devido à 

divisão entre o povo e as instituições governamentais273. 

Consoante verificado no capítulo anterior, existem uma série de dispositivos 

constitucionais os quais dão azo à uma compreensão mais ampla de democracia, qual 

seja, aquela que supera os limites da representação a fim de galgar um nível de maior 

substancialidade a partir da participação. 

Destaque-se que o princípio democrático informa o espírito constitucional, 

sendo, prima facie, enfatizado nas indicações valorativas do preâmbulo, no qual se 

insere as diretrizes da unidade da Carta, abrindo caminho para uma nova 

hermenêutica jurídica274. Esse princípio, assim como os demais, governa a 

Constituição e dirige a sua interpretação. 

Logo em seguida, o art. 1º do texto constitucional infere a formação de um 

Estado Democrático de Direito, fundado na soberania e no pluralismo político, onde 

todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente275. Assim, não há que se pensar que a atuação dos cidadãos na esfera 

pública resume-se às normas contidas no art. 14, da Constituição, o qual está adstrito 

principalmente ao modelo representativo. 

As próprias formas de participação direta indicadas neste dispositivo não 

podem ser interpretadas de maneira restritiva. Ou seja, a democracia direta não se 

limita apenas à realização do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, mesmo 

porque a própria Carta Magna prevê a participação da sociedade civil na construção 

                                                           
271 Complementa, ainda, aduzindo que o nosso sistema representativo é um sistema parcialmente 
legítimo, democrático e representativo. BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia 
Participativa. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 35 e 112. 
272 Ibidem, p. 36-37. 
273 Ibidem, p. 26. 
274 Ibidem, p. 40. 
275 Para a defesa da participação popular na Administração Pública vide SANTOS, Fábio Gomes dos. 
Participação na administração como direito fundamental. Revista Digital de Direito Administrativo, 
v. 1, n.2, p. 436-453, 2014. Para o autor, sendo o povo brasileiro o titular do poder no Estado brasileiro, 
caberia aos cidadãos, mesmo com limitações, o direito de participar da condução de assuntos estatais, 
dentre eles os correlatos à função administrativa. 
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de decisões políticas a partir de outras maneiras, notadamente no âmbito da 

Administração Pública. 

O princípio participativo é também expressão da dignidade da pessoa humana 

e do republicanismo, os quais constam do art. 1º, caput e inciso III, da Constituição 

Federal. Isso porque, ao aproximar o Estado dos indivíduos dá azo à expressão dos 

seus anseios e oportuniza a atuação destes na gestão da coisa pública276.   

A previsão constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório, direitos fundamentais constantes do art. 5º, LIV  e LV, da Constituição, 

abarca tanto a seara judicial quanto administrativa, ratificando o dever de instituição 

de procedimentos que favoreçam o debate público277, a transparência e a publicidade 

de informações. 

Desta feita, o art. 37, §3º, da Carta Magna, bem expõe o espírito constitucional 

de tutela e promoção do modelo participativo ao possibilitar a participação do usuário 

na Administração Direta e Indireta, fixando a disciplina e regulamentação desta 

previsão por lei. Ademais, os arts. 194, VII; 29, X; 198, III; 204, II; 227, §1º, por 

exemplo, asseguram o caráter democrático e descentralizado da Administração, 

evidenciando a participação da sociedade, seja no âmbito da seguridade social, da 

organização municipal, dos serviços públicos de saúde, da assistência social ou da 

educação278. 

Tem-se, assim, que a norma democrática enraíza-se por todo o texto 

constitucional, direta ou indiretamente, seja estabelecendo a soberania ou a tutela dos 

direitos fundamentais, bem como fixando normas específicas279. 

                                                           
276 Vide DUARTE JÚNIOR, Ricardo César Ferreira. Agências Reguladoras, Poder Normativo e 

Democracia Participativa: uma questão de legitimidade. Curitiba: Juruá, 2014, p. 196-197. 
277 Como bem observa Grotti, a Constituição não mais limita o contraditório e a ampla defesa aos 

procedimentos administrativos punitivos, mas abarca as garantias a todos os processos 

administrativos, sejam punitivos ou não, havendo a necessidade de haver controvérsias ou conflitos de 

interesse. Não é necessário que haja lide ou pretensão resistida, basta que os administrados divirjam 

(GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. As Agências Reguladoras. Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº. 6, mai/jun/jul de 2006. 

Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 19 de maio 2016, p. 7. 
278 Ferrari indica outros dispositivos constitucionais, a exemplo dos arts. 10, 11, 29; 31, §3º e 58, §2º. 
Indica, ainda, o caráter exemplificativo dessas previsões, as quais expressam o espírito constitucional 
(FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Participação democrática: audiências públicas. In: GRAU, Eros 
Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Estudos de Direito Constitucional: em homenagem a José 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 325-351, p. 334-335). 
279 Outros diplomas legais estabelecem a participação dos interessados no processo de decisão 
pública, a exemplo do Estatuto da Cidade e da Lei de Licitação, os quais preveem a realização de 
audiências públicas nos casos nela expressos. Além disso, a Lei nº 11.079/2004 estabelece consultas 
públicas para a análise da minuta do edital de licitação e do contrato de concessão, assim como 
algumas leis instituidoras de agências reguladoras preveem alguns desses instrumentos promotores 
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O neoconstitucionalismo, por sua vez, colaborou com a definição desses novos 

propósitos e espíritos constitucionais à medida em que inseriu uma noção mais 

democrática da gestão pública, bem como de uma Administração mais horizontal e 

descentralizada, como se viu anteriormente, centrando-se no princípio da juridicidade 

e tendo como núcleo fundamental a dignidade da pessoa humana, ou seja, a figura 

humana e o seu desenvolvimento. 

A partir disso, Bonavides defende que a democracia (bem como o 

desenvolvimento) é um direito280. De fato, constitui uma garantia a qual pode se 

apresentar como uma forma de governo ou como um direito dos cidadãos, podendo 

manifestar-se de diversas maneiras. Dentre elas, possibilita-se a atuação direta e 

concreta do cidadão como uma expressão do poder. 

Cumpre destacar que a legitimação democrática não se perfaz apenas através 

do sistema eleitoral281. Essa concepção é insuficiente e inadequada ao atual contexto 

social e jurídico. Disso decorre que a democracia representativa e a democracia 

participativa devem ser articuladas, de modo a fortalecer o Estado Democrático de 

Direito282, seja através da perspectiva da coexistência ou da complementariedade283. 

A participação popular contribui para a estabilidade do sistema, diminuindo a ênfase 

nas relações de domínio para conciliar a participação com a representação284. 

                                                           
da participação. A Lei Federal 8.987/95, traça os limites da participação dos usuários na execução da 
prestação de serviços públicos por concessionárias e permissionárias. 
280 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Participação democrática: audiências públicas. In: GRAU, 
Eros Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Estudos de Direito Constitucional: em homenagem a 
José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 325-351, p.160-161. 
281 Vide JUSTEN FILHO, Marçal. Agências reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na 
“regulação independente”? Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 1, 
n.2, p. 273-301, abr./jun. 2003. 
282 Para Boaventura de Sousa Santos, no domínio da democracia participativa, “a democracia é um 
princípio sem fim e as tarefas de democratização só se sustentam quando elas próprias são definidas 
por processos democráticos cada vez mais exigentes” (SANTOS, Boaventura de Sousa. Democratizar 
a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, 
p. 75). 
283 A democracia participativa e a democracia representativa podem se combinar de duas maneiras 
diferentes, consoante entendimento de Boaventura de Sousa Santos: i) através da coexistência, a qual 
implica uma convivência de diferentes formas de procedimentalismo, organização administrativa e de 
variações no desenho institucional, de modo que a democracia representativa dar-se-ia no âmbito 
nacional, ao passo que a participativa, em um cenário local; ii) através da complementariedade, a qual 
consiste em uma articulação mais substancial e profunda, pois decorre do entendimento de que o 
procedimentalismo participativo, os processos de deliberação pública e as formas públicas de 
monitoramento dos governos podem substituir uma parcela dos processos representativos (Ibidem, p. 
75-77).  
284 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Participação democrática: audiências públicas. In: GRAU, 
Eros Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Estudos de Direito Constitucional: em homenagem a José 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 325-351, p. 330. 
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Não se pretende com essa nova concepção democrático-constitucional chegar 

a uma solução utópica da implementação de um modelo ateniense, nem pretender 

que todos os cidadãos participem de todas as decisões políticas, mas defende-se a 

racionalização da participação direta ou semidireta de parcela da população 

interessada dentro da regulação quando esta é necessária e possível285.  

Entre a forma extrema da democracia representativa e a forma extrema da 

democracia direta é possível encontrar formas intermediárias que as integrem286. O 

desenvolvimento da democracia perpassa, assim, pela ocupação de novos espaços, 

principalmente no interior do próprio Estado a partir de modificações no âmbito 

institucional287. 288Prima-se pela existência de um processo dinâmico, no qual haja 

canais de diálogos abertos e operativos entre o Estado e sociedade. 

É nesse sentido que a quantidade e expansão dos espaços de exercícios da 

democracia, onde a sociedade civil pode influenciar nas decisões políticas, torna-se 

mais relevante atualmente do que o número de pessoas que possuem o direito ao 

sufrágio289. 

A participação democrática deve ser compreendida como uma extensão que 

engloba o processo eleitoral, de criação das normas, bem como de implementação e 

fiscalização do cumprimento destas. Ela deve estar lastreada na viabilização de 

debates, diálogos e dissensão os quais gerarão decisões mais bem fundamentadas e 

refletidas, as quais apresentarão mais coerência com a realidade e com as demandas 

sociais. 

Muitas vezes será efetivada uma participação representativa na gestão pública. 

Ou seja, a participação ocorrerá por meio de associações e organizações, com 

fundamento em um princípio democrático organizacional, o qual insere o caráter 

representativo em uma participação procedimental290. Como exemplo tem-se art. 29, 

                                                           
285 DUARTE JÚNIOR, Ricardo César Ferreira. Agências Reguladoras, Poder Normativo e 

Democracia Participativa: uma questão de legitimidade. Curitiba: Juruá, 2014, p. 157. 
286 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1997, p. 52. 
287 Até mesmo em um sistema representativo que funcione bem é possível pensar em um 
aprimoramento institucional através de mecanismos participativos, sem que isso acarrete algum 
prejuízo ou ameaça ao seu funcionamento (SÁ E SILVA, Fabio de; LOPEZ, Felix Garcia; PIRES, 
Roberto Rocha C. (Org.). Estado, instituições e democracia: democracia. Brasília: Ipea, 2010, p. 91). 
288 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública de 

resultados e análise de impacto regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 251. 
289 BOBBIO, Norberto, op. cit., p. 56. 
290 FREITAS, Daniela Bandeira de. A fragmentação administrativa do Estado. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 120-123. 
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XII, da Constituição Federal, o qual prevê a cooperação das associações 

representativas no planejamento municipal. 

A partir disso, confere-se maior legitimidade às decisões estatais, pois o poder 

decisório distribui-se e deixa de se concentrar nos interesses particulares de uma 

pequena elite econômica e burocrática para dividir-se entre um maior número de 

cidadãos e interesses diversos291. Essa legitimidade não se restringe ao resultado, ou 

seja, se todas as vontades colocadas em debate foram atendidas, mas se essas 

vontades foram debatidas segundo um procedimento democrático, plural e aberto. 

Isso não quer dizer, portanto, que todas as demandas sociais postas em 

discussão no âmbito da participação deverão ser acolhidas, mesmo porque muitas 

delas podem apresentar-se de forma contraditória e esbarrar em limitações de ordem 

econômica, notadamente em países que buscam a estabilização de sua economia292. 

Ainda assim, a participação torna-se relevante, tanto em si mesma e em razão de seu 

papel legitimador, quanto para permitir que a sociedade civil consiga preservar uma 

melhor condição para os seus interesses diversos nos piores cenários.  

A democratização deve ser encarada, desta feita, como um processo político 

que abarca e se reflete em diversos aspectos da vida do indivíduo, seja cultural, 

econômico ou social, sendo necessária a possibilidade de que ele tenha meios de 

influenciá-los em condições de igualdade293. O desenvolvimento do cidadão, 

destinatário e ator desse processo, constitui cerne da democracia, de modo a fazer-

se necessário a instituição de meios que viabilizem a participação deveras propalada. 

 

 

 

 

                                                           
291 Estudo promovido pelo Instituto de Política Econômica Aplicada identificou que os municípios 
praticantes de forma mais intensa de políticas participativas apresentam melhor desempenho na 
implementação de políticas sociais de saúde, bem como uma melhoria da administração fiscal. 
Observou-se um círculo virtuoso entre demandas políticas e melhor administração da coisa pública (SÁ 
E SILVA, Fabio de; LOPEZ, Felix Garcia; PIRES, Roberto Rocha C. (Org.). Estado, instituições e 
democracia: democracia. Brasília: Ipea, 2010, p. 171). 
292 A mesma lógica aplica-se ao sistema representativo, o qual encontra dificuldade em manter uma 
responsividade perfeita, mesmo porque pode-se levar à ineficiência administrativa e à 
irresponsabilidade fiscal, diante da escassez dos recursos (SÁ E SILVA, Fabio de; LOPEZ, Felix Garcia; 
PIRES, Roberto Rocha C. (Org.). Estado, instituições e democracia: democracia. Brasília: Ipea, 
2010, p. 96). 
293 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Participação democrática: audiências públicas. In: GRAU, 
Eros Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Estudos de Direito Constitucional: em homenagem a José 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 325-351, p. 331. 
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4.2 A abertura democrática da Administração Pública 

 

Conforme demonstrado em capítulo anterior, o Estado brasileiro tem passado 

por uma série de transformações que tendem a diminuir o seu tamanho sob o viés da 

regulação. A atuação regulatória do Estado, por sua vez, suscita algumas questões, 

a exemplo da captura, da razoabilidade das suas decisões, da constitucionalidade da 

competência normativa das agências reguladoras, em suma, da legitimidade da 

regulação294. 

Este estudo não estender-se-á à análise de cada um desses aspectos, mas 

pretende analisar a legitimidade da atuação das agências reguladoras a partir da 

concepção de democracia participativa, a fim de fazer um contraponto às críticas 

fundadas na não-eletividade dos seus dirigentes, na natureza técnica das suas 

funções e na sua autonomia reforçada. 

Em uma sociedade complexa, permeada por interesses conflitantes e por 

constante transformação e modificação dos atores do direito público, quais sejam, os 

indivíduos e as instituições delineadas pela sociedade, é necessário adaptar o direito 

administrativo à realidade a fim de conferir efetividade e eficiência às políticas 

públicas295. 

Para realizar interesses gerais da atualidade, o Estado deve trabalhar 

permanentemente com a realidade296. A edição de uma lei geral que vigore por tempo 

indeterminado e cujos conflitos sejam levados ao Judiciário torna-se insuficiente, 

sendo premente o planejamento e gerenciamento constante diante de demandas mais 

numerosas297.  

                                                           
294 Entende-se “legitimidade” aqui quando há níveis de identidades entre a atuação estatal e as 

aspirações dos cidadãos (Vide OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação 

estatal: Administração Pública de resultados e análise de impacto regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 

2015, p. 65). 
295 SANTOS, André Luiz dos; e CARAÇATO, Gilson. A consensualidade e os canais de democratização 
da Administração Pública. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, José Eduardo; SANTOS, 
Márcia Walquíria Batista dos. Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. I. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 791-838, p. 797. 
296 SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às agências reguladoras. In: SUNFELD, Carlos Ari. Direito 
Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 17-38, p. 29. 
297 Como razões que demonstram a complexidade social, Sundfeld aponta: “as pessoas não se 
satisfazem mais só com a diminuição da poluição; elas querem ser protegidas também enquanto 
consumidoras (...), querem um controle sobre o poder econômico para evitar a concentração 
empresarial (...), querem a democratização do acesso aos serviços que as colocam em conexão com 
o mundo (...) (SUNDFELD, Carlos Ari. Ibidem, p. 29-30). 
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A reforma das instituições torna-se presente diante da necessidade de atender 

às demandas sociais, de modo que o Estado Regulador foi um modelo propício à 

institucionalização das formas de participação da sociedade civil. Essa participação 

cresce com a complexidade social, a qual repercute na intensidade e extensão da 

atividade administrativa, bem como com a maior utilização pelo legislador de conceitos 

indeterminados e de termos com significativa abertura semântica. 

De fato, a questão participativa constitui um reclame da evolução da sociedade, 

perante a qual o Direito não pode restar omisso, devendo fornecer as bases da 

composição do modelo representativo para o da participação. A chamada 

“democratização da democracia” alcança o direito administrativo notadamente em 

razão da abertura e do incentivo à participação dos administrados durante os 

processos de decisão promovidos no âmbito da Administração Pública298. 

Essa abertura decorre do processo de reforma estatal, a partir da qual buscou-

se formas eficientes de se gerir a máquina pública. Ganha relevo, nesse contexto, 

questões relativas à participação, transparência, controle, consenso e à eficiência, 

elementos componentes do que passou a se chamar governança299.  

É possível conceituar governança de diversas maneiras. Como defendem 

Kissler e Heidemann, não existe um conceito único para este termo, mas diferentes 

pontos de partida para uma nova formatação ou estruturação das relações entre o 

Estado e suas instituições com organizações privadas e com os atores da sociedade 

civil300. 

Percebe-se uma modificação nas estruturas de relacionamento entre o Estado, 

suas instituições, os agentes econômicos e da sociedade civil, estabelecendo o que 

se costumou chamar pela ciência política de governança, a qual indica um complexo 

sistema de relações e responsabilidades entre os atores que possuem a competência 

decisória e os destinatários destas decisões301.  

                                                           
298 Consoante aduz Miragem, o aspecto da cidadania legitima em caráter formal e substancial a atuação 
da atividade administrativa. Considera que se trata de um novo modelo de participação dos cidadãos, 
no qual estes não são apenas destinatários das providências estatais, “mas restam implicados 
diretamente no seu funcionamento e nos assuntos que lhe digam respeito” (MIRAGEM, Bruno. A nova 
administração púbica e o direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 54-55). 
299OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública de 
resultados e análise de impacto regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 182. 
300 KISSLER, Leo; HEIDEMANN, Francisco G. Governança pública: novo modelo regulatório para as 
relações entre Estado, mercado e sociedade? Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 
40, n. 3, p. 479-99, maio-jun. 2006, p. 480. 
301 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Forense. 
13ª ed., 2003, p. 211-212. 
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A governança pauta-se, destarte, no alcance de decisões democráticas; na 

atuação ativa dos indivíduos, atores sociais ou econômicos; na durabilidade e 

coerência das políticas estabelecidas; na transparência; accountability; justiça social; 

inclusão e respeito às garantias constitucionais. 

Em suma, esta ênfase nos instrumentos de consensualidade insertos na noção 

de governança advém da necessidade de: i) aperfeiçoar a governabilidade através do 

aumento da eficiência; ii) mitigar as possibilidades de abuso de poder; iii) conferir 

maior aceitação das decisões tomadas; iv) proporcionar um melhor atendimento aos 

interesses conflitantes e v) robustecer a percepção de responsabilidade por parte dos 

administrados sobre os bens públicos302. 

Aspecto interessante da governança é a viabilização de um futuro sustentável 

para os atores que se inserem nos seus mecanismos (stakeholders), os quais deverão 

visar a promoção do interesse público, cujo conteúdo será visto mais adiante303. 

Prima-se pela cooperação entre atores que possuem interesses diversos, mas que 

visam a solução conjunta de problemas. 

Essa cooperação não vai depender de visões otimistas ou pessimistas acerca 

da natureza humana, mas de condições e instituições que viabilizem o seu 

desenvolvimento304. Criadas as condições de fluxo de informação e conhecimento, há 

uma tendência de cumprimento voluntário das decisões tomadas, cujo controle é 

exercido também pelos participantes do procedimento. 

Além disso, ambientes promotores da cooperação ou participação no âmbito 

da regulação asseguram uma maior efetividade às decisões tomadas, assim como 

permite a escolha de comportamentos de melhor proveito social, a despeito dos 

interesses particulares dos agentes envolvidos305. Ela possibilita a coordenação de 

várias expressões de poder para o alcance de finalidades comuns, sem impedir o 

desenvolvimento de potencialidades individuais306. 

Como corolário, aponta-se para a chamada “processualização” da atividade 

administrativa, por meio da qual se pretende o respeito e promoção do devido 

                                                           
302 Ibidem, p. 110. 
303 KISSLER, Leo; HEIDEMANN, Francisco G. Governança pública: novo modelo regulatório para as 

relações entre Estado, mercado e sociedade? Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 
40, n. 3, p. 479-99, maio-jun. 2006, p. 482. 
304 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (Coord.) 

Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros: 2002, p. 29-64, p. 50. 
305 Ibidem, p. 54. 
306 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Forense. 13ª 
ed., 2003, p. 60-61. 
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processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Além disso, possibilita-se que a 

Administração tenha o conhecimento pregresso das repercussões de uma medida a 

ser implementada e alcance um nível mais elevado de consensualidade, legitimação 

de suas decisões307. 

Trata-se de procedimentos, instituídos à luz do Estado Democrático de Direito, 

os quais primam pela garantia de regularidade, de modo que não se esteja à mercê 

de orientações governamentais, e máximo acesso dos administrados às 

informações308. Este acesso torna-se relevante na formação do convencimento dos 

administrados, principalmente quando se exige conhecimento técnico. 

Na Inglaterra e nos Estados Unidos viabiliza-se a participação no âmbito da 

Administração a partir das fórmulas: “right to a fair hearing” e “right to a consultation”, 

os quais aplicam-se também junto às agências de regulação como garantias 

processuais309. 

Essa “processualização” ou procedimentalização é influenciada pelo modelo 

procedimental de democracia participativa teorizado por Habermas. Este autor 

localiza a legitimidade em termos de procedimento, o qual deve permitir a 

comunicação e a participação de todos os possíveis atingidos pela regulamentação310. 

Apesar das dificuldades de se aplicar esta teoria em sua inteireza, bem como 

das controvérsias suscitadas pelo estrito respeito à razão comunicativa e ao consenso 

procedimental independente do resultado, os pressupostos da institucionalização de 

processos e de meios viabilizadores da comunicação entre cidadãos são essenciais 

à compreensão da abertura da Administração Pública pautada na concepção de 

democracia participativa. 

A tradicional verticalização das relações entre Administração Pública e 

administrados, materializada nos atos administrativos unilaterais, cede lugar a 

mecanismos consensuais para a satisfação do interesse público. A forma de o Estado 

se relacionar com a sociedade sofre modificações significativas, tendo como norte 

valores constitucionais, cujo cerne consiste na própria dignidade humana. 

                                                           
307 BINENBOJM, Gustavo. Temas de Direito Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p. 55. 
308 MIRAGEM, Bruno. A nova administração púbica e o direito administrativo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 46-47. 
309 BINENBOJM, Gustavo. Temas de Direito Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p. 56. 
310 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, v. 2. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2003, p. 319. 
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A insuficiência do critério majoritário acarreta a necessidade da exposição 

pública das razões as quais fundamentam uma decisão a ser tomada pela 

Administração. Por conseguinte, exige-se maior esforço argumentativo e cautela na 

apresentação de propostas sujeitas a críticas dos interessados no assunto311. 

A partir disso, tem-se as agências reguladoras como importante lócus da 

promoção deste elemento participativo, haja vista seu papel regulamentador e 

fiscalizador. Elas viabilizam uma maior interlocução com a sociedade, constituindo 

uma resposta à necessidade de flexibilidade e comunicabilidade da intervenção 

reguladora312. 

Assim é que sobressai a necessidade destas autarquias fornecerem 

informações claras e acessíveis, garantindo o direito à informação e a transparência 

necessária ao controle social, além de fomentar a participação popular, a partir da 

instituição dos instrumentos viabilizadores desta313.Daí poder-se afirmar que as 

agências reguladoras têm o papel de incrementar as chamadas liberdades 

instrumentais314.  

A compreensão deste papel responde ao questionamento acerca da falta de 

legitimidade das agências reguladoras, pois ao exercer as suas funções executivas, 

com respaldo em sua autonomia decisória, pode formular políticas contrárias aos 

interesses políticos dos agentes públicos eleitos democraticamente. Viabilizando-se, 

por sua vez, a participação dos interessados, as suas decisões tornam-se legítimas 

pela atuação direta da sociedade. 

A legitimidade democrática das agências se firma sem retirar o papel da lei, o 

qual continua fundamental. É a Constituição e a própria lei que estabelecem os 

                                                           
311 Ocorre que, o posicionamento manifestado por setores da sociedade civil, por exemplo, não vincula 
a decisão administrativa. No entanto, exige-se do administrador um dever de motivação específico, 
respaldado em argumentos técnicos-jurídicos, a fim de justificar a adoção de decisões contrárias às 
ponderações dos administrados, pois não podem simplesmente ignorá-las (MIRAGEM, Bruno. Op. cit., 
p. 47-51). 
312 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação estatal e as agências independentes. In: 
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 72-98, p. 
81. 
313 Neste sentido, Moreira Neto inclui a “participação regulatória” como um dos princípios básicos da 
regulação, através da publicidade e pelo processualidade aberta. Esta processualidade estaria 
relacionada com o devido processo legal, legitimador das normas regulatórias. MOREIRA NETO, Diogo 
Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Forense. 13ª ed., 2003, p. 168 e 182. 
314 OLIVEIRA, Diogo Pignataro; MENDONÇA, Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de 
Alencar. A governança pública e o estado regulador brasileiro na efetivação do direito fundamental ao 
desenvolvimento. In: Regulação econômica e proteção dos direitos humanos: um enfoque sob a 
óptica do direito econômico. Org.: Fabiano André de Souza Mendonça; Vladimir da Rocha França; 
Yanko Marcius de Alencar Xavier. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2008, p. 80. 
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mecanismos procedimentais através dos quais almeja-se obter decisões que 

equilibrem objetivos e princípios conflitantes315. Resguarda-se as instituições básicas 

e evita-se uma legislação fixadora de decisões inafastáveis e decorrentes de pressões 

ou influências de grupos de interesse, quer econômicos, quer políticos316. 

Sucessivamente, a expansão das liberdades individuais de um agente 

econômico não pode suprimir as liberdades de outros atores sociais, de maneira que 

os interesses do mercado não podem se sobrepor ao da sociedade317, mas devem-se 

harmonizar, evitando abusos de poder econômico. 

Essas autarquias se propõe a atuar intramercado, ao equilibrar os interesses 

dos setores, fomentando a livre iniciativa e livre concorrência ao passo em que protege 

os consumidores; e extramercado, quando busca a concretização dos objetivos e 

garantias constitucionais318.  

As regras institucionais e procedimentais de conteúdo democrático permitem o 

fluxo de informações ou do conhecimento econômico difuso entre os vários grupos 

sociais envolvidos na regulação, os quais atuam de forma participativa viabilizando 

este fluxo319. 

O acesso à informação é essencial à promoção da democratização do espaço 

público, sendo a regra constitucional, excepcionada apenas quando imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado320. Assim, a Administração deve permitir o 

acesso às informações, bem como promover a publicidade destas. 

Nos Estados Unidos, onde a discussão em redor das agências reguladoras é 

bem mais antiga e madura, o Federal Administrative Procedure Act (APA) reconheceu 

o direito dos cidadãos de serem ouvidos em audiências ou consultas públicas durante 

                                                           
315 NUSDEO, Fábio. Desenvolvimento econômico – um retrospecto e algumas perspectivas. In: 
SALOMÃO FILHO, Calixto (Coord.) Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros: 2002, p. 
11-24, p. 24. 
316 Idem. 
317 DUARTE JÚNIOR, Ricardo César Ferreira. Agências Reguladoras, Poder Normativo e 
Democracia Participativa: uma questão de legitimidade. Curitiba: Juruá, 2014, p.189. 
318 Ibidem, p. 185-186. 
319 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (Coord.) 

Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros: 2002, p. 29-64, p. 49. 
320 O dilema dos prisioneiros é um bom exemplo de como o acesso a informações e a cooperação são 
importantes na adoção de estratégias pelos players. Trata-se da seguinte situação: duas pessoas 
conspiram para cometer um crime e são detidas pela polícia. Colocadas em salas separadas e 
incomunicáves, eles têm as seguintes opções: i) não confessar e cada um terá a pena de um ano 
apenas; ii) confessar para obter a pena de meio ano, no caso de o outro não confessar; iii) não 
confessar e obter a pena de sete anos, se o outro prisioneiro confessar; iv) confessar e obter a pena 
de cinco anos, caso o outro também confesse (COOTER, Robert; ULLEN, Thomas. Direito & 
economia. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 56-59). A possibilidade de cooperação esbarra na 
ausência de informações precisas acerca de como o outro suspeito agirá. 
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o processo de tomada de decisão sobre o conteúdo da regulação321. Posteriormente, 

a garantia da oitiva dos argumentos das partes afetadas por uma norma regulatória 

antes da determinação de seu conteúdo ganhou status de proteção constitucional322. 

A participação popular na Administração Pública confere legitimidade a sua 

atuação, de modo a colaborar com a superação do obstáculo do chamado déficit 

democrático. Este ponto tem sido objeto de controvérsias, notadamente em razão da 

tecnicidade dos seus dirigentes diante das decisões de relevância social tomadas em 

seu âmbito. 

O déficit democrático deveras referido quando se fala das agências reguladoras 

é real apenas no momento em que se analisa a questão pelas lentes do modelo de 

democracia representativa, bem como a partir da não implementação dos 

instrumentos de participação popular no âmbito dessas autarquias323.  

A partir de um procedimento participativo ocorre uma aproximação com o meio 

social, justifica-se a atuação do Estado e aumenta-se o seu controle. A 

institucionalização de procedimentos argumentativos e racionais servem de força 

legitimadora das normas regulatórias, as quais conduzem para resultados mais justos 

e menos onerosos324. 

Ocorre que, como visto anteriormente, a partir da crise do sistema 

representativo, a legitimidade de atuação estatal, inclusive no âmbito da 

Administração Pública, não se subordina apenas ao voto dado em eleições 

majoritárias, mas também à abertura e operacionalização da participação da 

sociedade civil nos processos decisórios. 

Essa nova estruturação decorre da já mencionada fragmentação 

organizacional e funcional da Administração Pública, a qual contribui com o respeito 

ao pluralismo social, regional e local325. Essa transferência do poder decisório para 

                                                           
321 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo Estado Regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. 
São Paulo: Singular, 2006, p. 196. 
322 Ibidem, p. 197. 
323 Como bem explica Justen Filho, a democracia exige que os titulares de determinados órgãos sejam 
escolhidos pelo voto, não que todos os cargos sejam supridos através de eleições. A democracia 
também permite que cargos sejam supridos pela meritocracia, através da qual preservam-se valores e 
princípios fundamentais, que estariam em risco (ou não adequadamente cumpridos) sob a influência 
da maioria (Agências reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na “regulação 
independente”? Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 1, n.2, p. 273-
301, abr./jun. 2003, p. 278-279). 
324 Vide DUARTE JÚNIOR, Ricardo César Ferreira. Agências Reguladoras, Poder Normativo e 

Democracia Participativa: uma questão de legitimidade. Curitiba: Juruá, 2014, p. 167. 
325 Segundo defende Freitas, a participação da sociedade nos processos decisórios é viabilizada pela 
fragmentação orgânica, funcional e territorial da Administração Pública, pois é através da 
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um ambiente mais democratizado constitui a abertura democrática no âmbito da 

estrutura do Estado. 

As agências reguladoras, através da instituição de um procedimento 

participativo, servem de mediadoras do debate público, tornando possível a 

comunicação entre a racionalidade econômica, técnica e a jurídico-política326. Não se 

trata, assim, de uma mera formalidade, mas pode configurar requisito de validade das 

normas a serem editadas327. 

Com o passar do tempo, as agências reguladoras podem passar a ser 

controladas por interesses privados de setores regulados328. Como corolário, os 

objetivos iniciais do programa de regulação ou seus standards acabam sendo 

desvirtuados por esses grupos de interesse, perfazendo o que comumente se chama 

de captura329.  

A participação no âmbito das agências reguladoras, contribui para a mitigação 

da possibilidade de captura da agência por parte de grupos economicamente fortes e 

politicamente influentes, tendo em vista o robustecimento do controle de sua atuação. 

O diálogo social diminui o risco de os assuntos regulados serem apropriados por 

grupos de forte influência política ou econômica330. 

A criação de um devido processo legal aberto à participação mitiga a formação 

de grupos de pressão. A institucionalização das agências permite, então, a criação de 

um espaço comum de debates a partir do qual se viabiliza um processo duradouro de 

                                                           
descentralização ou da autonomia administrativa que se poderá robustecer a sua abertura democrática. 
O modelo clássico de centralização e burocratização não possibilita a participação dos cidadãos no 
nível intermediário e fragmentário dos órgãos e entidades, não permitindo a gestão administrativa 
própria de assuntos locais e setoriais (FREITAS, Daniela Bandeira de. A fragmentação administrativa 
do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p.113). 
326 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 304-305. 
327 Aragão defende que a omissão na realização do processo de participação cidadã deve ser 
considerada como causa invalidadora do ato administrativo expedido (Vide ARAGÃO, Alexandre 
Santos de. A legitimação democrática das agências reguladoras. In: BINENBOJM, Gustavo. Agências 
reguladoras e democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 1-20). 
328 Vide POSNER, Richard A. Teorias da regulação econômica. In: MATTOS, Paulo (coord.). 
Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. São Paulo: ed. 34, 2004, p. 49-80, 
p. 56-60. 
329 Marques Neto identifica quatro graves riscos de captura: i) risco da concussão; ii) contaminação de 
interesses, ou seja, a assunção pelo regulador de valores e interesses do regulado como se fossem os 
interesses gerais da coletividade; iii) insuficiência de meios; iv) pelo poder político, a qual ocorre pelo 
atrelamento da atividade regulatória aos interesses conjunturais do bloco do poder (MARQUES NETO, 
Floriano de Azevedo. A nova regulação estatal e as agências independentes. In: SUNDFELD, Carlos 
Ari. Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 72-98, p. 90). 
330 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública de 

resultados e análise de impacto regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 256. 
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desenvolvimento, a partir da ampliação das liberdades substantivas e 

instrumentais331. 

A fim de promover essa processualização ou a maior democratização do 

processo decisório da Administração Pública deve-se partir ao estudo dos institutos 

ou instrumentos de participação popular.  

Estes podem ser entendidos como aqueles que oportunizam a integração direta 

ou indireta dos cidadãos integrantes de todos os seguimentos sociais ou de todos 

aqueles que possuem interesse na questão332. Os mais frequentes são: os conselhos, 

comissões e comitês participativos; o orçamento participativo; a audiência e a consulta 

pública. 

A audiência pública ocorre na fase instrutória do processo decisório e consiste 

na realização de uma sessão pública, na qual se oportuniza a participação dos 

interessados e onde haverá o esclarecimento e debates de todos os aspectos e 

problemas referentes à determinada problemática333.  

Esses interessados podem ser particulares ou associações, aos quais será 

facultado o oferecimento de sugestões e esclarecimentos. Entende-se que a 

realização desta é formalidade essencial, de maneira que a omissão da Administração 

Pública invalida todo o procedimento.  

Não pode consistir, assim, em uma mera etapa formal, na qual não se pretende 

considerar a efetiva atuação da sociedade civil, aprovando uma decisão prévia e 

categoricamente estabelecida. É o que Justen Filho chama de “participação externa 

‘cosmética’”, na qual ouvem-se os particulares e interessados, mas a decisão 

pretende ser desvinculada dessas contribuições334. 

Estas audiências devem respeito aos princípios constitucionais do devido 

processo, ampla defesa e contraditório. Além disso, deve ser oportunizado o acesso 

                                                           
331 Vide DOMINGUES, Juliana Oliveira. As agências reguladoras e desenvolvimento. In: Direito e 
Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: 
Singular, 2005, p. 167-191. 
332 Perez destaca que na esteira de Giovanni Sartori e da chamada teoria dos jogos, os institutos de 
participação popular no âmbito da Administração Pública são voltados a decisões de “soma positiva”, 
ou seja, que produzam mais vantagens do que desvantagens aos envolvidos, resultando de uma 
mistura entre conflito e cooperação. Se não se confrontam estes sujeitos ou os polos opostos diz-se 
impossível a cooperação, conflito e a obtenção de decisões no interesse de todos (PEREZ, Marcos 
Augusto. A Administração Pública Democrática: institutos de participação popular na Administração 
Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 94). 
333 PEREZ, Marcos Augusto. Ibidem, p. 168. 
334 JUSTEN FILHO, Marçal. Agências reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na 

“regulação independente”? Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 1, 

n.2, p. 273-301, abr./jun. 2003. 
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a todos os interessados, preservando a isonomia dos administrados, e a pauta da 

reunião deve ser divulgada ampla e previamente335.  

A autoridade púbica que preside a sessão, por sua vez, deve conduzi-la de 

acordo com os princípios da abertura, lealdade e imparcialidade336. Há a possibilidade, 

ademais, de os participantes juntarem documentos e requerer oitiva de testemunhas, 

assim como é possível a suspensão do procedimento para produção de provas. 

Demais princípios processuais, como o da economicidade e celeridade devem 

ser aplicados também, tendo em conta que o fim da audiência é elaborar atos 

legítimos, consoante o interesse público; possibilitarem aos interessados influírem no 

processo e diminuir o risco de erros da decisão, conferindo maior eficiência337. Ocorre, 

pois, exposições de tendências e preferências da população, no intuito de conduzir a 

uma maior aceitação social da decisão a ser tomada. 

Em razão disso, Figueiredo defende que a audiência pública é autêntico direito 

difuso. Segundo a autora, trata-se de direito público subjetivo de defesa da 

comunidade e, apenas reflexamente, direito individual338. 

Apenas para mencionar alguns exemplos das principais agências do país, a Lei 

do petróleo, responsável pela instituição da ANP prevê, em seu artigo 19 que as 

iniciativas de projetos de lei ou de alteração de normas administrativas as quais afetem 

direito dos agentes econômicos ou de consumidores e usuários de bens e serviços da 

indústria do petróleo serão precedidas de audiência pública convocada e dirigida pela 

ANP.  

A Lei 9.427/1996, criadora da ANEEL, prevê em seu artigo 4°, §3°, que o 

processo decisório o qual afete direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou 

dos consumidores, mediante iniciativa do projeto de lei ou, quando possível, por via 

administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela ANEEL.  

O art. 53, do regimento interno da ANATEL, estabelece a participação pública 

quando da participação de terceiros em processos administrativos da agência. Isso à 

luz da Lei Federal de Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99), a qual prevê a 

                                                           
335 PEREZ, Marcos Augusto. Op. Cit., p. 171. 
336 Ibidem, p. 172. 
337 Ibidem, p. 174. 
338 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Instrumentos da Administração Consensual: a audiência pública e sua 
finalidade. In: In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma avaliação das tendências 
contemporâneas do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 383-399, p.384. 
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possibilidade de audiências públicas para a discussão da matéria antes de a 

autoridade administrativa decidir. 

A Resolução 612/2013 da ANATEL reforça a publicidade dessas audiências ao 

prever a sua transmissão em tempo real via Internet, além da sua gravação e 

disponibilização na página virtual da autarquia. A rejeição ou adoção de cada crítica 

ou sugestão deverá ser justificada e publicada no respectivo site. 

Possuindo a mesma função que as audiências públicas, a consulta pública se 

diferencia pela forma de realização, sendo mais simples, não possuindo debates orais, 

nem muitas formalidades, além de ser feita individualmente nos limites do prazo 

fixado.  

Consiste na divulgação prévia de minutas de atos normativos de interesse 

geral, a partir da qual os interessados fornecem críticas, sugestões, tiram dúvidas ou 

requerem informações339. Ou seja, não existe sessão, com data e hora marcada, de 

modo que a participação é feita individualmente em um prazo previamente 

determinado. 

Toda a consulta deve ser respondida de maneira pública, a fim de motivar, 

instruir e fundamentar a decisão a ser tomada. Cada resposta deve ser analisada 

pelas agências com atenção e as decisões destas devem ser devidamente motivadas 

e publicizadas340. Outrossim, não pode haver modificação da matéria colocada em 

questão, pois de outro modo haveria a necessidade de reinício do procedimento341. 

O Art. 42, da Lei n° 9.472/97, criadora da ANATEL, prevê que as minutas de 

atos normativos serão à consulta pública, formalizada por publicação no Diário Oficial 

da União. Essa previsão é repetida pelo Regimento Interno da agência, o qual acresce 

a exigência de que a ANATEL deve se manifestar sobre cada uma das críticas e 

sugestões (art. 59, §4º, Resolução 612/2013). Por outro lado, o art. 6º, IV, do Decreto 

n° 2.335/97 estabelece, no âmbito da ANEEL, a consulta aos agentes, consumidores 

e sociedade de forma genérica. 

Não há previsão de consultas públicas na Lei do Petróleo, por exemplo. 

Desnecessária, no entanto, esta previsão em razão do mandamus constitucional. 

                                                           
339 PEREZ, Marcos Augusto. A Administração Pública Democrática: institutos de participação 
popular na Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 176-177. 
340 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 297. 
341 BINENBOJM, Gustavo. Temas de Direito Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p. 115. 
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Além disso, é possível valer-se do art. 31, da Lei 9.784/99, a qual regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelecendo a abertura 

do período de consulta pública para manifestação de terceiros quando envolver 

assunto de interesse geral e não prejudicar a parte interessada.  

Os conselhos consultivos ou comitês, por seu lado, são órgãos compostos por 

pessoas da sociedade e representantes de órgãos afetados pela regulação. Reúnem 

representantes do Poder Legislativo e Executivo, bem como de representantes dos 

usuários, das prestadoras de serviços e daqueles que representam a sociedade em 

geral. Sua função é consultiva e fiscalizatória, podendo opinar no processo de 

elaboração normativa342.  

A Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97) prevê a existência de um 

conselho consultivo como o órgão de participação institucionalizada da sociedade na 

agência. Ele é integrado por representantes indicados pelo Senado Federal, pela 

Câmara dos Deputados, pelo Poder Executivo, pelas entidades de classe das 

prestadoras de serviços de telecomunicações, por entidades representativas dos 

usuários e por entidades representativas da sociedade. 

A Resolução da ANEEL nº 138/00 regulamenta os Conselhos de Consumidores 

de Energia Elétrica, os quais devem auxiliar a ANEEL no seu dever de assegurar 

serviços adequados à sociedade. Sua atuação volta-se à orientação, análise e 

avaliação das questões ligadas ao fornecimento, às tarifas e à adequação dos 

serviços prestados ao consumidor final. 

Quanto à Agência Nacional de Águas, a despeito de a sua lei criadora (Lei nº 

9.984/00) não conter qualquer previsão específica sobre a realização de audiências 

ou consultas públicas, estas são praticadas no âmbito da agência. O regimento interno 

desta agência faculta a promoção de audiências públicas e consultas como medida 

preparatória à edição de normas. 

Além disso, a própria estrutura da regulação hídrica no Brasil permite ou 

estabelece imperativamente a existência de conselhos e comitês, nos quais se efetiva 

a participação da sociedade civil, como será visto no próximo capítulo. 

                                                           
342 Vide BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, 
democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 300. 
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De fato, entende-se que a utilização desses canais de democratização343 

constitui pressuposto da criação das agências, as quais foram instituídas em um 

contexto de democratização da Administração Pública em detrimento da 

burocratização e verticalização das relações desta com os cidadãos. Sendo assim, 

essa exigência procedimental afeta a própria validade dos atos e normas expedidos 

pelas agências344.  

Isso decorre, ademais, do fato de que a participação da sociedade civil no 

âmbito da estrutura administrativa tem fundamento no próprio mandamus 

constitucional, o qual confere um caráter participativo à concepção de democracia, 

como visto anteriormente. Assim, a democracia também pressupõe o controle social 

e a gestão democrática. 

O devido processo legal no âmbito das agências reguladoras, notadamente no 

que concerne a questões relevantes para a sociedade, deve respeitar os princípios da 

publicidade e transparência, bem como efetivar o contraditório e a ampla defesa 

através dos instrumentos de participação345.  

O procedimento, como já ressaltado, é elemento essencial para conferir 

legitimidade democrática à atuação administrativa, o que não afasta a importância do 

conteúdo desta, o qual deve ater-se aos standards constitucionais e legais, ou seja, o 

poder decisório dessas agências é condicionado. A atividade regulatória passa a ter 

como pressuposto de legitimidade a existência de um amplo e permanente diálogo346. 

O diálogo social da Administração Pública com a sociedade deve servir para 

alcançar a melhor decisão diante das limitações da vontade subjetiva dos vários 

interessados em conflito.  

                                                           
343 Necessário mencionar que existem três espécies de canais de democratização: legislativos, judiciais 
e administrativos. Os primeiros consistem em meios de influenciar na produção normativa do Estado, 
como o plebiscito, a iniciativa popular, o referendo, o veto popular. Os canais judiciais são os 
instrumentos utilizados perante o Judiciário, a exemplo do mandado de segurança coletivo, da ação 
popular, do habeas data. Os canais administrativos são as ouvidorias, as enquetes, os debates, as 
consultas e audiências públicas (SANTOS, André Luiz dos; e CARAÇATO, Gilson. A consensualidade 
e os canais de democratização da Administração Pública. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; 
QUEIROZ, José Eduardo; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Curso de Direito Administrativo 
Econômico. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 791-838, p. 812). 
344 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A legitimação democrática das agências reguladoras. In: 

BINENBOJM, Gustavo. Agências reguladoras e democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 

1-20, p. 15. 
345 Vide OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Direito Administrativo Democrático. Belo Horizonte: Fórum, 
2010, p. 20 e ss. 
346 Vide MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação estatal e as agências 
independentes. In: SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 72-98, p. 91. 
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Mesmo que as orientações da sociedade civil sejam afastadas pela 

Administração, tendo em vista seu caráter não vinculativo, esta deverá motivar 

substancialmente sua decisão, podendo utilizar parâmetros de razoabilidade e 

proporcionalidade, segundo ônus argumentativo suficiente. Não há razão de valer-se 

de instrumentos de participação se a Administração não possuísse o dever de analisar 

as contribuições, fundamentando o acolhimento ou não destas347. 

Diz-se então que a atividade decisória da agência deve incorporar a 

participação popular, reconhecendo como relevante a intervenção externa de modo a 

justificar sua postura diante das manifestações feitas348. 

Alguns problemas acerca da prática desses instrumentos podem ser 

apontados, a exemplo da diminuta participação e a carência, por parte de alguns 

setores da sociedade civil, de informações técnicas específicas349.  

Com efeito, um dos maiores problemas adotados pela doutrina acerca dos 

canais de democratização é a disparidade de capacitação técnica da população em 

geral se comparada com os representantes dos fornecedores de serviços. Nesse 

sentido, Mendes afirma que os usuários não possuem qualquer espaço de opinião, já 

que os assuntos são inacessíveis ao senso comum350.  

Este é um problema, no entanto, que pode ser mitigado com a transferência de 

informações e de conhecimento. Além disso, apesar do pouco conhecimento técnico, 

a sociedade civil sabe quais são os pontos sensíveis de determinado setor regulado. 

Ou seja, essa deficiência não obsta que os usuários manifestem seu 

descontentamento e suas demandas, pois possuem o conhecimento decorrente da 

prática efetiva no contexto de determinado setor351.  

                                                           
347 BRUNA, Sérgio Varella. Procedimentos normativos da Administração e desenvolvimento 
econômico. In: SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 
2002. p. 231-262, p. 256. 
348 JUSTEN FILHO, Marçal. Agências reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na 

“regulação independente”? Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 1, 

n.2, p. 273-301, abr./jun. 2003, p. 298. 
349 Necessário notar, nesse contexto, que a abertura democrática da Administração Pública também 
aumenta o nível de responsabilidade da social, a qual passa a assumir um papel mais proativo na 
defesa dos seus próprios interesses, seja a nível individual ou coletivo (Vide FREITAS, Daniela 
Bandeira de. A fragmentação administrativa do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 101-103). 
350 MENDES, Conrado Hübner. Reforma do Estado e Agências Reguladoras: estabelecendo os 
parâmetros de discussão. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito Administrativo Econômico. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 99-139, p.104. 
351 Lawrence faz uma interessante observação em seus estudos de casos sobre parcerias entre o setor 

público, o setor privado e o terceiro setor em Seattle. Em uma de suas conclusões, o autor afirma que 

em cada um dos casos estudados, os participantes do projeto tiveram que abandonar a ideia de que 

algum dos setores ou grupos teria a resposta objetivamente certa. Para especialistas, parece 
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Essa conclusão reforça o argumento tratado anteriormente de que não cabe às 

agências a aplicação pura e simples de determinado conhecimento científico, de modo 

que a participação popular deve influenciar nas escolhas entre as possibilidades 

encontradas a partir de estudos técnicos. Isso não afasta o seu caráter técnico, mas 

identifica um viés democrático na margem de autonomia de escolha a qual deve 

respeitar um juízo de racionalidade. 

A publicidade que deve ser agregada aos instrumentos participativos deve 

ultrapassar as fronteiras da mera publicação em órgãos da Imprensa Oficial, utilizando 

meios comumente mais acessíveis à população em geral. É necessário que a 

Administração forneça informações de interesse geral, cumprindo o seu dever de 

transparência. 

Note-se que a publicidade dessas informações é elemento de cara importância 

à intervenção nos assuntos estatais por parte dos cidadãos. Sem ela torna-se difícil a 

realização de sugestões, exames e críticas a uma decisão administrativa já tomada 

ou futura. 

Como bem colocado por Binenbojm, apesar de a criação de uma nova esfera 

pública - formatada com fulcro em parâmetros técnicos e específicos à matéria 

regulada - parecer um tanto difícil de ser alcançada diante da desmobilização da 

sociedade civil, da má distribuição da informação e do conhecimento e da 

desigualdade econômica e social que assola o país, nada indica que a inexistência ou 

o fim das agências reguladoras pode melhorar esses índices ou contribuir com o 

desenvolvimento do país352. 

 A instauração de espaços de discussão e de resolução de conflitos faz com que 

o modelo adotado pelas agências reguladoras seja institucionalmente inovador e se 

coadune com os propósitos desenvolvimentistas adotados pela Constituição. Existe 

um potencial no novo desenvolvimento institucional de geração de benefícios 

econômicos e sociais, haja vista o caráter democrático desse modelo.  

                                                           
humilhante ver a própria opinião ser modificada por pessoas não especialistas, no entanto, é necessário 

encarar indivíduos não especialistas ou membros da comunidade como pessoas importantes, pois são 

eles que vivem o cotidiano da comunidade e nisto são especialistas. É necessário considerar essa 

reunião plural como uma comissão de especialistas (LAWRENCE, J. Gary. Exemplos de parcerias entre 

setores privado, público e comunitário em Seattle (EUA). In: BRESSER PEREIRA, Luiz 

Carlos;WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: 

Unesp, 2001, p. 433-450, p. 449). 
352 FREITAS, Daniela Bandeira de. A fragmentação administrativa do Estado. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 304. 
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 Os espaços de participação favorecem a racionalização das decisões e 

produzem valores os quais servirão de influência para as decisões a serem tomadas, 

mesmo no sentido denegatório. A persecução desses valores pode conformar o ideal 

de crescimento econômico com os ideais de justiça social353, elementos do 

desenvolvimento nacional. 

Os problemas e obstáculos apresentados devem servir para robustecer o seu 

papel democrático e legitimador de sua atuação, não como uma justificativa rumo ao 

retrocesso e engessamento da burocratização administrativa. Mesmo porque, a 

superação da concepção liberal de democracia evidencia o caráter participativo e 

deliberativo do Estado democrático de Direito. 

Esse contexto, não passivo de retrocesso posto fundamentado na Constituição, 

espraia a possibilidade de influenciar decisões estatais além do voto para os espaços 

públicos no âmbito da Administração Indireta. Esta vai ao encontro da sociedade civil, 

buscando eficiência e o cumprimento do interesse público, possível graças à 

responsividade viabilizada por esses meios. 

 Resta saber qual a concepção jurídica de eficiência e sua relação com a 

democratização da Administração Pública. Além disso, necessário compreender qual 

o caráter do princípio da supremacia do interesse e de qual maneira ele deve ser 

encarado diante do neoconstitucionalismo, momento jurídico onde ascendem os 

direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana e a importância da análise do 

caso concreto.  

 

 

4.3 Interesse público e participação da sociedade civil no âmbito da 

Administração Pública 

 

 O advento do mercado como mecanismo institucional básico de coordenação 

econômica e de apropriação do excedente permitiu a afirmação de uma sociedade 

civil perante o Estado354.  

                                                           
353 BRUNA, Sérgio Varella. Procedimentos normativos da Administração e desenvolvimento 
econômico. In: SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 
2002. p. 231-262, p. 254. 
354 Vide BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Sociedade civil: sua democratização para a reforma do 
Estado. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). Sociedade e 
Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 1999, p. 67-118. 
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O aumento do domínio de regimes democráticos durante o século XX 

robusteceu a importância da sociedade civil democrática como agente de 

transformação e consecução de reformas estatais, em detrimento das teorias elitistas, 

sejam aquelas de base burguesa ou proletária355. 

 A sociedade civil pode ser entendida como o viés político da sociedade, através 

do qual esta influencia a atuação estatal356. Constitui a sua expressão os cidadãos 

individualmente considerados, as empresas privadas, as organizações públicas não 

estatais, os movimentos sociais, as organizações corporativas de representação de 

interesses, as organizações de serviços públicos não estatais, as organizações não 

governamentais357.  

Essa pluralidade leva à conclusão de que quaisquer dos setores nela contidos 

não é o vetor único e primordial na defesa do chamado interesse público, nem devem 

substituir o próprio Estado358. Sua heterogeneidade faz com que haja interesses e 

valores diversos, os quais podem se referir a desideratos particulares ou exprimir-se 

em um debate para a construção do interesse público.  

A instituição das agências reguladoras, como já visto, permite a coexistência 

das figuras do Estado, dos mercados e da sociedade, sem eliminar qualquer desses 

segmentos na regulação da economia. Diz-se também que estas autarquias buscam 

a preservação ou a persecução do interesse público. Resta saber, no entanto, como 

definir o interesse público e se ele mantém primazia frente ao interesse particular. 

A doutrina administrativista mais tradicional tende a afirmar que o interesse 

público consiste no interesse do todo, do conjunto social. Ao relacioná-lo com os 

interesses particulares, Bandeira de Mello defende-o como um interesse resultante do 

                                                           
355 Nesse sentido, Bresser Pereira explica que, no passado, o agente da reforma sempre foi uma elite 
oligárquica de caráter religioso e aristocrático. Marx propôs a inversão do problema ao sugerir que o 
agente da mudança deveria ser o proletariado e sua vanguarda intelectual e política. O direito, no 
contexto capitalista, colocava a burguesia entre as elites responsáveis por essas reformas estatais. 
Visões mais extremadas dessas correntes defendiam o desaparecimento do Estado pela 
autorregulação do mercado ou pela cooperação generalizada em uma sociedade sem classes (Ibidem, 
p. 68). 
356 Ibidem, p. 69. 
357 Ibidem, p. 103. 
358 Como bem afirma Lawrence, tanto o governo quanto o setor privado têm a finalidade de atender às 
necessidades do público. Acrescenta, ainda, que os setores públicos e privados são interdependentes 
na obtenção de recursos, infraestrutura e segurança (LAWRENCE, J. Gary. Exemplos de parcerias 
entre setores privado, público e comunitário em Seattle (EUA). In: BRESSER PEREIRA, Luiz 
Carlos;WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: 
Unesp, 2001, p. 433-450, p. 433). 
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“conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados 

em sua qualidade de membros da sociedade”359. 

Di Pietro, por sua vez, afirma que as normas de direito público possuem como 

principal objetivo a preservação do interesse público, ou seja, do bem-estar coletivo, 

tutelando apenas de forma reflexa o interesse particular360. 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado constitui um 

dos alicerces do direito administrativo moderno. Bandeira de Mello aduz que este 

preceito proclama a superioridade do interesse da coletividade sobre o particular361. 

Uma das principais consequências dessa premissa, segundo o autor, consiste na 

verticalidade das relações entre Administração e particulares, de modo que aquela 

estaria em posição de autoridade e de comando. 

Como corolário, o poder público é que tem o dever-poder de gerir os interesses 

públicos em conflitos, impondo obrigações ou modificando, de forma unilateral, as 

relações já estabelecidas362. 

Essa doutrina diverge de certa maneira da defesa feita até aqui. Isso porque, o 

viés democrático e consensual da Administração Pública Gerencial - a qual encontra 

respaldo na própria concepção de desenvolvimento estabelecida pela Carta Magna - 

ressalta a necessidade de diálogo entre os agentes cujos interesses divergem363. 

Tal interlocução deve ser proporcionada pela Administração Pública, mais 

precisamente no âmbito das agências reguladoras, no sentido de efetivar a 

composição de conflitos através da viabilização de procedimentos participativos e não 

em razão de uma imposição por parte de um dos agentes vinculados à regulação. 

Como visto em tópicos anteriores, existem alternativas ao autoritarismo estatal, 

principalmente quando esta não é a opção mais adequada. 

A doutrina tradicional reconhece que o Estado possui interesses próprios, os 

quais podem não coincidir com o interesse público, seria o chamado “interesse público 

secundário”. Esse interesse pode ser um daqueles em jogo no âmbito da regulação, 

                                                           
359 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2011, 
p. 60-61. 
360 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2015, p. 99. 
361 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2011, p. 70. 
362 Ibidem, p. 71. 
363 Não se está aqui a defender o fim das prerrogativas de potestade pública, a exemplo da presunção 
de legitimidade dos atos da Administração Pública ou da imperatividade e da exigibilidade. Delimita-se 
aqui o âmbito de discursão ao processo de alcançar o interesse público no âmbito da regulação. Além 
disso, trata-se da democratização do processo decisório, cujo produto ou resultado deverá ser 
garantido pela Administração. 



105 
 

de modo que não seria razoável, no âmbito regulatório, a própria Administração 

estabelecer o que seria o interesse público em determinado caso de forma unilateral 

se dela também é um dos interesses em conflito. 

Binenbojm, ademais, considera uma contradição o fato de afirmar-se que o 

interesse público é uma dimensão do interesse particular, mas que aquele possui 

sempre supremacia em relação a este364. 

Como o interesse público é termo de conteúdo indeterminado, o qual confere 

respaldo, segundo uma visão tradicional, à atuação autoritária administrativa, resta 

um risco do seu emprego como um elemento de retórica. Ou seja, como a atividade 

administrativa não poderia fugir aos seus limites, toda e qualquer decisão se 

justificaria no interesse público apenas para conferir, no âmbito do discurso, 

legitimidade material365. 

Não se quer dizer aqui que a Administração Pública não deve buscar o 

interesse público, pelo contrário, entende-se que sua preservação é uma das 

principais funções do Estado. Pretende-se, no entanto, compreender o que seja esse 

interesse, o qual não se confunde com o interesse dos agentes públicos, das pessoas 

de direito público as quais compõem o Estado ou com as conveniências da 

Administração. 

A priori é necessário reconhecer que o conteúdo desse termo depende do 

contexto histórico, jurídico e institucional. O pensamento sociopolítico ocidental o tem 

utilizado como critério para balizar, legitimar ou fundamentar as decisões 

governamentais366.  Trata-se de um conceito aberto e flexível que permite adaptar o 

equilíbrio entre liberdades individuais e direitos de natureza coletiva com as 

concepções de Estado de um dado momento histórico367. 

                                                           
364 BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo 
paradigma para o direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 239, p. 
1-31, jan./mar. 2005, p. 10-11. 
365 Nesse sentido, Borges aduz que ao longo do tempo este termo tem sido empregado no 
acobertamento de “razões de Estado” e interesses menos nobres. Administrações públicas tem se 
valido dessa utilização como escudo para imunizar suas posições autoritárias (BORGES, Alice 
Gonzalez. Supremacia do interesse público: desconstrução ou 
reconstrução? Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico 
(REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 26, maio/junho/julho, 
2011. Disponível na Internet: < http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-26- 
MAIO-2011-ALICE-BORGES.pdf>. Acesso em: 23 de jun. 2016, p. 2). 
366 FARIA, José Eduardo. Direito e economia na democratização brasileira. São Paulo: Saraiva, 
2013, p.67. 
367 Segundo Marques Neto, a noção de interesse público é fundamental para o direito administrativo e 
sua vagueza permite variações e utilizações asseguradoras da permanência desse paradigma 
(MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação estatal e interesses públicos. São 
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A concepção tradicional de supremacia do interesse público conduz ao 

entendimento do predomínio de um ente uno, exclusivo e singular - definido 

exclusivamente pela Administração Pública - o qual rivaliza concretamente com 

interesses plurais, quais sejam, os interesses privados368. Isso decorre de uma 

construção histórica na seara do direito administrativo de sacrifício dos interesses 

privados em prol da coletividade369. 

Alguns aspectos da sociedade e do direito contemporâneo esbarram nessa 

concepção. Pode-se apontar, dentre eles, a complexidade social expressa em uma 

maior heterogeneidade; a maior abrangência do papel do Estado, de modo que cabe 

a ele cumprir um maior leque de funções, mesmo no sentido de normatização e a 

utilização mais frequente de cláusulas gerais e de conceitos indeterminados.  

Este último aspecto é importante se considerarmos que caberia à legislação 

definir o que seria o interesse público quanto à determinada disciplina. A utilização 

desses termos robustece o papel da Administração Pública de defini-lo ao 

regulamentar situações diversas. De certa forma, isso aumenta a preocupação com a 

legitimidade dessas decisões, levando à utilização de instrumentos de 

democratização, principalmente a partir de um viés participativo. 

Por outro lado, não se pode mais conceber a sociedade de maneira uniforme, 

homogênea ou monolítica. É o que se chama de fragmentação social, a qual abrange 

várias formas de parcelamento da esfera privada, como o neocorporativismo, o 

pluralismo e o surgimento de movimentos sociais370. Os indivíduos têm se aglutinado, 

portanto, em grupos de interesses, de modo que se torna cada vez mais difícil pensar 

em uma homogeneidade do interesse público371. 

                                                           
Paulo: Malheiros, 2002). Obviamente, que por mais que ele permaneça a sua compreensão pode se 
modificar à luz da própria ordem jurídica. 
368 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação estatal e interesses públicos. São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 81. 
369 Faria aduz que o Estado se vale do recurso retórico do interesse público a fim de neutralizar a 
impossibilidade de formulação de um sentido homogêneo e indiscutível. A partir disso, o Estado 
tenciona mascarar a natureza, o alcance e o impacto dos conflitos existentes na sociedade (FARIA, 
José Eduardo. Direito e economia na democratização brasileira. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 79). 
370 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação estatal e interesses públicos. São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 116. 
371 Mendes faz uma interessante observação sobre esse aspecto. Segundo o autor, quando 
abandonamos a ideia de que existe apenas um único interesse público, um bem comum, passa-se a 
identificar uma multiplicidade de interesses públicos na esfera decisória estatal. Quando se considera 
um único interesse público como verdade, impede-se o debate e demonstra uma submissão à retórica 
inalcançável do “bem comum” (MENDES, Conrado Hübner. Reforma do Estado e Agências 
Reguladoras: estabelecendo os parâmetros de discussão. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito 
Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 99-139, 139. 
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Como corolário, mitiga-se a função administrativa de impor comportamentos 

obrigatórios e enfatiza-se seu papel de coordenação, harmonização e ajustes dos 

interesses contrapostos. Isso porque, questiona-se a legitimidade do monopólio do 

poder político para dizer e efetivar o interesse geral372. 

Além disso, identifica-se a sobreposição de interesses públicos e privados, 

notadamente diante da assunção por parte de organizações privadas de 

incumbências do poder público373.  

Diante disso, prima-se por aferir o interesse público a partir de um processo de 

embates circunstanciais de valores e princípios a ser promovido pela participação da 

sociedade civil no âmbito da Administração Pública374. 

De fato, a Constituição Federal tutela direitos coletivos e direitos individuais. Os 

interesses dos particulares passam a não ser mais considerados “intrinsecamente 

inferiores a um ‘interesse público’ em abstrato”375. Há previsões de garantias 

individuais contra o próprio Estado. Se, de um lado, a função da propriedade resta 

protegida; doutro, o direito à propriedade privada é garantido.  

Isso revela a multiplicidade de valores tutelados pela Constituição. Ademais, 

pode haver conflito entre interesses públicos de natureza diversa, como o crescimento 

econômico, o qual pode decorrer da livre iniciativa, e a tutela do meio ambiente, o qual 

decorre do direito fundamental a um meio ambiente equilibrado376. 

Existe na sistemática constitucional, cujo cerne descansa no princípio da 

dignidade humana, um interesse público na proteção do interesse privado, inclusive 

quando da proteção do indivíduo contra excessos ou ameaças advindas do próprio 

Estado. 

É possível afirmar, nesse sentido, que a realização de interesses particulares 

quando em confronto com interesses públicos não constitui necessariamente desvio 

                                                           
372 Ibidem, p. 146. 
373 Idem. 
374 Ibidem, p. 147. 
375 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito administrativo de espetáculo. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; 
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (coord.). Direito administrativo e seus novos paradigmas. 
Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 65-86, p. 79. 
376 Outro exemplo possível sugerido por Marques Neto é a necessidade de decidir sobre a adoção de 
medidas preservadoras de um ecossistema ou de outras que promovam o assentamento de famílias 
de agricultores, os quais explorarão aquela área para a retirada de sustento (MARQUES NETO, 
Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 2002, 
p. 154). 
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de finalidade, posto que a proteção daqueles também é um fim público377. Como bem 

aduz Marques Neto, o atendimento do interesse privado é, muitas vezes, a única 

forma de consagração do interesse público378. 

Seria um equívoco afirmar que, com base na argumentação aqui feita, poder-

se-ia defender a indevida apropriação privada dos bens ou serviços públicos ou a 

atuação ilícita do agente público que pretende fazer prevalecer ilegalmente o seu 

interesse particularístico em detrimento de outros particulares ou mesmo da 

coletividade379. Claramente, essas situações não se tratam se interesses públicos ou 

direitos subjetivos garantidos pelo ordenamento jurídico. 

O conteúdo do interesse público deve ser encontrado casuisticamente e a 

depender dos interesses legítimos em conflito. Ele surge, então, no âmbito da 

regulação como resultado de um processo de composição vinculado a um caso 

concreto, a partir do qual pretende-se extrair a máxima realização dos interesses 

envolvidos380, com esclarecimentos e acertos feitos através da participação da própria 

sociedade. 

Torna-se cada vez mais atenuada o exercício autoritário da Administração na 

interpretação do interesse público. Busca-se, assim, primar pela compatibilização ou 

harmonização dos interesses, mitigando os sacrifícios a serem feitos381.  

A democratização administrativa encontra respaldo nessa concepção de 

interesse público, a qual modifica o modo como ele deve ser definido. A partir do ideal 

de consenso, a Administração Pública passa a atuar como mediadora dos interesses 

públicos, de maneira que o processo de descoberta de quais interesses devem 

prevalecer em determinada situação deve caracterizar-se pela abertura e 

participação382. 

                                                           
377 BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo 
paradigma para o direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 239, p. 
1-31, jan./mar. 2005, p. 16. 
378 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação estatal e interesses públicos. São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 154. 
379 Ibidem, p. 151. 
380 BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo 
paradigma para o direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 239, p. 
1-31, jan./mar. 2005, p. 18. 
381 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 16. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 142. 
382 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação estatal e interesses públicos. São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 158. 
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Verifica-se que o cenário regulatório é permeado por uma série de interesses 

de dimensões particulares, públicas, sociais, econômicas e políticas, expressados por 

pessoas de direito privado ou de direito público. Não parece razoável resumir essa 

realidade em uma consideração segundo a qual as agências reguladoras 

estabelecerão unilateralmente a configuração desses interesses contrapostos.  

Sendo assim, os espaços de participação da sociedade civil servem para 

viabilizar um resultado construído com base no ajuste de conflitos. A decisão 

decorrente traduz o interesse público ou os interesses públicos prevalecentes no caso 

concreto posto em debate. Dessa maneira, o interesse público pode ser considerado 

a caixa de ressonância dos diferentes valores e interesses dos membros da sociedade 

não apenas de um ponto de vista restrito à expressão do direito positivo383. 

Dessa forma, confere-se maior intensidade ao caráter cogente das decisões 

produzidas no âmbito das agências reguladoras, pois expressam o interesse público, 

bem como mitiga-se a possibilidade de um interesse parcial se sobrepor 

injustificadamente aos demais384. 

A legitimidade democrática dessas autarquias especiais depende também do 

atendimento aos diversos interesses em disputa, dentre eles é possível apontar pelo 

menos três: o interesse do próprio Estado, o das empresas concessionárias e o dos 

usuários385, o qual pode se espraiar em uma série de pleitos. Isso porque, se a 

democracia se relaciona com a expressão dos interesses da sociedade, estes devem 

estar explícitos na seara da regulação. 

Percebe-se pelo exposto que a participação da sociedade civil na 

Administração Pública não só promove a revisão dos novos paradigmas do direito 

administrativo, mas também é requerida pela mudança dos pressupostos 

constitucionais e doutrinários no âmbito dessa disciplina. 

 

 

 

 

 

                                                           
383 Sobre essa expressão do interesse público no direito positivo vide FARIA, José Eduardo. Direito e 
economia na democratização brasileira. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 80-86. 
384 MIRAGEM, Bruno. A nova administração púbica e o direito administrativo. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011, p. 87. 
385 MENDES, Conrado Hübner. Reforma do Estado e Agências Reguladoras: estabelecendo os 
parâmetros de discussão. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito Administrativo Econômico. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 99-139, p. 104. 
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4.4 O princípio da eficiência no contexto da democratização administrativa 

 

 Em um mundo onde há uma diversidade e extensão de demandas que não 

podem ser atendidas amplamente apenas pela atuação da iniciativa privada ou 

estatal, por vezes nem por um único Estado, alargou-se o emprego e a importância 

do termo eficiência.  

O art. 37, da Constituição Federal insere o princípio da eficiência no rol de 

princípios aos quais a Administração Pública deve obediência. A busca por eficiência 

consta também nos artigos 74 e 144, da Carta Magna, os quais preveem a instituição 

e manutenção de controle interno no âmbito dos três poderes, a fim de avaliar os 

resultados quanto à eficiência, e a disciplina legal da organização e do funcionamento 

dos órgãos responsáveis pela segurança pública com o fito de garantir a eficiência. 

Além disso, é princípio consagrado pela lei que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99), em seu 

artigo 2º, juntamente com os princípios da legalidade, da razoabilidade, do interesse 

público, da moralidade, dentre outros. 

 Para alguns juseconomistas, toda política pública a ser implementada deve ser 

eficiente e uma que não o seja torna-se injusta386. Alega-se que, em um mundo de 

recursos escassos e demandas ilimitadas, uma decisão justa deve eliminar 

desperdícios, ou seja, a ineficiência é sempre injusta387. 

Entretanto, prima facie, eficiência e justiça não se confundem, posto esta 

encontrar-se no mundo dos valores e aquela depender, muitas vezes, de uma análise 

economicista relativa ao custo-benefício e ao desperdício.  

Se a preocupação econômica é com os resultados econômicos ou financeiros, 

a preocupação jurídica é com os valores e são estes que traçam o caminho 

desenvolvimentista delineado pela Constituição. É nesse sentido que Salomão Filho 

considera que “a igualdade de oportunidades, a cooperação, a inclusão no mercado, 

o conhecimento das melhores opções econômicas e sociais menos que resultados 

econômicos passam a compor o quadro valorativo de uma democracia econômica”388. 

                                                           
386 GICO JR, Ivo. Introdução ao direito e economia. In: TIMM, Luciano Benetti (org.). Direito e 
economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 1-33, p. 27. 
387 Ibidem, p. 28. 
388 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (Coord.) 

Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros: 2002, p. 29-64, p. 57. 
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Como bem afirma Amartya Sen, um resultado eficiente não diz nada sobre a 

equidade das situações decorrentes ou da distribuição de liberdades389. É possível 

que o compromisso com a equidade exija uma interferência nos mecanismos de 

mercados a qual pode enfraquecer as realizações de eficiência390. Há situações em 

que a escolha realizada pelo legislador ou pelo administrador não será aquela 

considerada mais eficiente segundo análises econômicas. 

Apesar de eficiência e justiça não se confundirem, ambas devem ser buscadas 

simultaneamente, segundo os preceitos do Estado Democrático de Direito, o qual 

garante uma série de direitos individuais e coletivos, mas expressa que ao busca-los 

a Administração Pública deve primar pela eficiência. Isso não quer dizer que a 

efetividade da eficiência deve ocorrer em detrimento desses preceitos, mas que a 

Constituição brasileira tem compromisso para com ambos. 

A eficiência no âmbito da economia liga-se à análise do procedimento utilizado 

para a obtenção de um resultado econômico e, quando inserido no contexto jurídico, 

está submetida à teleologia do Estado de Direito391, mas também expressa o conteúdo 

deste. Constitui uma dimensão do próprio direito, servindo de instrumento para a 

consecução de objetivos sociais e econômicos392. 

O preceito em comento determina uma atuação administrativa otimizada, 

levando em consideração tanto os meios quanto os fins. Exige-se, “o aproveitamento 

máximo das potencialidades existentes"393.  

Modesto esclarece que os resultados socialmente relevantes produzidos por 

uma atuação eficiente não são percebidos em termos meramente políticos ou 

econômicos. As exigências que levam à produção desses resultados restam 

“positivadas, entronizadas no sistema jurídico, juridicizaram-se como exigências do 

                                                           
389 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 
144. 
390 Ibidem, p. 145. 
391 Vide FREITAS, Daniela Bandeira de. A fragmentação administrativa do Estado. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 133 e ss. 
392 FREITAS, Daniela Bandeira de. Eficiência jurídica no mercado: um instrumento a serviço da 
democracia. In: FREITAS, Daniela Bandeira de; VALLE, Vanice Regina Lírio do (coord.). Direito 
administrativo e democracia econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 77-104, p. 78. 
393 FREITAS, Daniela Bandeira de. A fragmentação administrativa do Estado. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 135. 
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ordenamento nacional”394. São exigências positivas e negativas direcionadas à 

otimização da obtenção dos bens jurídicos previstos395. 

Diz respeito, assim, à melhor maneira de realização das finalidades da 

Administração, mas não se confunde com a obtenção, em todo e qualquer caso, de 

menores custos financeiros396. Ou seja, não se pode reduzir a eficiência à 

economicidade, a qual se relaciona com a produtividade (maior produção de riqueza 

com o mínimo de dispêndio de energia. 

Humberto Ávila divide em dois os modos de consideração do custo 

administrativo. Segundo o modo absoluto, a opção menos custosa deve ser adotada 

independentemente das outras opções; por outro lado, o modo relativo conduz ao 

entendimento de que a alternativa menos custosa só pode ser adotada se as 

vantagens viabilizadas pelas demais não superarem o benefício financeiro397. 

Este último seria aquele que mais se coaduna com o nosso sistema jurídico 

democrático. Como corolário, a escolha menos custosa só pode ser considerada 

adequada se todas as demais opções influenciarem da mesma maneira as liberdades 

e os direitos dos administrados, bem como cumpram no mesmo grau os fins 

previamente estabelecidos. 

Por conseguinte, se existe uma opção menos custosa, mas que restrinja em 

maior monta uma liberdade ou um direito do administrado do que outra alternativa, 

cujo custo é maior, mas cuja restrição à liberdade ou ao direito é menor, deve-se 

escolher a de maior custo398. Verifica-se, assim, que a atuação eficiente da 

Administração Pública não significa a atuação mais barata. 

Ou seja, a concepção de eficiência econômica não é incorporada em sua 

totalidade ou de forma absoluta pelo direito399. Como corolário, uma decisão que 

                                                           
394 MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Revista do Serviço 
Público, ano 51, n. 2, abr.-jun. 2000, p. 105-120, p. 106. 
395 Idem. 
396 Vide MIRAGEM, Bruno. A nova administração púbica e o direito administrativo. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. 
397 ÁVILA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa. Revista 
Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, out./nov./dez. 
2005, p. 1-25. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 27 jun. 2016, p. 20. 
398 Ibidem, p. 21. 
399 Nesse diapasão, Modesto lembra que o termo eficiência não é privativo de nenhuma ciência. No 
âmbito do direito, os juristas deverão explorar o sentido jurídico desse princípio, inserindo-o no contexto 
da normatização nacional (MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. 
Revista do Serviço Público, ano 51, n. 2, abr.-jun. 2000, p. 105-120, p. 107). 

http://www.direitodoestado.com.br/
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desrespeite a chama eficiência de Pareto400, por exemplo, não necessariamente será 

inválida. Pretende-se conduzir à eficiência, sem incorrer em deficiência de 

juridicidade401. Os resultados esperados à luz do princípio da eficiência são, desta 

feita, aqueles indicados no ordenamento jurídico. 

Questiona-se, por outro lado, até que ponto os mecanismos democráticos não 

prejudicariam a eficiência necessária para a regulação. Isso porque, um dos 

desdobramentos do princípio da eficiência é o repúdio de procedimentos longos e 

lentos.  

Argumenta-se que a institucionalização dos instrumentos de participação da 

sociedade civil poderia acarretar uma demora demasiada no processo decisório e, 

assim, a violação do princípio da eficiência. Por conseguinte, suscita-se que o custo 

para essa institucionalização não é compensado pelos benefícios decorrentes. 

Necessário faz-se lembrar que a intensificação do processo de 

descentralização administrativa com a criação das agências reguladoras descansa 

sobre o fundamento do princípio da eficiência. A constitucionalização deste conferiu 

respaldo à reforma da Administração Pública, a qual propugnou o modelo gerencial. 

Como visto anteriormente, o princípio da eficiência deve coadunar-se com os 

demais princípios do ordenamento jurídico402, inclusive com o princípio participativo e 

o da supremacia do interesse público, o qual, como visto, deve ser concebido a partir 

de um viés democrático. Nesse sentido, Freitas aduz que a lógica da eficiência 

(econômica) nem sempre se adequa a outras exigências as quais vinculam a atividade 

administrativa, permeada por critérios axiológicos e dependente de controles 

políticos403. 

A participação da sociedade civil é elemento essencial para que a 

Administração Pública consiga concretizar o interesse público, mesmo que a duração 

do processo decisório alenteça. A exclusão do administrado das decisões é um dos 

                                                           
400 A eficiência de Pareto ou eficiência alocativa relaciona-se com a satisfação de preferências 

pessoais. Diz-se que alguma situação é Pareto eficiente quando não é possível modificá-la a fim de 

deixar uma pessoa em situação melhor sem deixar outra pessoa em situação pior (COOTER, Robert; 

ULLEN, Thomas. Direito & economia. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 38). 
401 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 236. 
402 Nesse mesmo sentido DIAS, Jefferson Aparecido. Princípio da eficiência & Moralidade 
administrativa: a submissão do princípio da eficiência à moralidade administrativa na Constituição 
Federal de 1988. Curitiba: Juruá, 2009.  
403 FREITAS, Daniela Bandeira de. A fragmentação administrativa do Estado. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 139. 
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pontos críticos, os quais precisam ser suprimidos para melhor conjugar a eficiência e 

a juridicidade404, o que foi feito com a previsão das garantias de participação do 

administrado. 

Esta situação equipara-se àquela tratada quando da argumentação acerca dos 

custos. A opção por um procedimento democrático e participativo, por mais que gere 

custos, é o que menos restringe as liberdades dos administrados; ao contrário, 

promove-as. 

É possível considerar, portanto, que a procedimentalização, com a previsão de 

mecanismos asseguradores do acesso à informação e da participação dos 

administrados, é uma expressão do princípio jurídico da eficiência.  

A possibilidade do agente regulador e dos regulados deliberarem acerca dos 

possíveis cenários de uma proposta regulatória permite que eles considerem as 

possíveis consequências e adotem a melhor decisão possível concernente aos 

interesses em conflito, viabilizando também a otimização da sua eficácia. 

Os mecanismos de participação, ademais, geram o dever de motivação e o 

contato dos órgãos da Administração com os pleitos da sociedade; permitem a 

formação do convencimento por meio da análise de informações e de debates, bem 

como tenciona que a formação da vontade estatal não se submeta à incerteza das 

orientações do governo405. Em suma, um dos critérios de determinação da concepção 

de eficiência é o procedimento participativo406. 

A concretização dos resultados desejáveis depende da existência de um 

processo político participativo. A participação da sociedade deve ocorrer tanto na fase 

de planejamento, quanto de execução, por meio dos instrumentos de participação 

                                                           
404 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 236-237. 
405 MIRAGEM, Bruno. A nova administração púbica e o direito administrativo. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011, p. 47. 
406 Como bem aduz Reis, para alcançar a eficiência, a Administração Pública necessita abrir mão da 
sua autoridade e buscar o consentimento dos cidadãos. As soluções que primam pelo consenso 
tendem a ser mais eficientes do que aquelas que privilegiam a litigiosidade ou a imposição (REIS, José 
Carlos Vasconcellos dos. As modulações no direito administrativo. In: FREITAS, Daniela Bandeira de; 
VALLE, Vanice Regina Lírio do (coord.). Direito administrativo e democracia econômica. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012, p. 267-291, p. 291). Nesse mesmo sentido, Nobre Júnior ao afirmar que o 
princípio da eficiência “reclama a possibilidade dos procedimentos administrativos, envolvendo 
interesses da Administração e dos particulares serem solucionados mediante instrumentos 
consensuais” (NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Administração Pública e o princípio constitucional da 
eficiência. Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, n. 11, dez. 2006, p. 125-162, 
p. 153). 
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expostos em tópico anterior, bem como pela fiscalização do cumprimento das 

decisões tomadas. 

É necessário pensar a economia, bem como seus institutos, não como fins em 

si mesmos, mas como meios à efetivação dos ditames constitucionais e legais, 

prestando-lhes auxílio. Isso não quer dizer que as leis da economia devem ser 

completamente desconsideradas ou que o Estado não deva se preocupar com o 

crescimento econômico.  

Este, como visto em tópico sobre o desenvolvimento é relevante para que o 

Estado Democrático de Direito cumpra os seus fins, mas deve ser considerado como 

promotor do bem-estar da coletividade ou do desenvolvimento nos termos previsto na 

Constituição. 
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5 ANÁLISE DA EFICÁCIA DO PRINCÍPIO PARTICIPATIVO NA ESTRUTURA DA 

REGULAÇÃO DE ÁGUAS NO BRASIL: O PAPEL DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ÁGUAS E O CASO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-

PIRANHAS-AÇU 

  

A carência da água doce, a sua constante degradação e indispensabilidade à 

vida, confere a esse bem um valor econômico inestimável, sendo caracterizado desde 

a Conferência de Dublin, em 1993407, como finito e vulnerável. Ademais, a água é 

indispensável à sadia qualidade de vida, às atividades econômicas e sociais. 

Atualmente, o direito a um meio ambiente equilibrado e sadio é destaque em 

diversos tratados internacionais, bem como na legislação interna, a exemplo da Lei 

Federal nº 9.433/97408. Nesse contexto, insere-se a defesa do acesso à água a todos, 

tendo em conta que a escassez desse recurso tem sido agravada conforme à expansão 

populacional, industrial e agrícola. 

 Como corolário da posição geográfica e sua dimensão, o Brasil apresenta 

peculiaridades que o colocam em uma posição estratégica e de destaque, trazendo 

consigo benefícios e responsabilidades avultantes. O país ocupa metade do 

subcontinente sul-americano, aproximadamente, de maneira a deter sessenta por 

cento (60%) da bacia amazônica, a qual é responsável por escoar um quinto (1/5) do 

volume de água doce mundial.  

A vazão média anual dos rios em território brasileiro corresponde a cerca de doze 

por cento (12%) da disponibilidade mundial de recursos hídricos, sendo que, se levar 

em conta as vazões oriundas de território estrangeiro e que ingressam no país totaliza-

se dezoito por cento (18%) da disponibilidade mundial409. 

Diante desse cenário, enfatiza-se a necessidade que o Brasil tem em responder 

as demandas internacionais e nacionais de preservação, através de uma eficiente 

gestão estratégica do patrimônio hídrico. Surgem medidas governamentais e sociais no 

                                                           
407 Organizada pela ONU, a Segunda Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, consistiu 
em um momento preparatório para a RIO 92, sendo um marco de inovação no enfoque de como lidar 
com a gestão dos recursos hídricos, mormente no que diz respeito à problemática da água doce. 
408 Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei 
nº 8.001, de 13 de março de 1990. 
409 ANA (Ed.). Geo Brasil: Recursos Hídricos. Documento produzido pela ANA, MMA e PNUMA. 
Disponível em: 
<http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2007/GEOBrasilResumoExecutivo_Por
tugues.pdf>. Acesso em: 03 dez. 2015, p. 27. 
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intuito de promover a continuidade das atividades públicas e privadas nas quais a 

utilização da água seja imprescindível, mormente aquelas que produzem 

consequências diretas sobre a qualidade de vida da população410.  

A essencialidade da água e sua escassez geram questões de prioridades do seu 

uso, notadamente diante da necessidade de aumentar-se a produção agrícola e de 

expandir a atividade industrial. Tais demandas jungidas à exigência de maior 

fornecimento de energia e de água para o consumo humano acarretam situações de 

conflitos dado o aumento da demanda e a escassez da oferta, as quais precisam ser 

solucionadas pelo Estado ou por meios por ele instituídos. 

Diante disso, o país tem como missão, estabelecida a nível constitucional, de 

buscar a resolução dos problemas sociais e econômicos à luz da sustentabilidade ou 

da concepção de desenvolvimento sustentável, presente no art. 225, caput, da 

Constituição Federal e no art. 4º, I, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, segundo a 

qual um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico. 

O desenvolvimento sustentável consiste em explorar equilibradamente os 

recursos naturais, satisfazendo as necessidades e bem-estar das presentes gerações 

e preservando o interesse das futuras411. Dessa forma, necessita de uma equânime 

redistribuição dos resultados do processo produtivo e a erradicação da pobreza, de 

maneira a reduzir as desigualdades dos padrões de vida da população412. Pugna-se 

por um comportamento responsável em relação às gerações futuras413. 

Percebe-se, assim, que o desenvolvimento sustentável possui como um de 

seus pilares a equidade ou justiça intergeracional. A previsão de concessão de um 

direito para gerações futuras é inexistente até a Constituição de 1988, de maneira que 

a partir desta os interesses de quem viverá no futuro passa a ser considerado. 

A equidade intergeracional prevista no art. 225, da Constituição Federal, 

desdobra-se também em um princípio, qual seja, o princípio da solidariedade 

                                                           
410 MACHADO, Carlos José Saldanha; MIRANDA, Napoleão; PINHEIRO, Ana Amélia Dos Santos. A 
Nova Aliança entre Estado e Sociedade na Administração da Coisa Pública: Descentralização e 
Participação na Política Nacional de Recursos Hídricos. In: MACHADO, Carlos José Saldanha. Gestão 
de Águas Doces. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. p. 3-38, p. 4. 
411 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, 26-
27. 
412 Ibid., p. 27. 
413 ELALI, André. Tributação e regulação econômica: um exame da tributação como instrumento de 
regulação econômica na busca da redução das desigualdades regionais. São Paulo: MP, 2007, p. 70. 
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intergeracional, segundo o qual as futuras gerações também devem usufruir, de forma 

sustentável, dos recursos naturais414. A equidade intergeracional pode ser definida 

como a manutenção do mesmo potencial de desenvolvimento econômico e cultural 

entre as gerações, havendo uma igualdade no direito de usufruir os recursos naturais 

e no dever de preservá-los.  

Observe-se que toda atividade estatal de planejamento e de alcance temporal 

dilatado traz consequências a terceiros que não puderam intervir415. O dever de 

promover a equidade intergeracional à coletividade é, portanto, primordialmente do 

Estado, tanto a nível internacional como nacional. Tem-se, nesse contexto, o objetivo 

prático de manutenção do modo de vida presente, da organização social416. 

O desenvolvimento sustentável torna-se, desta feita, um dos pilares da 

regulação, sendo necessário a manutenção de equilíbrio dinâmico entre retornos 

sociais, econômicos e ambientais417, a partir de um viés intergeracional. 

O estabelecimento dessa concepção foi essencial à mudança institucional da 

gestão de águas, tendo em consideração que o desenvolvimento de um país necessita 

de oferta de água, tanto para as atividades econômicas, quanto para manter as 

capabilities dos indivíduos.  

A governança na gestão de águas torna-se importante diante da necessidade de 

alocar os recursos hídricos entre diferentes usuários de forma percebida como justa e 

legítima418. Para isso, o processo de decisão deve abarcar as diferentes visões 

apresentadas pelos usuários. O fato é que o controle do fluxo de água revela um 

exercício de poder e este poder deve ser democratizado, no âmbito do Estado 

Democrático de Direito. 

Com a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), o país instituiu uma nova 

mentalidade na gestão dos recursos hídricos. Dentre outros elementos, determinou-se 

o uso múltiplo das águas, devendo contar com um sistema de gestão integrado, 

                                                           
414 MILARÉ, Edis. Direito ambiental brasileiro: a gestão ambiental em foco. 6 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 812. 
415 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 259. 
416 Ibid., p. 258. 
417 FREITAS, Juarez. Direito fundamental à boa Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 2014, 
p. 166. 
418 AGNEW, Clive; WOODHOUSE, Phillip. Water resources and Development. New York: Routledge, 
2011, p. 286. 
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descentralizado e participativo, o qual deve aprimorar a alocação da água de maneira 

a atender as necessidades plurais da população. 

O presente capítulo cuida da análise da participação da sociedade civil na gestão 

dos recursos hídricos, com vistas a relacioná-la com o processo de desenvolvimento 

do país a partir do reconhecimento de que a água é um fator estratégico deste. 

Parte-se de um conceito de desenvolvimento lastreado nas liberdades 

instrumentais abordadas na teoria de Amartya Sen, de modo que se compreende o 

desenvolvimento como um processo que vai além do crescimento econômico, devendo 

perpassar pela modificação das estruturas sociais e institucionais. 

Tem-se como pressuposto, por conseguinte, o princípio participativo inserto no 

âmbito da regulação. Assim, como a gestão de recursos hídricos significa a regulação 

da água, deve-se primar por um modelo democrático participativo, no qual promova-se 

o debate e a composição dos conflitos durante o processo decisório.  

Consoante ressaltado por Freitas, um dos aspectos da regulação, “imantada 

pelo princípio constitucional da sustentabilidade” é a dialogicidade419. Isso porque, um 

poder regulatório imune à democracia ativa não consiste em desiderato do Estado 

regulador, já que a participação é elemento intrínseco a este. 

 

 

5.1 A gestão participativa de águas no Brasil: a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 

A partir da década de 1980 o conceito de gestão tornou-se um referencial, 

através do qual se confrontava os propósitos de fomentar o desenvolvimento 

econômico e o de conservar o meio ambiente. No entanto, inicialmente, tinha-se uma 

concepção deveras ampla e, por vezes, generalizada dele, sob o risco de acarretar um 

reducionismo econômico no que concerne à maneira de encarar os bens da natureza.  

Diante disso, a nível internacional, estudiosos do direito, pesquisadores e 

gestores responsáveis pela administração da coisa pública introduziram a noção de 

que a natureza constitui um patrimônio que deve ser qualitativamente preservado às 

                                                           
419 FREITAS, Juarez. Direito fundamental à boa Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 
2014, p.150. 
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futuras gerações420.  

Hodiernamente, enxerga-se a problemática da pressão econômica e 

populacional sobre o meio ambiente através de uma nova perspectiva, a qual reclama 

uma atuação mais enérgica por parte da sociedade e dos governos no sentido de 

promover ações de planejamento, ou seja, de fomento à criação de políticas públicas a 

partir de esforços gerais de toda a comunidade científica, dos governos, empresas e 

usuários.  

No que se refere à questão da água, busca-se, através da gestão, escolher o 

melhor direcionamento a ser dado a esses recursos hídricos. É nesse contexto, 

portanto, que foram instituídos, ainda que tardiamente, a PNRH, a qual criou o 

SINGREH, através da Lei 9.433/97. 

A gestão de águas consiste em um processo de intervenção estatal, através da 

regulação, concernente à utilização do ciclo hidrossocial com o fito de satisfazer as 

necessidades individuais e coletivas421.  

 Consoante Borsoi e Torres422, é possível descrever toda a evolução da 

sistemática de gestão dos recursos hídricos no Brasil em três modelos distintos, quais 

sejam: o burocrático, o econômico-financeiro e o modelo de integração participativa.  

Quanto à primeira etapa, iniciada na década de 1930, pode-se dizer que se 

caracterizou pela centralização do poder decisório, ênfase no formalismo e por uma 

maneira de administrar rígida e subjugada ao estrito cumprimento das normas atinentes 

à matéria ambiental. 

Além disso, percebe-se que, em razão da inadequação do modelo, a 

Administração Pública não conseguiu garantir relações estáveis e equilibradas entre os 

diversos interessados no aproveitamento das águas, de maneira que se agravou o 

conflito em torno da mesma. Por conseguinte, robusteceu-se o conjunto de leis 

referentes a essa problemática, por vezes contraditórias. 

                                                           
420 MACHADO, Carlos José Saldanha; MIRANDA, Napoleão; PINHEIRO, Ana Amélia Dos Santos. A 
Nova Aliança entre Estado e Sociedade na Administração da Coisa Pública: Descentralização e 
Participação na Política Nacional de Recursos Hídricos. In: MACHADO, Carlos José Saldanha. Gestão 
de Águas Doces. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. p. 3-38, p. 10-11. 
421 Vide NASCIMENTO, Lívia Melo do; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. O princípio constitucional 
da eficiência na gestão dos recursos hídricos no Brasil: a outorga dos direitos de uso e a cobrança pelo 
uso. In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, Maria dos 
Remédios Fontes (org.). Recursos Hídricos e atividade econômica na perspectiva jurídica do 
desenvolvimento sustentável. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2009, p. 143-167, p. 148. 
422 BORSOI, Zilda Maria Ferrão; TORRES, Solange Domingos Alencar. A política dos recursos 
hídricos no Brasil. Disponível em: <http://rash.apanela.com/tf/IEEE/rev806.pdf>. Acesso em: 29 jun. 
2016, p. 9. 

http://rash.apanela.com/tf/IEEE/rev806.pdf


121 
 

O segundo período, por sua vez, iniciou-se com a inauguração da Companhia 

de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODESVASF), no ano de 1948. Não 

obstante pautar-se na observância das normas concernentes à respectiva seara, esse 

novo modelo inseriu instrumentos econômicos e financeiros no âmbito da 

Administração Púbica, a fim de fomentar o desenvolvimento local e nacional.  

A visão da Administração Pública deixou de ser fragmentada e começou a 

perceber a necessidade de promover uma gestão integrada da bacia hidrográfica, além 

de investir em irrigação, hidroeletricidade e saneamento básico.  

A fraca infraestrutura institucional não permitiu que as ideias advindas com este 

modelo fossem eficazes na prática. Isso porque precisava-se de “um grande sistema 

para compatibilizar as ações temporais e espaciais do uso e proteção da água”423, até 

então inexistente.  

Assim, os resultados consistiram na permanência de conflitos entre os setores e 

dentro do mesmo setor, visto a concessão de privilégios a apenas alguns segmentos 

dos usuários, os quais muitas vezes não utilizavam esse bem racionalmente, 

acarretando perdas ambientais irreversíveis. 

 As décadas de 1970 e 1980, no entanto, foram ricas nas discussões acerca da 

preservação e manutenção do meio ambiente, além de colocar em destaque o conceito 

de desenvolvimento sustentável.  

Vários estudos foram realizados acerca do aproveitamento múltiplo dos cursos 

de água e bacias hidrográficas; ressaltou-se o papel do setor de energia como elemento 

chave para promoção dessa gestão; criou-se o Conselho Nacional do Meio Ambiente e 

classificou-se as águas doces, salobras e salinas em nove classes, consoante os seus 

usos preponderantes424.  

Todos esses esforços desembocaram, enfim, no modelo sistêmico de integração 

participativa. Esse modelo dá ênfase aos aspectos sociais e ambientais, sem deixar de 

lado as questões relacionadas ao crescimento econômico, tendo como essência o 

planejamento da gestão da bacia hidrográfica a partir da negociação entre os usuários. 

Alguns fatores impulsionaram a reforma da gestão de águas. Dentre eles, o 

reconhecimento de que o sistema tradicional era deveras centralizado e fragmentado, 

bem como excludente, pois os municípios, os usuários privados e a sociedade civil não 
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participavam do processo decisório425. 

O setor de hidroenergia era privilegiado em comparação com outros setores, a 

exemplo do saneamento básico e da agricultura, seja em termos institucionais, políticos 

ou financeiros426. A partir da identificação dessas problemáticas, bem como do 

crescimento dos centros urbanos e da agroindústria, pugnou-se pelo gerenciamento 

integrado e deliberativo, com ênfase nos usos múltiplos da água.  

A Constituição Federal extinguiu a propriedade privada das águas, as quais 

passaram a ser consideradas bens de domínio público brasileiro, os quais, segundo 

Silveira Neto427 consistem nos bens de uso comum do povo e de uso especial.  

Nas palavras desse mesmo autor, esse entendimento está em consonância com 

o art. 1º, da Lei 9.433/97, na qual se considera a água como bem de domínio público, 

posto que a Administração Pública possa e deva fixar limites ao uso do povo visando a 

tutela do interesse público. Além disso, a Carta Magna concedeu à União a 

competência para fundar o SINGREH, bem como definir os critérios de uso e de 

outorga. 

 A promulgação da Lei 9.433/97 consistiu em um dos maiores avanços nacionais 

na seara de proteção às águas, visto ter criado o PNRH e o SINGREH, além de ter 

dado uma nova sistemática para a gestão desse bem.  

 Algumas são as diretrizes que regem essa política, dentre elas, tem-se a 

consideração da água como um bem de domínio público, bem como um recurso natural 

limitado e que possui um valor econômico. Ademais, a gestão dos recursos hídricos 

deve sempre primar pelo uso múltiplo das águas, mas em situação de escassez, o uso 

prioritário da água deve ser para o consumo humano e dessedentação dos animais. 

 A PNRH objetiva promover uma gestão de águas que assegure a disponibilidade 

de água de forma intergeracional, com a manutenção de níveis de qualidade 

adequados aos respectivos usos. Além disso, pretende promover a utilização racional 

e integrada dos recursos hídricos, visando o desenvolvimento sustentável, e a 

prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

                                                           
425ABERS, Rebecca Neaera; FORMIGA JOHNSSON, Rosa Maria; FRANK, Beate; KECK, Margaret E.; 
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427 SILVEIRA NETO, Otacílio Dos Santos. Limites Constitucionais à utilização de recursos hídricos no 
setor energético. In: FRANÇA, Vladimir da Rocha; MENDONÇA, Fabiano André de Souza; XAVIER, 
Yanko Marcius de Alencar. Energia e Constituição. Fortaleza: Konrad Adenauer Stiftung, 2009, p. 176-
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decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

 Para tanto, vale-se dos Planos de Recursos Hídricos; do enquadramento dos 

corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; da outorga dos 

direitos de uso de recursos hídricos; da cobrança pelo uso de recursos hídricos e do 

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

 Os Planos de Recursos Hídricos são verdadeiros planos diretores relativos a 

cada bacia hidrográfica, estado ou país, a partir dos quais se direciona a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos 

recursos hídricos. A partir deles, projetam-se cenários futuros com lastro nas 

condições atuais, elaborando-se um planejamento de longo prazo428, tendo em conta 

os aspectos quantitativos e qualitativos. 

 O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes, por sua vez, pretende manter um sistema de vigilância adequado no 

tocante à qualidade da água429. Isso porque, deve-se compatibilizar o nível de 

poluição da água com a sua destinação, visando o equilíbrio ambiental e diminuir os 

impactos advindos da qualidade da água. 

 A outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, por outro lado, confere ao 

usuário uma autorização, concessão ou permissão, conforme o caso, para que o 

mesmo possa usufruir deste bem430. Não se trata, portanto, de proibição do acesso à 

água, dado o seu caráter público, mas do estabelecimento de controle quantitativo e 

qualitativo, através de critérios, condições e formas adequadas de repartição desse 

recurso431, a fim de efetivar devidamente o exercício do direito de acesso à água.  

 O art. 12, §1º, da Lei 9.433/97 estabelece taxativamente as hipóteses para as 

quais se dispensa a outorga, são elas: o uso de recursos hídricos para a satisfação 

das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural; as 

derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; as acumulações 

de volumes de água consideradas insignificantes.  

                                                           
428 SILVA, Américo Luís Martins da Silva. Direito do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. São 
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429 SIQUEIRA, Mariana de. O planejamento hidrológico no Brasil. In: IRUJO, Antonio Embid; SILVEIRA 
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 As normas administrativistas que versam acerca de tal outorga devem respeitar 

os fundamentos, os objetivos e as diretrizes estabelecidas pelo PNRH, dentre os quais 

se encontram o fomento ao uso múltiplo das águas, a gestão integrada e 

descentralizada desses recursos e a participação popular. O prazo de outorga não 

poderá ultrapassar trinta e cinco anos, nos termos do art. 16, da Lei 9.433/97. 

 No tocante à cobrança pelo uso de recursos hídricos, a lei supra aduz que a 

previsão de pagamento pelo referido uso objetiva reconhecer o valor econômico da 

água, indicando ao usuário o seu real valor, além de incentivar a racionalização do 

seu uso, tendo em vista o desenvolvimento sustentável diante da escassez 

progressiva desse recurso a nível mundial. Por fim, prevê que a cobrança visa angariar 

recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos. 

 Por fim, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos consiste em um 

dos mais indispensáveis à gestão das águas, isso porque através de sua instituição 

promove-se a coleta, organização, tratamento, armazenamento e recuperação das 

informações sobre os recursos hídricos brasileiros e fatores que intervém em sua 

gestão432.  

Este sistema subsidia os sujeitos integrantes dos Conselhos e Comitês com 

dados essenciais a eventuais decisões a serem tomadas. Por isso a necessidade da 

organização de um sistema de informações eficiente, acessível e amplo, fruto do 

engajamento de todos os entes políticos.  

 Esses instrumentos servem para racionalizar a utilização dos recursos hídricos, 

estabelecendo preferências, diretrizes e critérios no gerenciamento de águas. 

Compreende-se a situação atual desse recurso para otimizar sua quantidade e 

qualidade, de maneira a torna-lo compatível com os usos pretendidos e cumprir o 

desiderato do desenvolvimento intergeracional. 

 Visa, ademais, a realização de estudos, programas ou obras, bem como a coleta, 

armazenamento e divulgação de informações e dados relativos aos recursos hídricos 

e demais fatores que possam influenciar sua regulação. A partir desses instrumentos, 

permite-se a elaboração de um adequado planejamento e de uma atuação mais 

direcionada e eficiente por parte dos órgãos e entidades que compõem o SINGREH. 
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 Esses instrumentos cumprem as funções de disciplinamento, incentivo e 

instrumentos de apoio. Não são obrigatórios, nem impedem a criação de outros não 

especificados, no entanto, a implementação conjunta destes conferirá maior eficácia 

aos propósitos estabelecidos pela PNRH433. 

Com a nova sistemática implantada pela Lei 9.433/97, as bacias hidrográficas 

permaneceram como unidades de referência absoluta para intervenções 

administrativas, podendo ser subdivididas em unidades menores. Ou seja, as bacias 

hidrográficas constituem unidades territoriais de planejamento e gerenciamento. 

A adoção deste modelo pode servir como meio de aprimorar a administração dos 

recursos hídricos em cada bacia, pois quanto mais subdivisões, maior será o número 

de gestores e, à vista disso, otimiza-se a noção de gestão democrática, descentralizada 

e plural das águas nacionais434.  

 Nesse sentido, um dos aspectos de maior relevância dessa lei diz respeito à 

governança, ou seja, a uma série de mecanismos, processos e instituições, através dos 

quais todas as partes interessadas articulam seus interesses, exercem seus direitos 

legais, cumprem suas obrigações e mediam suas diferenças, viabilizando o 

desenvolvimento, a gestão e a distribuição da água435.  

Busca-se, assim, a criação e estabelecimento de políticas públicas de maneira 

integrada e descentralizada, por meio da criação de um ente colegiado, qual seja, o 

Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), no qual se fomenta a participação popular. 

 O art. 1º, VI, da Lei 9.433/97, estabelece como um dos fundamentos da PNRH a 

gestão descentralizada dos recursos hídricos, contando com a participação do Poder 

Público, dos usuários e das comunidades.  

A gestão descentralizada significa que os assuntos cujas decisões possam ser 

realizadas em níveis hierárquicos mais baixos não serão solucionados pelos níveis 

mais altos436; ao passo que a gestão participativa oportuniza aos membros da 
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sociedade civil organizada, usuários e demais organismos a influência nos processos 

decisórios. 

 Esta previsão legal encontra guarida no art. 225, da Carta Magna, a qual impõe 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.  

Isso porque, a intensa degradação ambiental decorrente das atividades 

humanas, bem como a fragilidade dos ecossistemas fizeram com que o Estado 

repartisse com a sociedade a responsabilidade pela tutela do meio ambiente437. 

Pretende-se que questões relativas à água deixem de ser encaradas apenas como 

questões técnicas, ou seja, de competência exclusiva dos peritos438.  

Para a implementação da PNRH, a Lei de Águas instituiu o Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), o qual objetiva também a 

coordenação da gestão integrada das águas; a arbitragem administrativa dos conflitos 

relacionados com os recursos hídricos; o planejamento, a regulação e o controle do 

uso, da preservação e da recuperação dos recursos hídricos e a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos. 

Esse sistema é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos; pela 

Agência Nacional de Águas; pelos Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do 

Distrito Federal; pelos Comitês de Bacia Hidrográfica e órgãos dos poderes públicos 

federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem 

com a gestão de recursos hídricos e pelas Agências de Água. 

Percebe-se que se trata de uma composição a qual expressa os diferentes níveis 

da federação, os quais estão envolvidos coordenadamente nos diferentes aspectos 

dessa gestão.  

Essa descentralização permite a robusta democratização na regulação do setor, 

posto a existência de uma composição plural tanto no âmbito dos Conselhos, quanto 

dos Comitês de Bacia Hidrográfica, sem olvidar da utilização, por parte da ANA dos 

                                                           
437 FRANÇA, Vladimir da Rocha; GALVÃO, Hudson Palhano de Oliveira; SANTOS, Ronaldo Alencar 
dos. O papel da democracia participativa no novo modelo de gestão integrada de recursos hídricos. In: 
XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, Maria Dos Remédios 
Fontes. Recursos Hídricos e Atividade Econômica na perspectiva Jurídica do Desenvolvimento 
Sustentável. Fortaleza: Konrad Adenauer Stiftung, 2009, p. 201. 
438 JACOBI, Pedro Roberto; SINISGALLI, Paulo Antônio de Almeida; MEDEIROS, Yvonilde; ROMERO, 
Ademar Ribeiro. Governança da Água no Brasil: dinâmica da política nacional e desafios para o futuro. 
In: JACOBI, Pedro Roberto; SINISGALLI, Paulo Antônio de Almeida. Governança da Água e Políticas 
Públicas na América Latina e Europa. São Paulo: Annablume, 2009, p. 48-78, p. 69. 
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instrumentos de participação da sociedade civil, a exemplo das audiências e consultas 

públicas. 

A partir dos elementos até aqui expostos, é possível verificar a implementação 

de uma gestão integrada de recursos hídricos, a partir de uma sistematização dos 

vários aspectos envolvidos, seja de natureza institucional, econômica, social ou relativa 

aos recursos naturais439. Essa integração consiste em fundamento para otimizar o bem-

estar econômico e social sem comprometer o viés de sustentabilidade440, ou seja, 

cumprindo os parâmetros constitucionais. 

No âmbito dos recursos naturais, trata-se de uma gestão mais coordenada do 

solo e da água; das águas subterrâneas e de superfície; da bacia hidrográfica e dos 

ambientes costeiros e marítimos, quando adjacentes; e dos interesses a montante e a 

jusante441. Reconhece-se a interação entre os ecossistemas, cujo equilíbrio deve ser 

mantido. 

Na seara institucional, visa-se integrar as regulamentações, as políticas públicas 

estabelecidas, as instituições existentes ou a serem criadas, havendo uma abordagem 

tanto a nível local quanto internacional. Esse tipo de gestão necessita, por conseguinte, 

de um ambiente de interlocução entre os agentes econômicos, os usuários e demais 

setores da sociedade civil. 

É necessário ter em conta que as decisões a serem tomadas devem 

compreender os aspectos naturais de forma coordenada, bem como considerar 

simultaneamente as consequências econômicas, ambientais e sociais das políticas 

públicas adotadas. Ademais, os compromissos internacionais devem ser aplicados ao 

tempo em que se considera as especificidades locais.  

Pretende-se, desta feita, manter o fornecimento de água para fins industriais, 

agrícolas e uso doméstico, salvaguardando a qualidade adequada, sem esquecer as 

demandas futuras. Até mesmo porque, a escassez de água limita o desenvolvimento 

agrícola e industrial dos países e agrava problemas de saúde da população, diminuindo 

as capabilities dos indivíduos442. 

                                                           
439 Vide GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. Avaliação de políticas públicas para a gestão integrada 
de recursos hídricos sob a ótica das dimensões institucional e ambiental. 2010. 238 f. Tese 
(doutorado) - Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais da Universidade Federal de Campina 
Grande – UFCG, Campina Grande, 2010. 
440 CARRIGER, Sarah. Catalisando a mudança: um manual para desenvolver a gestão integrada 
de recursos hídricos (GIRH) e estratégias de uso eficiente da água. Noruega: Elanders, 2005, p. 5. 
441 Ibidem, p. 9. 
442 Como bem aduzem Agnew e Woodhouse, tem-se investido consideravelmente em tecnologia e 
infraestrutura na intenção de superar em alguma medida o déficit de água (AGNEW, Clive; 
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Tucci e Mendes resumem as considerações até aqui feitas ao conceituar a 

gestão integrada dos recursos hídricos. Segundo os autores, trata-se de um processo 

promotor do “desenvolvimento coordenado e o gerenciamento da água, terra e recursos 

relacionados para maximizar o resultado econômico e social de forma equitativa sem 

comprometer a sustentabilidade vital do ecossistema”443. 

Como corolário, as bacias hidrográficas são consideradas as formas mais 

adequadas para a gestão integrada dos recursos hídricos. Isso porque, são as 

principais formas terrestres de captação e concentração da água proveniente das 

chuvas, dentro do ciclo hidrológico444. Além disso, produz uma relação de dependência 

entre os sistemas natural, social e econômico, entre o uso e o usuário445. 

Delimita-se um tipo especial de unidade territorial, a qual decorre da organização 

natural e espontânea dos cursos de água, que se justapõe à organização política já 

existente446. Isso legitima o pensamento ambientalista de que o meio ambiente deve 

ser considerado de modo inter-relacionado e enfatiza o viés político dessa divisão, 

posto integrar as comunidades, os usuários e os poderes locais abarcados pela 

distribuição espacial447. 

Carriger aponta algumas vantagens da gestão integrada de recursos hídricos, a 

qual foi enfatizada nas principais reuniões internacionais sobre o tema, a exemplo da 

Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente em Dublin, bem como da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Dentre as vantagens destacadas pela autora, tem-se: i) a facilitação da 

identificação e implementação de soluções efetivas; ii) a implementação de uma política 

macroeconômica efetiva a longo prazo, o que é muitas vezes impedida por uma visão 

setorial, a qual acarreta decisões erradas, cuja reversão gera altos gastos; iii) maior 

                                                           
WOODHOUSE, Phillip. Water resources and Development. New York: Routledge, 2011, p. 39). 
Entretanto, deve-se ter em conta que essa não é uma realidade prevalente dos países em 
desenvolvimento, como o Brasil, nos quais por razões políticas ou econômicas a disponibilidade de 
água ainda é um fator limitante e que torna os conflitos pelo uso da água mais delicados e 
problemáticos. Estes fatores políticos e econômicos são ressaltados pelos autores, os quais 
reconhecem que o acesso à água tem relação com os padrões de investimento social. 
443 TUCCI, Carlos E. M.; MENDES, Carlos André. Avaliação Ambiental Integrada de Bacia 
Hidrográfica. Brasília: MMA, 2006, p. 137. 
444 DOUROJEANNI, Axel; JOURAVLEV, Andrei; CHÁVEZ, Guillermo. Gestión del agua a nível de 
cuencas: teoria y práctica. Santiago de Chile: Cepal, 2002, p. 8-9. 
445 Idem. 
446 NOGUEIRA, André M.; SANTOS, Wagner R. dos. O Paraíba do Sul e o CEIVAP: política das águas 

e gestão sustentável. São Paulo: Databrasil, 2000. (Cadernos de Pesquisa, n. 7). Disponível em: 

<www.databrasil.org.br/Databrasil/..%5Ccaderno%5CCAPA07.doc>. Acesso em: 11 jul. 2016, p. 41. 
447 Idem. 



129 
 

rendimento socioeconômico sobre os investimentos em infraestrutura e iv) a alocação 

estratégica de água448. 

A concepção de gestão integrada coaduna-se com a pretensão do 

desenvolvimento sustentável. Sachs expõe os cinco pilares desta perspectiva do 

desenvolvimento: social, ambiental, territorial, econômico e político449. Trata-se de um 

conceito que abarca a viabilidade econômica, a equidade social e o equilíbrio ambiental, 

os quais devem interagir de forma harmoniosa. 

De fato, essa interação acarretará o conflito de vários interesses opostos e, por 

isso, demanda-se um espaço de governança e negociação, sem o qual a composição 

de interesses é substituída pela imposição autoritária da vontade advinda do grupo mais 

influente. 

Por essa razão também, requer-se a organização de um processo participativo 

e negociado na gestão dos recursos, o que possibilita a identificação das necessidades, 

dos recursos potenciais e das maneiras de aproveitamento450.  

 

 

5.2 O papel da Agência Nacional de Águas e a utilização dos instrumentos 

participativos 

 

A Agência Nacional de Águas (ANA) integra o SINGREH, sendo um dos entes 

federais responsáveis pela implementação do PNRH, de maneira que deve atuar em 

articulação com os demais órgãos e entidades que compõem o sistema. Sua criação 

ocorreu através da Lei nº 9.984/00, que regulamentou sua fonte de recursos 

financeiros, sua estrutura e formas de atuação. 

Tal agência deve supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades 

decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos; 

disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o controle e 

a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos; outorgar o 

direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União; fiscalizar 

                                                           
448 CARRIGER, Sarah. Catalisando a mudança: um manual para desenvolver a gestão integrada 
de recursos hídricos (GIRH) e estratégias de uso eficiente da água. Noruega: Elanders, 2005, p. 
9-10. 
449 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 
2008, p. 15-16. 
450 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 

2009, p. 73-75. 
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os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União; estimular e 

apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica; 

implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo 

uso de recursos hídricos de domínio da União. 

Dentre outras de suas principais funções é possível destacar a definição e 

fiscalização das condições de operação de reservatórios por agentes públicos e 

privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos; a promoção da 

coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da rede hidrometeorológica 

nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas que a integram, 

ou que dela sejam usuárias; a organização, implantação e gerenciamento do Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos; o estímulo à pesquisa e à 

capacitação de recursos humanos para a gestão de recursos hídricos; a prestação de 

apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos; a participação 

da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar a sua 

implementação. 

Trata-se, portanto, de uma autarquia especial, com autonomia administrativa e 

financeira, que tem como funções primordiais a regulação dos recursos hídricos no 

território nacional a partir da normatização, da fiscalização – podendo impor multas, 

suspender as outorgas ou requalificar os corpos de água – e do fomento.  

Deve atuar na implementação da gestão participativa e descentralizada dos 

recursos hídricos em consonância com os demais atores do SINGREH. Ademais, é 

responsável por implantar os instrumentos de gestão, a exemplo da outorga e da 

cobrança. 

Alguns autores, no entanto, limitam a atuação da ANA a de uma agência 

executiva451. Afirmam que a ANA estaria destituída de poder normativo semelhante ao 

da ANATEL, ANP ou ANEEL, bem como não teria autonomia reforçada, restrita pela 

vinculação ao Ministério do Meio Ambiente. Caberia, assim, ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos o poder de normatização e à ANA a execução do mesmo. 

Há claras evidências no ordenamento jurídico de que a autarquia em comento é 

uma agência reguladora. Primeiro, existe a proibição de demissão ad nutum dos seus 

                                                           
451 Nesse sentido ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2007; ALVARENGA, José Eduardo de. Agências reguladoras: limites da competência normativa. In: 
CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria 
Batista (orgs.). Curso de Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, v. III.; 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos Hídricos. São Paulo: Malheiros, 2002. 
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dirigentes após os quatro primeiros meses do início do exercício do mandato, nos 

termos do art. 10, da Lei nº 9.984/00. 

O poder normativo já foi exemplificado anteriormente e refere-se à possibilidade 

de disciplinar a implementação, operacionalização, controle e avaliação dos 

instrumentos da PNRH, a exemplo da cobrança pelo uso de recursos hídricos de 

domínio da União.  

O fato de os atos normativos da ANA terem que se restringir aos instrumentos 

direcionados preponderantemente à gestão dos recursos hídricos de domínio da União 

– salvo exceções legais, a exemplo do art. 4, XII, da Lei nº 9.984/00452 – apenas delimita 

seu âmbito de atuação, não retirando a competência normativa e reguladora. 

Como verificado acima, a agência pode impor as sanções previstas na Lei nº 

9.433/97 e em resoluções específicas, nos limites da sua competência. Além disso, 

possui o poder de fiscalização, o que pode ser vislumbrado pelo dever de supervisionar, 

controlar e avaliar o cumprimento da legislação federal relativa aos recursos hídricos 

ou de definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes 

públicos e privados, bem como de fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos 

de água de domínio da União. 

A ANA possui, ademais, um alto caráter técnico, possuindo um corpo 

multidisciplinar essencial para o exercício de suas funções, o qual envolve a 

compreensão do ciclo hidrológico e da vazão das bacias ou a análise das 

características químicas da água, essenciais ao exame do nível de poluição e meios de 

tratamento ou ao enquadramento dos corpos de água453.  

Como corolário, a agência é responsável pela elaboração de importantes 

estudos técnicos, a serem considerados por todos os órgãos do sistema, subsidiando-

os. Relacionada a esta atribuição, inclua-se o armazenamento e disponibilização de 

dados hídricos nacionais, o que é extremamente importante nos lócus de participação 

da sociedade civil. 

                                                           
452 Vide FRANÇA, Vladimir da Rocha. Competência normativa da agência nacional de águas. In: 
XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, Maria dos Remédios 
Fontes. Recursos Hídricos e atividade econômica na perspectiva jurídica do desenvolvimento 
sustentável. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2009, p. 168-178, p. 174. 
453 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. A constitucionalidade do poder normativo da Agência 
Nacional de Águas ANA. Natal, RN: 2009. 279 f. Dissertação (Mestrado) -Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em Direito, 
p. 179-180. 
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Outra função regulatória da ANA consiste no fomento. Ela a exerce quando 

presta apoio à elaboração de Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas; 

estimula ou apoia as iniciativas de criação de Comitês de Bacias Hidrográficas; propõe 

ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos para a 

conservação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos ou apoia os Estados na 

criação de órgãos gestores. 

Novas atribuições têm sido incorporadas pela agência. As Leis nº 12.058/09 e 

12.334/10 concederam à ANA o dever de regular os serviços de irrigação em regime 

de concessão e de adução de água bruta em corpos de água da União; de fiscalizar a 

segurança das barragens por ela outorgadas e de criar e constituir o Sistema Nacional 

de Informações sobre Segurança de Barragens.  

Por mais que o contexto de privatização tenha impulsionado a mudança 

institucional que acarretou a criação das agências reguladoras, não quer dizer que a 

inexistência hodierna de privatização no setor de recursos hídricos desconstitua a 

natureza jurídica da ANA.  

Conforme concluído em tópico pregresso, a regulação não se restringe a eliminar 

as falhas de mercado e proteger a concorrência, mas tem por escopo restringir a 

atuação estatal direta ao passo em que rege a atividade privada concorde os preceitos 

estabelecidos pela Constituição para a persecução do desenvolvimento.  

Necessário ter em conta que, no âmbito da regulação dos recursos hídricos 

persistem interesses competitivos, os quais disputam a água e os espaços onde ela 

se localiza. Do ponto de vista aquático, a preocupação volta-se à qualidade e 

quantidade das águas; o interesse do setor energético consiste em saber quanto de 

água é necessário para a construção de uma hidrelétrica454. 

Por outro lado, os irrigantes desejam quantidade de água suficiente para o 

desenvolvimento de suas culturas; as indústrias querem despejar seus efluentes; a 

empresa de saneamento preocupa-se com a qualidade e quantidade da água para a 

distribuição à população e os pescadores importam-se com a manutenção das espécies 

de peixes455.   

Verifica-se que, apesar de não ter havido processos de privatização, por 

enquanto, a gestão de recursos hídricos abrange atividades privadas, bem como a 

existência de concessões. A regulação estatal vai existir aqui para viabilizar essas 

                                                           
454 ANA. O Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz?. Brasília: SAG, 2011, p. 13. 
455 Idem. 
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atividades econômicas de um modo garantista, protegendo uma série de direitos 

fundamentais, dentre eles o direito a um meio ambiente equilibrado.  

Há que se ressaltar, diante do argumento que insere a ANA no rol de agências 

executivas, que esta autarquia não respeita os critérios para tanto. Consoante previsão 

do art. 51, da Lei 9.649/98, o Poder Executivo poderá qualificar uma autarquia ou uma 

fundação como uma agência executiva, desde que cumpram os seguintes requisitos:  

ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em 

andamento e ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo Ministério supervisor.  

A ANA, por sua vez, foi criada pela Lei nº 9.984/00 e não foi qualificada como 

agência executiva. Ademais, não cumpre qualquer dos critérios legais para tanto. A 

existência de um plano estratégico necessita de um contrato de gestão no qual se 

estabelecem metas a serem cumpridas, devendo haver congruência entre um e outro. 

As agências executivas diferenciam-se das reguladoras, pois nestas o título é 

concedido originalmente por meio de lei e corresponde a uma especial forma de 

organização autárquica, alterável também por lei, “capaz de atribuir garantias de 

independência indiferentes ao desempenho da entidade”456. Não existe um modelo 

uniforme para todas as agências, sendo estas dependentes das especificações 

presentes na respectiva legislação. 

Além disso, as agências executivas comumente cumprem funções 

administrativas de execução direta de serviços públicos, não se preocupando em fixar 

normas de eficácia externa ou disciplinar a atuação de outras entidades457. Os seus 

dirigentes, em geral, não gozam de estabilidade e tais agências podem perder a 

qualificação que desfrutam através de um mero ato administrativo, no caso de 

descumprimento dos termos do contrato de gestão. Ou seja, trata-se de um regime 

jurídico diferenciado ao qual a ANA não se submete. 

Como bem aduz Aragão, a ANA regula a exploração de bens públicos, quais 

sejam, os recursos hídricos de propriedade da União. Destaca o autor, a atuação na 

regulação da transferência de gestão econômica de bens e atividades 

monopolizados458.  

                                                           
456 MODESTO, Paulo. Globalização e Administração Pública Indireta: agências executivas e a 

Transplantação Lingüística. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, 

Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 7, ago/set/out de 2006. Disponível na Internet: 

<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 05 de jul. 2016, p. 7. 
457 Ibidem, p. 8. 
458 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 290-291. 
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Cumpre, assim, o poder-dever regulatório de restringir o exercício de liberdades 

e de propriedade, além de zelar pela prestação dos serviços públicos. Apesar de não 

definir a política do setor hídrico, a ANA mantém todas as funções de regulação e a 

possibilidade de detalhar esta política no âmbito da sua competência. 

Por fim, necessário ter-se em conta que inexiste um perfil jurídico único para as 

agências, cujas estruturas, funções e regimes jurídicos próprios apresentam-se de 

forma heterogênea459, sendo unidas pelas características essenciais para sua 

configuração, já anteriormente expostas. 

Configurada a natureza jurídica da ANA, passa-se à análise dos instrumentos de 

participação da sociedade civil adotados pela agência. No respectivo sítio, encontra-se 

os dados das audiências públicas realizadas desde o ano de 2011. Note-se que a 

agência não diferencia audiências públicas de consultas públicas, de modo que 

classifica as audiências em presenciais ou não presenciais.  

Pretende-se com esse instrumento obter apoio no processo decisório da ANA, a 

partir do compartilhamento da gestão da situação da água no país. Assim, reúne-se 

informações junto à sociedade e oportuniza-se que esta exponha opiniões, sugestões 

ou demandas sobre a matéria em análise. 

As manifestações podem ser em viva voz, quando as sessões forem presenciais 

ou através de envio por meio eletrônico ou por documentos protocolados, no caso de 

consulta pública (sessões não presenciais)460. Segundo informações disponibilizadas 

no sítio da agência, do ano de 2011 a 2015 foram realizadas dezesseis consultas 

públicas e apenas uma audiência pública, a qual foi suspensa. 

As consultas públicas 002/2011, 003/2011, 001/2012, 001/2013, 001/2015, 

002/2015, 003/2015, 004/2015, 005/2015, 006/2015, 007/2015 eram relativas à 

regulamentação de barragens. Os objetos eram respectivamente: i) regulamentação 

das inspeções regulares de segurança de barragens; ii) regulamentação do Plano de 

Segurança de Barragem; iii) regulamentação do art. 7º, da Lei 12.334/10, a qual versa 

sobre os critérios gerais para classificação das barragens por categoria de risco, por 

dano potencial e volume; iv) regulamentação do Plano de Ação de Emergência relativo 

à Política Nacional de Segurança de Barragens; v) aprimoramento do Guia para a 

Elaboração de Projetos de Barragens; vi) aprimoramento do Guia para Construção de 

                                                           
459 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 582. 
460 Vide ANA. Audiência pública. Disponível em: <http://audienciapublica.ana.gov.br/>. Acesso em 8 
jul. 2016. 

http://audienciapublica.ana.gov.br/
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Barragens; vii) aprimoramento do Guia para Elaboração do Plano de Operação, 

Manutenção e Instrumentação de Barragens; viii) aprimoramento do Guia de 

Orientação e Formulários para Inspeções de Segurança de Barragem; ix) 

aprimoramento do Guia de Revisão Periódica de Segurança de Barragem; x) 

aprimoramento do Guia de Orientação e Formulários dos Planos de Ação de 

Emergência e xi) aprimoramento do Guia Prático de Pequenas Barragens. 

As demais consultas públicas, quais sejam, 001/2011, 002/2012, 003/2012, 

002/2014, 008/2015, versaram, respectivamente, sobre: i) o aperfeiçoamento da 

proposta de resolução sobre compras e contratações de obras e serviços pelas 

entidades delegatárias das funções de agências; ii) a elaboração de resolução que 

disponha sobre critérios para definição de derivações, captações, lançamentos de 

efluentes, acumulações e outras interferências em corpos de água de domínio da União 

que independem de outorga; iii) a emissão de resolução criadora de Cadastro de 

Operadoras de Obras Hídricas e implementadora da classificação das operadoras para 

fins de Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica e seus respectivos 

anexos; iv) propostas de resoluções referentes ao enquadramento de despesas pelas 

entidades delegatárias de funções de Agência de Água e à seleção e recrutamento de 

pessoal; v) a proposição de resolução conjunta da ANA e da ANEEL dispondo sobre 

diretrizes e procedimentos para outorga de direito de uso de recursos hídricos para 

aproveitamentos hidrelétricos em operação comercial em cursos de água de domínio 

da União. 

A audiência pública 001/2014 abordava a questão da renovação da outorga para 

a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para uso de 

água e interferências nos recursos hídricos no Sistema Cantareira, para fins de 

abastecimento público.  

Apesar da relevância do seu objeto, a diretoria colegiada da ANA, em sua 513ª 

Reunião resolveu suspender a audiência sob argumento da necessidade de revisão 

dos estudos que subsidiaram as minutas de “Resolução de Outorga e de Operação dos 

Reservatórios do Sistema Cantareira”, diante da ocorrência do período excepcional de 

estiagem em curso à época. A suspensão permanece até o presente ano. 

Prima facie, verifica-se o reduzido número de audiências e consultas públicas 

realizadas pela agência, tendo em conta o tempo de existência da mesma e a 

abrangência de suas competências. Note-se, ainda, que a participação da sociedade 

civil não é deveras ampla e plural como esperado. 
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Conforme quadro abaixo, é possível concluir que existe uma baixa participação 

dos cidadãos individualmente considerados, bem como dos movimentos sociais e 

associações privadas, havendo relativa participação das empresas privadas a 

depender do objeto da consulta pública, e ampla presença de órgãos e entes públicos. 

Esse ponto problemático da participação, pode ser superado através de maior 

investimento em promover a conscientização da importância para a sociedade da boa 

gestão dos recursos hídricos e dos modos pelos quais ela pode influenciar as decisões 

no âmbito da ANA.  

Necessário faz-se, ademais, o aprimoramento dos modos de divulgação das 

consultas e audiências públicas, a partir da utilização de todos os meios necessários 

para ampliar a publicidade e informação acerca desses instrumentos, não se 

restringindo ao site da ANA ou ao Diário Oficial, mas valendo-se de todos os meios de 

comunicação, a fim de atingir os mais variados grupos sociais. 

O tempo de contribuição exíguo constitui outro ponto que desfavorece a 

mobilização da sociedade civil. A depender da consulta pública o prazo varia de 70 dias 

(003/2012) a 15 dias, sem qualquer motivo aparente para tal discrepância. Não 

obstante, a consulta 008/2015 versar sobre tema deveras importante e envolver duas 

agências reguladoras, o prazo concedido foi de apenas 15 dias, por exemplo. 

A ANA fez uma clara escolha de priorizar a consulta pública em detrimento da 

audiência pública, a qual dá-se de maneira presencial, de acordo com classificação 

adotada por esse trabalho. Apesar de facilitar o acesso por meios eletrônicos, o modo 

como esse instrumento tem sido adotado falha em oferecer respostas adequadas às 

contribuições ou indagações realizadas pelos participantes. 

As justificativas dadas por recomendar ou não determinada contribuição são 

notadamente sucintas e não permitem qualquer debate mais aprofundado acerca do 

tema. Não é facultado ao participante contra argumentar a justificativa fornecida a fim 

de fornecer explicações adicionais. O mais adequado seria a realização de audiências 

públicas virtuais, jungindo as características positivas encontradas tanto nas audiências 

quanto nas consultas públicas. 

A recomendação ou o aproveitamento das contribuições recebidas não 

necessariamente significam a sua adoção nos resultados da audiência ou consulta 

pública e alguns dos questionamentos feitos não são suficientemente respondidos pela 

agência. 
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O problema da tecnicidade dos objetos desses instrumentos de participação da 

sociedade civil apresenta-se na inexistência de uma explicação dos termos utilizados 

no material de apoio ou nas minutas apresentadas. Isso restringe as manifestações aos 

órgãos técnicos, empresas ou concessionárias interessadas, mitigando as 

possibilidades de participação das pessoas físicas interessadas e não especializadas 

no assunto. 

 

Quadro - Consultas públicas realizadas pela ANA, 2011-2015 

Consulta 
Pública 

Controladoria
-Geral da 

União 

Pessoas jurídicas 
interessadas 

Pessoas 
físicas 

interessadas 

Relatório das 
contribuições 

001/2011 2 contribuições 

Instituto Mineiro de 
Gestão de águas e 

AGEVAP 

 
 

Nenhuma 

Recomenda a 
adoção das 
sugestões, 
mas não 

responde às 
questões. 

002/2011 Nenhuma 

Wilson Teixeira 
Consultoria Ltda.; 

INEMA/BAHIA; Lageado 
Construtora; 

Eletrobrás/Furnas; 
SABESP;CODEVASP; 

AESA, ABRAGE, 
ITAIPU BINACIONAL; 

SESB 
José Mário Q. 

Mafra; 

Das 39 
contribuições, 

recomenda 
apenas 14. 

003/2011 Nenhuma 

Wilson Teixeira 
Consultoria Ltda.; 
UFMT; CHESF; 

SABESP; Instituto de 
Pesquisas Hidráulicas 

UFRGS; DESEK, CERB; 
ABRAGE; LNEC; CBDB; 

Manoel  
Freitas 

Das 48 
contribuições, 

apenas 21 
foram 

recomendadas. 

001/2012 Nenhuma 

Wilson Teixeira 
Consultoria Ltda.; 

ABRAGE; CODEVASP; 
CEMIG Geração e 

Transmissão; BRASIL 
PCH S.A.; Fractal 

Engenharia; Nenhuma 

Das 57 
contribuições, 

28 foram 
recomendadas 

total ou 
parcialmente. 
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 (continuação) 

Consulta 
Pública 

Controladoria
-Geral da 

União 

Pessoas jurídicas 
interessadas 

Pessoas 
físicas 

interessadas 

Relatório das 
contribuições 

002/2012 Nenhuma 

ANA; Duke Energy 
International; EPAGRI – 

CIRAM; 

Flavio 
Henrique da 
Costa Bolzan 

Das 14 
contribuições, 

5 foram 
recomendadas 

003/2012 Nenhuma 

Wilson Teixeira 
Consultoria Ltda.; AJES -
FACULDADE DO VALE 
DO JURUENA; Pastoral 
Ecologia - São Paulo; 

CODEVASP; CAGEPA Nenhuma 

Das 15 
contribuições, 

7 foram 
recomendadas 

total ou 
parcialmente 

001/2013 Nenhuma 

Light;  Eletrobrás Furnas 
AS; Eng. Ambiental; 
Shaw Brasil; CHESF; 
Universidade Positivo; 

RJC Engenharia; 
RECOL (Brasil) / 
AQUALOGUS 

(Portugal); SABESP; 
COGERH; CEMIG, 

ABRAGE; Pimenta de 
Ávila Consultoria Ltda.; 

CERB; CODEVASP. Nenhuma 

Das 102 
contribuições, 

43 foram 
recomendadas 

total ou 
parcialmente. 

002/2014 Nenhuma 

ANA, FIEMG; ACV MC- 
GACG CBHSF; FIEMG 

VALE DO RIO 
GRANDE; Fundação 
Agência das Bacias 

PCJ; AGB Peixe Vivo. Nenhuma 

29 
contribuições e 

21 
recomendadas 

total ou 
parcialmente. 

001/2015 Nenhuma 

ABRAGE; FURNAS 
CENTRAIS ELÉTRICAS 

S/A; CONSULTOR - 
LIGHT ENERGIA; 

CAESB; 
Alexandre Vaz 

de Melo 

17 
contribuições, 
das quais 14 

foram 
aproveitadas 

total ou 
parcialmente 
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(continuação) 

Consulta 
Pública 

Controladoria-
Geral da 

União 

Pessoas jurídicas 
interessadas 

Pessoas 
físicas 

interessadas 

Relatório das 
contribuições 

002/2015 Nenhuma 
CESP e CEMIG 

Geração (conjunta); Nenhuma 

9 
contribuições, 
das quais 8 

foram 
aproveitadas 

total ou 
parcialmente 

003/2015 Nenhuma 

CONSULTOR - LIGHT 
ENERGIA; SANEPAR; 

ABRAGE. Nenhuma 

51 
contribuições, 
das quais 38 

foram 
aproveitadas 

total ou 
parcialmente 

004/2015 Nenhuma 
SEIRHMACT; SABESP; 

CAESB; ABRAGE. Bruno Neves 

125 
contribuições, 
das quais 79 

foram 
aproveitadas 

total ou 
parcialmente. 

005/2015 Nenhuma SABESP; ABRAGE. Nenhuma 

37 
contribuições, 
das quais 21 

foram 
aproveitadas 

total ou 
parcialmente. 

006/2015 Nenhuma 
DNPM; SABESP; 

ABRAGE. Bruno Neves 

24 
contribuições, 
das quais 16 

foram 
aproveitadas 

total ou 
parcialmente. 

007/2015 Nenhuma 

CEUCLAR; Furnas 
centrais elétricas AS; 
SABESP; ABRAGE; 
ESTÁCIO DE SÁ- 

UNESA; Nenhuma 

57 
contribuições, 
das quais 40 

foram 
aproveitadas 

total ou 
parcialmente. 

 

 



140 
 

(conclusão) 

Consulta 
Pública 

Controladoria
-Geral da 

União 

Pessoas jurídicas 
interessadas 

Pessoas 
físicas 

interessadas 

Relatório das 
contribuições 

008/2015 Nenhuma 

Acquatool Consultoria; 
CHESF; ABRAGE; ONS; 
CBH SÃO FRANCISCO; 

ELETRONORTE; 
Companhia Energética 
de Minas Gerais; Copel 
geração e Transmissão; 

ABRAGEL; Tijoá 
Participações e 
Investimentos. Nenhuma 

61 
contribuições, 
das quais 26 

foram 
aproveitadas 

total ou 
parcialmente. 

FONTE: ANA, 2016 
Organizada pela autora 
Notas: 
AGEVAP - Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul 
INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
CODEVASP - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba 
ABRAGE - Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica 
SESB - Secretaria de Saneamento Básico Camboriú 
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso 
CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
DESEK - Consultoria em Engenharia 
CERB - Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia 
LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
CBDB - Comitê Brasileiro de Barragens 
EPAGRI-CIRAM - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Centro de 

Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina 

CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 
COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará 
FIEMG - Federação das Indústrias de Minas Gerais 
ACV MC-GACG CBHSF - Comissão da Campanha Velho Chico Vivo ACV MC - Grupo de 
Acompanhamento do Contrato de Gestão do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
Fundação das Bacias Hidrográficas PCJ - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
AGB Peixe Vivo - Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo 
CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 
SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná 
SEIRHMACT – Secretaria de estado da infraestrutura, recursos hídricos, meio ambiente e da ciência e 
tecnologia 
DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral 
CEUCLAR - Centro Universitário Claretiano 
ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico 
ABRAGEL - Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa 
 

 

A participação da sociedade civil no âmbito da regulação do setor hídrico, no 

entanto, não se restringe aos instrumentos disponibilizados pela ANA. Conforme já 

aduzido, a gestão de águas é descentralizada e composta por vários entes e órgãos os 
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quais atuam coordenadamente. A ANA assume a dupla função de implementar a PNRH 

e coordenar o SINGREH.  

No cumprimento de suas atribuições, deve fomentar e apoiar a criação dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH), ente inserido no desenho institucional de gestão 

de águas e essencial à concretização do princípio participativo nesse setor da 

regulação. 

 

 

5.3 Os Comitês de Bacia Hidrográfica 

 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) também integram o SINGREH, sendo 

importante elemento na regulação das águas juntamente com a ANA. De fato, a 

colaboração e interação, entre esses dois entes é presente na normatização da gestão 

da água.  

Como visto, a cobrança pelo uso da água de domínio da União deve ser 

implementada pela ANA em articulação com esses comitês, os quais também recebem 

apoio técnico daquela agência. Além disso, cabe a esta agência declarar corpos de 

água em regime de racionamento preventivo e aplicar as medidas necessárias para 

assegurar seus usos prioritários tendo ouvido os respectivos comitês de bacia 

hidrográfica. 

A diretoria colegiada, ademais, que compõem a estrutura da ANA, deve 

solucionar administrativamente os conflitos referentes aos usos de recursos hídricos de 

domínio da União, ouvidos os respectivos comitês de bacia. 

Diante disso, é inadequado versar sobre regulação dos recursos hídricos sem 

fazer uma abordagem acerca dos CBH, principais meios de promoção da participação 

da sociedade civil e de descentralização. 

Deve-se entender a gestão de águas como um fenômeno mais social do que 

técnico461. Isso porque, nesta seara, o conhecimento tradicional acumulado por grupos 

sociais ganha importância na solução de conflitos. Como corolário, a democratização 

do conhecimento técnico e científico para torná-lo sinérgico ao conhecimento 

tradicional é um dos propósitos naturais dos comitês462. 

                                                           
461 ANA. A gestão dos recursos hídricos e a mineração. Brasília: ANA, 2006, p. 54. 
462 Ibidem, p. 56. 
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Afasta-se, assim, um ideal absoluto de democracia representativa463, a fim de 

atrair os stakeholders464 à discussão da gestão dos recursos hídricos, pondo-os em um 

nível necessário de igualdade política, aplicando-se para tanto as normas adequadas 

para a sua viabilidade e efetividade. 

Este sistema de governança ajuda a aprofundar o modelo democrático, fazendo 

com que as políticas públicas traduzam os interesses da coletividade, além de gerar 

maior eficiência465. Isso porque, através do compromisso dos participantes com uma 

determinada política, reduz-se os riscos de descumprimento da mesma, bem como 

aumenta a probabilidade de que as informações técnicas essenciais sejam conhecidas 

antes da implementação da decisão ou política adotada466. 

Os CBH são mecanismos institucionais para viabilização da participação da 

sociedade civil e consistem em órgãos colegiados com atribuições normativas, 

deliberativas e consultivas a serem exercidas dentro do âmbito das bacias 

hidrográficas467.  

O próprio art. 39, da Lei 9.433/97, estabelece que este órgão será composto por 

representantes da União; dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, 

ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; dos Municípios 

situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; dos usuários das águas de sua 

área de atuação e das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada 

na bacia. 

O art. 38, da Lei supra, fixa as atribuições desses comitês, quais sejam: 

promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação 

                                                           
463 Consoante aduz Farias, o consenso expresso nas decisões colegiadas dos membros do comitê 
representa a solução constitucional da participação social e a busca de uma ponderação das diferentes 
éticas existentes na norma hídrica (FARIAS, Paulo José Leite. Água: bem jurídico econômico ou 
ecológico? Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p. 470). 
464 Os stakeholders devem ser entendidos aqui como atores, individuais ou coletivos, que possuem um 
interesse sobre determinado tipo de recurso natural e podem influenciar ou ser influenciados na sua 
gestão. Desta maneira, devem ter influência no processo de gestão e resolução de problemas. Isso dá-
se através de ambientes de participação onde se possam construir consensos (FLORES, Carlos 
Crespo. Conflitos, poder e tecnologias de consenso. In: JACOBI, Pedro Roberto; SINISGALLI, Paulo 
de Almeida. Dimensões Político Institucionais da Governança da Água na América Latina e 
Europa, vol 2. São Paulo: Annablume, 2009, p. 11-36, p. 14-15). 
465 ABERS, Rebecca Neaera; KECK, Margaret E.  Comitês de bacia no Brasil: uma abordagem política 
no estudo da participação social. Disponível em: 
http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/104. Acesso dez. 2012, p. 2. 
466 Idem. 
467 GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Regulação do uso da água 
no Brasil: participação popular, subsidiariedade e equilíbrio ambiental na proteção dos direitos 
humanos. In: FRANÇA, Vladimir da Rocha; MENDONÇA, Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. Regulação Econômica e Proteção dos Direitos Humanos: um enfoque sob a 
óptica do direito econômico. Fortaleza: Konrad Adenauer Stiftung. 2008, p. 151-178, p. 158. 

http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/104
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das entidades intervenientes; arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos 

relacionados aos recursos hídricos; aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas. 

Os CBH ocupam uma posição central nos respectivos contextos de atuação 

quanto às questões referentes à gestão dos recursos hídricos. Consistem em um lócus 

decisório, onde se encontram os conhecimentos técnicos, práticos, leigos e locais, 

essenciais ao cumprimento de suas atribuições468. Não se caracterizam como órgãos 

de governos, mas como unidades colegiadas com participação de segmentos da 

sociedade. 

O processo de decisão é pautado em negociações e deliberações entre atores 

situados em posições econômicas, políticas ou sociais assimétricas e, portanto, 

defensores de interesses conflitantes. 

Essa diversidade de stakeholders, ao incentivar a cidadania e viabilizar um maior 

acesso à informação, contribui para a elaboração de decisões fundadas no ideal de 

sustentabilidade, de maneira a sopesar interesses econômicos e sociais. Pretende-se 

um processo de diálogo entre os saberes, através do qual cientistas, tecnólogos, leigos 

e administradores aprendem reciprocamente469. 

A participação da sociedade civil nos CBHs é regulamentada por uma série de 

normas. A Lei de Águas, em seu art. 39, como visto anteriormente, estabelece a 

composição, delimitando que a representação dos poderes executivos não podem 

ultrapassar a metade do total de membros do comitê.   

 As Resoluções 5 e 24, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 

complementam as normas da Lei 9.433/97, inclusive no tocante às atribuições do 

CBH.  

Ressaltam as atribuições normativas, deliberativas e consultivas dos comitês, 

acrescentando as seguintes competências ao art. 38, da Lei de Águas: i) arbitrar, em 

primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos, 

inclusive os relativos aos Comitês de Bacias de cursos de água tributários; ii) aprovar 

                                                           
468 JACOBI, Pedro Roberto; SINISGALLI, Paulo Antônio de Almeida; MEDEIROS, Yvonilde; ROMERO, 
Ademar Ribeiro. Governança da Água no Brasil: dinâmica da política nacional e desafios para o futuro. 
In: JACOBI, Pedro Roberto; SINISGALLI, Paulo Antônio de Almeida. Governança da Água e Políticas 
Públicas na América Latina e Europa. São Paulo: Annablume, 2009, p. 48-78, p. 71. 
469 FRANK, Beate. Formação e experiência: os organismos de bacia hidrográfica são capazes de 
lidar com a complexidade da gestão de recursos hídricos? In: ABERS, Rebecca Neaera. Água e 
política. São Paulo: Annablume, 2010, p. 39-68, p. 52. 
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o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, respeitando as diretrizes do Comitê de Bacia 

de curso de água do qual é tributário ou do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 

ou do Distrito Federal, ou ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conforme o 

colegiado que o instituir; iii) aprovar as propostas da Agência de Água, que lhe forem 

submetidas; iv) compatibilizar os planos de bacias hidrográficas de cursos de água de 

tributários, com o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica de sua jurisdição; 

v) submeter, obrigatoriamente, os planos de recursos hídricos da bacia hidrográfica à 

audiência pública; vi) desenvolver e apoiar iniciativas em educação ambiental em 

consonância com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental; e vii) aprovar seu regimento interno. 

 Estabelecem, ainda, limitações quanto à participação nos comitês, ao aduzir 

que o regimento deve versar sobre: i) o número de votos dos representantes dos 

poderes executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

obedecido o limite de quarenta por cento do total de votos; ii) o número de 

representantes de entidades civis, o qual deve ser proporcional à população residente 

no território de cada Estado e do Distrito Federal, cujos territórios se situem, ainda que 

parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação, com pelo menos, vinte por cento 

do total de votos, garantida a participação de pelo menos um representante por Estado 

e do Distrito Federal; iii) o número de representantes dos usuários dos recursos 

hídricos, obedecido quarenta por cento do total de votos e iv) o mandato dos 

representantes e critérios de renovação ou substituição.  

 Ou seja, a representatividade e participação no âmbito dessa solução 

institucional depende do regimento interno e varia a depender do comitê. Se por um 

lado, um maior número de integrantes aumenta a legitimidade de suas decisões; por 

outro, um grande número de integrantes aumenta o espectro de questões e, por 

conseguinte, os custos de negociação e deliberação470. A diferença não se restringe 

ao número de integrantes, mas também à pluralidade de interesses decorrente. 

 Os papéis dos CBH são os deliberativos, propositivos e consultivos. Eles 

servem para deliberações de questões relativas à gestão de águas e o 

estabelecimento de decisões, de maneira transparente, as quais devem ser 

observadas.  

                                                           
470 NOGUEIRA, André M.; SANTOS, Wagner R. dos. O Paraíba do Sul e o CEIVAP: política das águas 

e gestão sustentável. São Paulo: Databrasil, 2000. (Cadernos de Pesquisa, n. 7). Disponível em: 

<www.databrasil.org.br/Databrasil/..%5Ccaderno%5CCAPA07.doc>. Acesso em: 11 jul. 2016, p. 48. 



145 
 

Uma de suas principais atribuições deliberativas é o estabelecimento do Plano 

de Recursos Hídricos da Bacia, através do qual serão fixados os principais aspectos 

da gestão de águas da bacia: i) metas de racionalização de uso das águas; ii) 

prioridades de outorga e regras gerais para a sua concessão; iii) critérios e diretrizes 

para a cobrança dos recursos hídricos471. Frequentemente, no entanto, os poderes 

públicos têm ignorado estes planos472. 

 As competências consultivas e propositivas são, no entanto, as mais amplas. 

Dentre as primeiras está a promoção do debate de questões relacionadas a recursos 

hídricos e a articulação da atuação das entidades intervenientes473.  

As competências propositivas, por sua vez, são: i) acompanhar a execução do 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia e sugerir providências necessárias ao 

cumprimento de suas metas; ii) propor os usos não outorgáveis ou de pouca 

expressão ao Conselho de Recursos Hídricos competente; iii) indicar a Agência de 

água para aprovação do Conselho de Recursos Hídricos competente; iv) escolher a 

alternativa para enquadramento dos corpos d’água e encaminhá-la aos conselhos de 

recursos hídricos competentes; v) sugerir os valores a serem cobrados pelo uso da 

água; vi) propor a criação de áreas de restrição de uso aos conselhos de recursos 

hídricos e vii) propor a estes conselhos as prioridades para aplicação de recursos 

oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos do setor elétrico da bacia474. 

 A doutrina aponta alguns problemas relativos à instituição dos CBHs. A 

ausência de conhecimento técnico por parte de alguns atores e a deficiente 

capacitação para a tomada de decisões são apontadas como dificuldades observadas 

em um ambiente participativo475. Julio e Fracalanza observam que, no âmbito do 

Subcomitê de Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga, a existência de informações 

                                                           
471 ANA. O Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz?. Brasília: SAG, 2011, p. 20. 
472 ABERS, Rebecca; JORGE, Karina Dino. Descentralização da gestão da água: porque os comitês 
de bacia estão sendo criados? Revista Ambiente & Sociedade, vol. III, n. 2, jul./dez. 2005. Disponível 
em: < http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31780206>. Acesso em: 16 jun. 2015, p. 19. 
473 ANA. O Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz?. Brasília: SAG, 2011, p. 29. 
474 Ibidem, p. 29-30. 
475 Cf. HERNANDÉZ, Francisco Del Moral; BERMANN, Célio. Participação da sociedade civil no 
planejamento como elemento de uma nova ética ambiental. Considerações sobre o gerenciamento 
participativo de áreas de mananciais em Santo André. In: Anais do III Encontro da ANPPAS. 
Disponível em: < http://anppas.org.br/novosite/index.php?p=anteriores>. Acesso em: 16 jun. 2015, p. 
10. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31780206
http://anppas.org.br/novosite/index.php?p=anteriores
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muito técnicas restringe o debate e o entendimento àqueles que detêm o 

conhecimento técnico-científico476. 

 Entretanto, para que a decisão adotada possa ser sócio-técnica e não 

caracterizada apenas pela tecnicidade, é necessário levar em consideração os 

apontamentos já feitos de que é possível capacitar os participantes de maneira que 

eles possam entender o debate técnico. Entretanto, este não é a única perspectiva 

relevante nesses debates, devendo-se atentar para o conhecimento empírico e social 

adquirido pelos que convivem cotidianamente com os problemas concernente à bacia.  

O acesso à informação é essencial para a existência de um debate substancial. 

Por vezes, no entanto, há resistência dos próprios órgãos de governos em tornar 

informações setoriais transparentes, dificultando a democratização dos dados477. 

Ressalte-se, ainda, que o acesso à informação efetivo existe quando a 

transparência dos dados se dá de maneira compreensiva para a sociedade. Esse 

aspecto é importante no sentido de que o acesso à informação e ao conhecimento 

são elementos essenciais para que os stakeholders consigam influenciar os 

processos decisórios. O sistema de informação sobre recursos hídricos é elemento 

chave para permitir o acesso à informação, bem como o suporte técnico e os estudos 

promovidos pela ANA. 

Note-se que a estabilidade e a eficiência dos CBH dependem das relações de 

confiança, cooperação e reciprocidade dos stakeholders478, bem como dos vínculos 

entre os demais órgãos que compõem o SINGREH.  

Os conflitos existentes entre o Comitê de Bacia Hidrográfica Paraíba do Sul e 

Mantiqueira (CBH-PSM)479 e o Comitê de Integração480 da Bacia Hidrográfica do Rio 

                                                           
476 JULIO, Tatiana Barreto; FRACALANZA, Ana Paula. Avaliação da participação do subcomitê de bacia 
hidrográfica Cotia-Guarapiranga (Região Metropolitana de São Paulo). In: Anais do VI Encontro da 
ANPPAS. Disponível em: < http://anppas.org.br/novosite/index.php?p=anteriores>. Acesso em: 16 jun. 
2015, p. 12-13. 
477 JACOBI, Pedro Roberto; FRACALANZA, Ana Paula. Comitês de bacias hidrográficas no Brasil: 
desafios de fortalecimento da gestão compartilhada e participativa. Revista Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, n. 11-12, p. 41-49, jan./dez. 2005, p. 47. 
478 NOVAES, Ricardo; JACOBI, Pedro Roberto. A construção da gestão integrada dos recursos hídricos 
no Brasil: avanços, limites e aprendizados. O caso da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. In: 
JACOBI, Pedro Roberto; SINISGALLI, Paulo de Almeida. Dimensões Político Institucionais da 
Governança da Água na América Latina e Europa, vol 2. São Paulo: Annablume, 2009, p. 37-56, p. 
51. 
479 Criado em 1994, volta-se à gestão dos recursos hídricos localizados nas bacias hidrográficas do 
Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira (Ibidem, p. 43). 
480 Consistem em um modelo de comitê no qual deve haver um compartilhamento de poder e 
responsabilidade no que tange os usos das águas. Tem, portanto, atribuições moderadoras e 
harmonizadoras, exercendo competências sobre temas gerais, ao passo que os organismos e comitês 

http://anppas.org.br/novosite/index.php?p=anteriores
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Paraíba do Sul (CEIVAP) ilustra bem a importância do robustecimento das relações 

supramencionadas. Desde a criação deste comitê federal houve resistência dos 

atores paulistas que o consideravam centralizador e intervencionista481. 

Entre os anos de 1998 e 2000, a mudança da mesa diretora do CBH-PSM 

viabilizou uma postura menos reticente deste comitê, mas os dois entes, estadual e 

federal, atuavam paralelamente na elaboração de seus respectivos planos e 

implantação de instrumentos de gestão482. 

A partir de 2000, recrudesceram as críticas dos atores paulistas e a existência 

de planos de bacia hidrográfica conflitantes evidenciava a carência de diálogo e 

integração entre os comitês483. No entanto, entre 2004 e 2006, com a iminência de 

uma crise hídrica e risco de desabastecimento, os comitês passaram a adotar ações 

conjuntas e cooperativas484.  

Várias medidas têm sido tomadas para a superação de algumas barreiras 

jurídicas, institucionais e políticas, desde a mudança do regimento interno da CEIVAP 

à realização de Convênios de Integração e Oficinas de Trabalho485. O processo de 

aproximação e diminuição das desconfianças entre atores e instituições, entretanto, 

ocorre a longo prazo. 

Tendo como base os problemas apresentados, verifica-se que a simples 

implementação de CBH não é suficiente para conferir efetividade ao SINGREH. São 

necessárias demandas organizadas por planos de bacia que possuam lastro em 

fontes viáveis de financiamento e a atuação direcionada desses comitês, de maneira 

a produzirem resultados positivos486. 

                                                           
de sub-bacias possuem atribuições sobre assuntos locais (ANA. O Comitê de Bacia Hidrográfica: o que 
é e o que faz?. Brasília: SAG, 2011 , p. 52). 
481 NOVAES, Ricardo; JACOBI, Pedro Roberto. A construção da gestão integrada dos recursos hídricos 
no Brasil: avanços, limites e aprendizados. O caso da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. In: 
JACOBI, Pedro Roberto; SINISGALLI, Paulo de Almeida. Dimensões Político Institucionais da 
Governança da Água na América Latina e Europa, vol 2. São Paulo: Annablume, 2009, p. 37-56, p. 
45. 
482 Idem. 
483 Idem. 
484 Ibid., p. 47. 
485 Ibid., p. 47-49. 
486 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. GEO Brasil: recursos hídricos. Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente. Brasília: MMA; ANA, 2007, p. 50. 
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No entanto, esses comitês possuem potencial, sendo parte de um modelo 

institucional que tem se desenvolvido e alcançado um bom nível de sustentabilidade 

ao interagir dinamicamente com os ambientes externo e interno487.  

Além disso, já têm demonstrado a realização de resultados esperados. 

Identifica-se uma formação diversificada dos seus membros, os quais possuem 

experiências profissionais que se somam. Deste aspecto conclui-se que os CBH são 

fóruns privilegiados à construção de soluções sustentáveis488. Cabe a eles otimizar o 

seu funcionamento, promovendo a mobilização e conscientização dos “cidadãos da 

bacia”. 

A existência desse lócus de poder decisório é o que diferencia a PNRH das 

demais políticas ambientais, notadamente no que se refere à construção de processos 

democráticos, participativos489, apresentando-se como importantes espaços de 

expressão e formação de acordos sobre questões públicas490. 

Pretende-se solucionar conflitos sobre a utilização da água por meio de 

consenso, cujas possibilidades são ampliadas “em comparação com um sistema 

exclusivamente estatal de planificação dos recursos hídricos”491. Apesar de serem um 

pouco mais demoradas, as decisões originárias de consenso tendem a ser mais 

sustentáveis, pois formam pactos492.  

Cumpre-se o desiderato da PNRH no âmbito dos comitês ao valorizar a 

comunidade local, de forma a adequar a proteção das águas com as necessidades 

                                                           
487 O nível de consolidação varia entre os comitês. Sobre a sustentabilidade institucional Nogueira e 
Santos afirmam que esta é dependente de um “processo dinâmico (input - output) de interação 
(feedback) com o meio. De um lado, precisa extrair recursos, angariar apoio, suscitar demandas, obter 
informação, consolidar vínculos, em suma, adquirir legitimação social, econômica e política do 
ambiente externo, de forma a implementar suas estratégias e cumprir – ou, se for necessário, reorientar 
– sua missão institucional” (NOGUEIRA, André M.; SANTOS, Wagner R. dos. O Paraíba do Sul e o 
CEIVAP: política das águas e gestão sustentável. São Paulo: Databrasil, 2000. (Cadernos de Pesquisa, 
n. 7). Disponível em: <www.databrasil.org.br/Databrasil/..%5Ccaderno%5CCAPA07.doc>. Acesso em: 
11 jul. 2016, p. 25). 
488 FRANK, Beate. Formação e experiência: os organismos de bacia hidrográfica são capazes de 
lidar com a complexidade da gestão de recursos hídricos? In: ABERS, Rebecca Neaera. Água e 
política. São Paulo: Annablume, 2010, p. 39-68, p. 64. 
489 Vide FLORIT, Luciano Félix; NOARA, Cleci Teresinha. Visão de Mundo: desenvolvimento, meio 
ambiente e democracia nos comitês de Bacias Hidrográficas no Brasil. In: ABERS, Rebecca Neaera. 
Água e política. São Paulo: Annablume, 2010, p. 69-104. 
490 Vide ABERS, Rebecca Neaera; FORMIGA JOHNSSON, Rosa Maria; FRANK, Beate; KECK, 
Margaret E.; LEMOS, Maria Carmem. Inclusão Deliberação e controle: três dimensões de democracia 
nos comitês e consórcios de bacia hidrográfica no Brasil. In: ABERS, Rebecca Neaera. Água e política. 
São Paulo: Annablume, 2010, p. 213-246. 
491 FARIAS, Paulo José Leite. Água: bem jurídico econômico ou ecológico? Brasília: Brasília Jurídica, 
2005, p. 478-480. 
492 PORTO, Monica F. A.; PORTO, Rubem La Laina. Gestão de bacias hidrográficas. Estudos 
Avançados, v. 22, n. 63, São Paulo, 2008, p. 43-60, p. 50. 
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dos destinatários finais, e em compor os valores contrapostos. Assim, concretiza-se o 

tripé “descentralização, integração e participação”. 

 

 

5.4 A participação da sociedade civil no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 

Piancó-Piranhas-Açu493 

 

 A bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu abrange um território de 42.900 km² 

distribuído entre os Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte e é completamente 

inserida em território semi-árido, com precipitações médias variando entre 400 e 800 

mm anuais concentradas entre os meses de fevereiro e maio494. Ao longo de toda a 

bacia habitam aproximadamente 1.406.808 mil habitantes495. 

 O rio Piranhas-Açu é um rio intermitente, de modo que a perenidade de seu 

fluxo é assegurada por dois reservatórios de regularização construídos pelo DNOCS: 

O Coremas-Mãe d’Água, na Paraíba e a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no 

Rio Grande do Norte496, relevantes para o desenvolvimento econômico e social da 

bacia. Ao longo do sistema hídrico Curema-Açu, desenvolvem-se diversos usos como 

irrigação difusa, irrigação em perímetros públicos, abastecimento humano, 

dessedentação animal, lazer, produção energética e aquicultura497.  

Os índices de evapotranspiração são altos, podendo chegar a mais de 2000 

mm/ano, “o que ocasiona um déficit hídrico significativo e se constitui em fator chave 

a ser considerado na operação dos reservatórios da região”498. A formação geológica 

                                                           
493 O nome originário da bacia é Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu. Através da Deliberação nº 8/2011 
agregou-se o nome Piancó, dado ao reconhecimento da importância desse rio, e a partir daí este é o 
nome utilizado no âmbito da bacia, apesar de que o processo para mudança do nome ainda não estar 
concluído definitivamente (Vide AMORIM, Alcides Leite de. Mecanismos de resolução de conflitos 
em bacias hidrográficas compartilhadas: o caso das Bacias dos rios Piranhas-Açu (Brasil) e Tejo 
(Península Ibérica). 2016. 278 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) – Universidade Federal de 
Campina Grande, Paraíba, 2016, p. 78. 
494ANA. Plano de Recursos Hídricos Piancó-Piranhas-Açu: resumo executivo. Brasília: ANA. 
Disponível em: < 
http://piranhasacu.ana.gov.br/produtos/PRH_PiancoPiranhasAcu_ResumoExecutivo_30062016.pdf>. 
Acesso em: 12 jul. 2016, p. 13. 
495 CBHPIANCOPIRANHASAÇU. A bacia. Disponível em: < 
http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/a-bacia/>. Acesso em: 12 jul. 2016. 
495 Idem. 
496 Idem. 
497 Idem. 
498 Idem. 

http://piranhasacu.ana.gov.br/produtos/PRH_PiancoPiranhasAcu_ResumoExecutivo_30062016.pdf
http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/a-bacia/
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Cristalina, a qual compõe parte majoritária da bacia (87%)499, é caracterizada por 

rochas impermeáveis, o que dificulta o armazenamento de água. 

A agropecuária é uma das principais atividades praticadas na bacia, com 

destaque para a agricultura de subsistência e a pecuária extensiva. A agricultura 

irrigada é uma estratégia de desenvolvimento, fomentada pelo governo federal e pelos 

governos estaduais500.  

Desenvolve-se, ainda, a indústria têxtil, a atividade industrial de curtumes, sal, 

cerâmica, laticínios e a atividade petrolífera - próximo à Alto do Rodrigues e Macau-, 

bem como a mineração, notadamente na região do Seridó501. 

Para se ter dimensão da distribuição da utilização da água, seguem as taxas 

de consumo das vazões de retirada conforme o uso: i) agricultura irrigada: 80%; ii) 

pecuária: 80%; iii) aquicultura: 10%; iv) indústria: 20%; v) abastecimento urbano: 20% 

e vi) abastecimento rural: 50%502. 

Em razão de a bacia em comento ser formada por um rio de domínio da União 

e vários afluentes de domínio dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, a 

gestão dessa bacia deve necessariamente ser compartilhada entre a ANA e os 

respectivos entes competentes dos estados, a exemplo da AESA (Agência Executiva 

de Gestão das Águas do Estado da Paraíba) e do IGARN (Instituto de Gestão das 

Águas do Rio Grande do Norte). 

Em 2004, a União, o Estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba 

estabeleceram o Marco Regulatório da bacia em comento, estabelecendo as 

principais diretrizes de orientação do uso dos recursos hídricos no Sistema Curema-

Açu503. Concretizado pela Resolução 687/2004, da ANA, havia previsão de vigência 

por dez anos.  

                                                           
499 AMORIM, Alcides Leite de. Mecanismos de resolução de conflitos em bacias hidrográficas 
compartilhadas: o caso das Bacias dos rios Piranhas-Açu (Brasil) e Tejo (Península Ibérica). 2016. 
278 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) – Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 
2016, p. 79. 
500 CBHPIANCOPIRANHASAÇU. A bacia. Disponível em: < 
http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/a-bacia/>. Acesso em: 12 jul. 2016. 
501 Idem. 
502 ANA. Plano de Recursos Hídricos Piancó-Piranhas-Açu: resumo executivo. Brasília: ANA. 
Disponível em: < 
http://piranhasacu.ana.gov.br/produtos/PRH_PiancoPiranhasAcu_ResumoExecutivo_30062016.pdf>. 
Acesso em: 12 jul. 2016, p. 40. 
503 AMORIM, Alcides Leite de. Mecanismos de resolução de conflitos em bacias hidrográficas 

compartilhadas: o caso das Bacias dos rios Piranhas-Açu (Brasil) e Tejo (Península Ibérica). 2016. 

278 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) – Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 

2016, p. 84. 

http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/a-bacia/
http://piranhasacu.ana.gov.br/produtos/PRH_PiancoPiranhasAcu_ResumoExecutivo_30062016.pdf
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Negligenciado nos primeiros anos, esse Marco Regulatório foi revisado diante 

da escassez hídrica vivenciada nessa segunda década, o que ensejou a elaboração 

do Plano de Recursos Hídricos, já que o comitê de bacia havia sido criado e estava 

em funcionamento. 

O comitê de bacia Piancó-Piranhas-Açu foi criado através de um decreto 

presidencial s/nº de 29 de novembro de 2006, sendo que a primeira posse dos seus 

quarenta membros ocorreu apenas em 2009504.  

O regimento interno do comitê estabelece as seguintes finalidades: i) promover 

e articular a gestão dos recursos hídricos e as ações de sua competência, apoiando 

a consolidação de políticas públicas afins com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

ii) promover a articulação federal, interestadual e intermunicipal, integrando as 

iniciativas regionais de estudos, projetos, planos e programas às diretrizes e metas 

estabelecidas para a bacia respectiva, a fim de conservar e proteger seus recursos 

hídricos; iii) promover a integração com instâncias regionais de gestão dos recursos 

hídricos. 

No que concerne às suas atribuições, o regimento interno repete em grande 

parte a legislação federal, estabelecendo como suas competências: i) a promoção do 

debate das questões relacionadas a recursos hídricos e a articulação da atuação das 

entidades intervenientes; ii) o arbitramento, em primeira instância administrativa, dos 

conflitos; iii) a aprovação e o acompanhamento do plano de recursos hídricos da bacia 

hidrográfica; iv) a concessão de sugestões de providências necessários ao 

cumprimento das metas do referido plano; v) a proposição dos quantitativos das 

acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão; vi) o 

estabelecimento de mecanismos de cobrança pelo uso das águas e a sugestão dos 

valores a serem cobrados; vii) a fixação de critérios e promoção do rateio de custo 

das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo; viii) a solicitação da criação 

de uma Agência de Água ou a delegação de competência a uma das entidades 

previstas na legislação de recursos hídricos. 

                                                           
504 Houve significativa mobilização social pró-comitê entre os anos de 2002 e 2004, com a realização 

de dez audiências públicas no estado da Paraíba e trinta e uma no estado do Rio Grande do Norte - 

além de outras atividades de sensibilização e mobilização -, por meio dos grupos de trabalhos criados 

em cada um desses entes da federação (AMORIM, Alcides Leite de. Mecanismos de resolução de 

conflitos em bacias hidrográficas compartilhadas: o caso das Bacias dos rios Piranhas-Açu (Brasil) 

e Tejo (Península Ibérica). 2016. 278 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) – Universidade Federal 

de Campina Grande, Paraíba, 2016, p. 88). 



152 
 

A União conta com dois representantes e os estados com seis no total (três de 

cada um). Os municípios, cujos territórios se situem total ou parcialmente na bacia 

contam com cinco representantes, sendo três da Paraíba e dois do Rio Grande do 

Norte. 

São dezesseis os representantes dos usuários das águas, subdividindo-se em: 

i) dois para o setor de abastecimento urbano e lançamento de efluentes (um de cada 

estado); ii) três do setor de indústria e mineração (um da Paraíba e dois do Rio Grande 

do Norte); iii) sete para a irrigação e uso agropecuário (três da Paraíba e quatro do 

Rio Grande do Norte); iv) dois para o setor de aquicultura (um de cada estado); e v) 

dois para os setores de pesca, turismo, lazer e outros usos não consuntivos (um para 

cada estado). 

As entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia em 

comento contam com onze representantes (seis da Paraíba e cinco do Rio Grande do 

Norte), sendo cinco para organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse 

na área (três da Paraíba e duas do Rio Grande do Norte) e seis para organizações 

não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da 

sociedade (três da Paraíba e três do Rio Grande do Norte). 

Para cada titular existe um suplente. Verifica-se que a distribuição dos 

componentes desse espaço de participação é de 32% para o poder público, 40% para 

os usuários de água e 28% para a sociedade civil505. 

Compõem o referido comitê as seguintes entidades e indivíduos: 

SRHU/MMA506; DNOCS507; SEDAP/PB508; SEMARH/RN509; SEIRHMACT510/PB; 

AESA/PB; IGARN511; IDEMA512; Prefeitura Municipal de Patos/PB; Prefeitura 

Municipal de Coremas; Prefeitura Municipal de Conceição/PB; Prefeitura Municipal de 

Jardim de Piranhas/RN; Prefeitura Municipal de Assú/RN; Usuário Irrigação e 

Agropecuário/RN; Usuário Irrigação e Agropecuário/PB; Colônia Pescadores Z-42; 

                                                           
505 Vide ANA. Plano de Recursos Hídricos Piancó-Piranhas-Açu: resumo executivo. Brasília: ANA. 
Disponível em: < 
http://piranhasacu.ana.gov.br/produtos/PRH_PiancoPiranhasAcu_ResumoExecutivo_30062016.pdf>. 
Acesso em: 12 jul. 2016. 
506 Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. 
507 Departamento Nacional de Obras contra as secas. 
508 Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (PB). 
509 Secretaria de estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (RN). 
510 Secretaria de estado dos recursos hídricos, do meio ambiente e da ciência e tecnologia. 
511 Instituto de Gestão das águas do Rio Grande do Norte. 
512 Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. 

http://piranhasacu.ana.gov.br/produtos/PRH_PiancoPiranhasAcu_ResumoExecutivo_30062016.pdf
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Colônia Pescadores Z-23; Petrobras; ACRB513; FIEP/PB514; FIERN515; IFPB516 –

Campus de Sousa/PB; UEPB517–Campus de Patos/PB; UFCG518 -Campus de 

Patos/PB; UFRN519-Campus Caicó; Associação dos Usuários de Água da Barragem 

Passagem das Traíras; ONG Conceito; CAGEPA520; CAERN521; SEAPAC522; STTR523 

São João do Sabugi/RN; ABES524/RN; AUA525 Lagoa do Arroz; STTR Pombal; 

NIR526;Três M Empreendimentos Ltda.; Del Monte Fesh Produce Brasil Ltda. 

Cada um dos membros é eleito pelos seus pares para compor o comitê de 

forma não remunerada, sendo que no caso de pessoa jurídica a vaga é da entidade. 

A duração do mandato é de quatro anos, podendo haver reeleição.  

Dentro de sua estrutura, destaque-se a Câmara Técnica de Planejamento 

Institucional (CTPI), a qual deve elaborar proposta de planejamento estratégico para 

o comitê e estabelecer procedimentos para o seu acompanhamento. Trata do braço 

técnico do comitê, dando suporte às suas deliberações. A ANA, por seu lado, também 

confere apoio financeiro e técnico ao comitê. 

A partir da análise das atas de todas as reuniões ordinárias e extraordinárias 

do comitê, disponíveis no respectivo sítio, foi possível verificar a atuação efetiva do 

ente como articulador dos órgãos públicos e viabilizador da comunicação entre a 

sociedade civil, os usuários e os poderes federal, estaduais e municipais.  

A ANA faz-se presente em quase a totalidade das reuniões a fim de apresentar 

dados sobre sua atuação e responder a questionamentos, esclarecendo dúvidas e 

recebendo sugestões dos membros do comitê.  

Na quarta reunião ordinária, ocorrida em cinco de novembro de 2010, por 

exemplo, após os debates acerca da Política Nacional de Segurança de Barragens, o 

superintendente de planejamento da ANA destacou que alguns pontos de 

                                                           
513 Associação Comunitária Rural de Barreirinho. 
514 Federação das Indústrias do estado da Paraíba. 
515 Federação das Indústrias do estado do Rio Grande do Norte. 
516 Instituto Federal da Paraíba. 
517 Universidade Estadual da Paraíba. 
518 Universidade Federal de Campina Grande. 
519 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
520 Companhia de Água e Esgotos da Paraíba. 
521 Companhia de Águas e Estados do Rio Grande do Norte. 
522 Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários. 
523 Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. 
524 Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
525 Associação dos Usuários de Água do Açude Lagoa do Arroz. 
526 Núcleo de Integração Rural de Itaporanga. 
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interrogação suscitados na reunião ainda não tinham surgido527, demonstrando a 

relevância da comunicação existente no âmbito do comitê. Para os membros, de fato, 

o comitê criou um ambiente de diálogo, solidariedade, consensos, mediações e criou 

um elo de corresponsabilidade528. 

Apesar de não possuir competência executiva, o comitê funciona como um 

espaço onde os problemas existentes ao longo da bacia são expostos e se 

proporciona o diálogo com os órgãos ou entes públicos responsáveis. Trata-se 

exatamente de um fórum de representação dos interesses e definição do processo 

decisório, da escolha de intervenções. 

A diretoria colegiada atua, a requerimento dos membros, visitando e 

inspecionando canais, açudes, barragens, além de enviar ofícios por meio dos quais 

convida-se órgãos gestores ou empresas para apresentar dados e informações 

durante as reuniões; cobra-se providências acerca de fatos expostos em reuniões, a 

exemplo da abertura indevida de comportas; informa a indispensabilidade de algumas 

medidas, como a manutenção de açudes e a construção de novos reservatórios e 

adutoras. Essa articulação dá-se em todos os níveis da federação, desde os Ministros 

de Estado até os secretários municipais, a depender da competência de atuação. 

Com o intuito de aproximar as comunidades do comitê, faz-se audiências 

públicas em áreas diversas da bacia para ouvir a população acerca dos problemas 

existentes. Destaque-se que a sua participação tem sido deveras importante para a 

conscientização sobre o estabelecimento de novas regras de irrigação, transmitindo 

confiança à população, já que os seus membros são da região e vivenciam os 

problemas da mesma529. 

O comitê em comento realiza uma série de cursos, direcionados tanto aos 

gestores quanto às comunidades, versando sobre o papel do comitê, o uso racional 

da água, a importância dos planos municipais de saneamento, o plano de recursos 

                                                           
527 CBHPIANCOPIRANHASACU. Ata da 4ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu. 
Disponível em: < http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/documentos/>. Acesso em: 13 jul. 2016, 
p. 3. 
528 Vide AMORIM, Alcides Leite de. Mecanismos de resolução de conflitos em bacias hidrográficas 

compartilhadas: o caso das Bacias dos rios Piranhas-Açu (Brasil) e Tejo (Península Ibérica). 2016. 

278 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) – Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 

2016, p. 109. 
529 AMORIM, Alcides Leite de. Mecanismos de resolução de conflitos em bacias hidrográficas 

compartilhadas: o caso das Bacias dos rios Piranhas-Açu (Brasil) e Tejo (Península Ibérica). 2016. 

278 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) – Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 

2016, p. 171. 

http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/documentos/
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hídricos da respectiva bacia. Revela-se, assim, a função de fornecer informações e 

publicidade à sociedade acerca da gestão de águas, assim como o seu papel de 

promoção de conscientização e educação nas comunidades. 

Outra estratégia de aproximação das comunidades com a gestão de águas é a 

realização de reuniões públicas, a promoção de oficina para mobilizadores junto à 

sociedade civil, bem como de reuniões direcionadas aos irrigantes, notadamente 

diante do longo período de estiagem pelo qual vem passando a região seridoense. O 

estabelecimento de comissões gestores de açudes também permite a resolução de 

problemas, conflitos e a articulação de maneira mais específica. 

Essas medidas contribuíram com o aumento relativo do número de outros 

participantes nas reuniões do comitê. É necessário notar, no entanto, que para uma 

bacia que abrange cerca de um milhão e meio de habitantes, a participação de uma 

média de 17 pessoas além dos membros do comitê é consideravelmente baixa. 

A escassez de água decorrente do baixo índice pluviométrico e da má utilização 

dos recursos hídricos na região provoca uma série de conflitos, em relação aos quais 

o comitê pode atuar como árbitro, nos termos da Deliberação nº 6/2010, a qual 

estabelece os procedimentos para a arbitragem de conflitos pelo uso de recursos 

hídricos na Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu530.  

Como o procedimento de arbitragem depende de requerimento531, o que 

comumente acontece é a iniciativa do comitê para, diante de um conflito, realizar 

reuniões nas quais se viabiliza o diálogo e a fixação de regras, acordos em termos de 

alocação de água ou, até mesmo, resulta na elaboração de uma resolução pela ANA. 

Destaque-se que o comitê tem atuado bastante nas discussões sobre os 

conflitos concernentes ao uso da água, apresentando pauta de reuniões em 

localidades diversas532. 

                                                           
530 CBHPIANCOPIRANHASAÇU. Deliberação nº 6/2010. Disponível em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Deli/Deliberacao_n_006-2010.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2016. 
531 Desde a referida deliberação, os conflitos não foram formalizados nos termos constantes na mesma. 
Acredita-se que por uma questão cultural o processo arbitral no âmbito do comitê não tem sido utilizado 
(Vide AMORIM, Alcides Leite de. Mecanismos de resolução de conflitos em bacias hidrográficas 
compartilhadas: o caso das Bacias dos rios Piranhas-Açu (Brasil) e Tejo (Península Ibérica). 2016. 
278 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) – Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 
2016, p. 210-211). 
532 AMORIM, Alcides Leite de. Mecanismos de resolução de conflitos em bacias hidrográficas 

compartilhadas: o caso das Bacias dos rios Piranhas-Açu (Brasil) e Tejo (Península Ibérica). 2016. 

278 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) – Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 

2016, p. 172. 

http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Deli/Deliberacao_n_006-2010.pdf
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Questão problemática na referida bacia tem sido a situação hídrica do Açude 

Eng. Avidos/PB e do Açude São Gonçalo/PB, localizados em Cajazeiras e Sousa, 

respectivamente. O comitê de bacia e a ANA realizaram uma reunião pública no 

sentido de definir as regras para o uso desses reservatórios, no período de setembro 

de 2015 a junho de 2016.  

Estabeleceu-se a responsabilidade das entidades incumbidas do 

abastecimento, bem como os limites de vazão, a suspensão da irrigação, no entorno 

e a jusante, e a restrição do uso para abastecimento humano e dessedentação533. 

Definiu-se, ademais, uma comissão gestora responsável pelo acompanhar o 

cumprimento do termo de alocação. 

Outros problemas quanto ao abastecimento na região deram ensejo à 

realização de novo termo de pré-alocação de água, visando reajustar o abastecimento 

nas cidades de Sousa/PB, São Gonçalo/PB e Nazarezinho/PB, o qual visava a 

definição de regras para o uso da água entre mês de abril e junho de 2016534. As 

limitações ao consumo humano e dessedentação de animais permaneceram. 

Os demais termos de alocação referem-se às regras de uso da água do 

reservatório Lagoa do Arroz535, entre agosto de 2015 e junho de 2016, e do 

reservatório Pilões536 no mesmo período. Em ambos se estabeleceu condições para 

a prática da irrigação e da aquicultura537. 

Quanto à influência das conclusões técnicas da ANA e da CTPI, a qual é 

formada também por membros do comitê, é possível verificar que elas não 

necessariamente vinculam o posicionamento dos membros do comitê, os quais muitas 

vezes impugnam os dados fornecidos e decisões tomadas pela ANA ou pelo órgão 

técnico.  

                                                           
533 CBHPIANCOPIRANHASAÇU. Termo de alocação de água 2015-2016. Disponível em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_A_S_G.pd
f>. Acesso em: 14 jul. 2016. 
534CBHPIANCOPIRANHASAÇU. Termo de pré-alocação de água. Disponível em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/Termo_de_Pre
_Aloca%C3%A7%C3%A3o_de_Agua_Acude_Sao_Goncalo.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2016. 
535 CBHPIANCOPIRANHASAÇU. Termo de alocação de água 2015-2016: Reservatório Lagoa do 
Arroz. Disponível em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_Lagoa_Arr
oz.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2016. 
536 CBHPIANCOPIRANHASAÇU. Termo de alocação de água 2015-2016: Reservatório Pilões. 
Disponível em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_Piloes.pdf
>. Acesso em: 14 jul. 2016. 
537 Essas restrições deram-se à luz das Resoluções 641/2014 e 640/2015, ambas expedidas pela ANA. 

http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_A_S_G.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_A_S_G.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/Termo_de_Pre_Aloca%C3%A7%C3%A3o_de_Agua_Acude_Sao_Goncalo.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/Termo_de_Pre_Aloca%C3%A7%C3%A3o_de_Agua_Acude_Sao_Goncalo.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_Lagoa_Arroz.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_Lagoa_Arroz.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_Piloes.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_Piloes.pdf
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Todo relatório enviado pelo CTPI deve ser aprovado pelo plenário do comitê. A 

aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu 

– responsável pela identificação de ações de gestão, planos, programas, projetos, 

obras e investimentos prioritários - foi marcada por uma série de debates no âmbito 

do próprio CTPI e do plenário, o qual fez várias observações até culminar em sua 

recente aprovação. 

Durante as reuniões, é possível verificar algumas críticas à atuação da ANA e 

demais órgãos pertencentes ao poder público, como a AESA, o DNOCS e o IGARN, 

seja em razão da demora em alguma medida, seja da concessão indevida de 

outorgas. Na 2ª reunião extraordinária538 houve um debate acerca da contradição das 

informações apresentadas pelos órgãos gestores e o posicionamento do 

representante da comunidade de Porto Carão, quem sugeriu que estes órgãos 

dessem atenção aos “conhecimentos adquiridos pelas comunidades tradicionais da 

região que ali vivem e se servem da região”.  

Observou, ainda, que em fevereiro de 2014, a prefeitura de Pendências/RN 

encaminhou ofício à ANA, propondo a aplicação das regras do primeiro trecho do rio 

Piranhas-Açu para os demais, sob a justificativa de esgotamento dos recursos 

hídricos, tendo como fundamento a vivência e acompanhamento diário dos moradores 

da região. Diante do não acolhimento da referida sugestão, a previsão da comunidade 

tinha se cumprido à época da reunião em comento. 

Na ocasião, representantes da sociedade civil informaram que, a despeito da 

situação crítica do rio, não havendo água sequer para a dessedentação dos animais, 

continuam sendo fornecidas outorgas para irrigação e prática da aquicultura. 

Essa contra argumentação é possível pelo fato de as comunidades, as quais 

convivem diariamente com os problemas da região, poderem dialogar com os órgãos 

públicos, muitas vezes distantes da realidade.  

No que concerne à fiscalização, esta pode ser realizadas pelas comissões 

gestoras, criadas para acompanhar o cumprimento de determinado termo, pelas 

comissões de açude ou pela diretoria, através de vistorias ou visitas. Entretanto, o 

poder coercitivo de fazer cumprir as regras acordadas, dentro do sistema aqui 

abordado, o SINGREH, concentra-se principalmente na ANA, a qual pode estabelecer 

                                                           
538 CBHPIANCOPIRANHASAÇU. Ata da 2ª Reunião Extraordinária. Disponível em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Atas/Extraordinaria/Ata_2REO.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2016. 

http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Atas/Extraordinaria/Ata_2REO.pdf
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multas pelo descumprimento destas, embargos provisórios ou definitivos, nos termos 

da Resolução 662/10, da referida agência.  

Algumas deficiências podem ser indicadas no funcionamento do comitê. A 

principal trata-se, como já mencionado, da ainda insuficiente mobilização da 

sociedade civil não-membro para participar das reuniões539. Além disso, é possível 

perceber a ausência recorrente de representante de alguns setores, havendo uma 

média de presença geral de 32 membros. Diante de rotineiras ausências injustificadas, 

o comitê pode desligar o membro, nos termos do regimento interno. 

Urge, ainda, que o comitê atue cada vez mais em fornecer informações à 

sociedade e conscientizá-la, haja vista que vários dos pontos críticos relativos à 

qualidade da água são devidos à poluição – destaque-se o depósito indevido de 

carcaça de animais mortos - e a presença de agrotóxicos, bem como decorrem de 

assoreamento, de barramentos irregulares e irrigação ineficiente. Ou seja, ocorrem 

em razão da ação humana e não de fatores estritamente naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
539 Vale destacar uma interessante observação de um representante da sociedade que justifica a pouca 
participação da sociedade civil nas bases autoritárias sobre as quais construiu-se o Estado brasileiro. 
Afirma que esses canais de participação assustam de início, mencionando relatos de agricultores os 
quais questionam o fato de “quererem saber sua opinião” ou indagam durante as reuniões se eles 
podem dizer algo e se “ninguém vai falar mal” dele por isso (AMORIM, Alcides Leite de. Mecanismos 
de resolução de conflitos em bacias hidrográficas compartilhadas: o caso das Bacias dos rios 
Piranhas-Açu (Brasil) e Tejo (Península Ibérica). 2016. 278 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) 
– Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 2016, p. 224). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A forma como se estrutura o Estado tem repercussões práticas sobre a 

Administração Pública e, por conseguinte, sobre a maneira de implementação das 

políticas adotadas, afetando diretamente a população. A partir da década de noventa 

pretendeu-se estabelecer um modelo regulador no Brasil, a partir do qual primava-se 

pela intervenção estatal sobre o domínio econômico.  

 Uma das principais preocupações da reforma do Estado era a promoção do 

desenvolvimento diante do reconhecimento da incapacidade estatal de promove-lo 

diretamente, da crise fiscal e da corrupção. Termos como eficiência e consenso 

constituem pilares para a transição de uma estrutura hierárquica e autoritária da 

Administração Pública para um modelo que prima por relações horizontalizadas e pela 

flexibilidade. 

 A inserção de elementos da Administração Pública gerencial não significou a 

redução do Estado à configuração do Estado mínimo, mas a mitigação de sua atuação 

direta combinada com o robustecimento da sua atividade normativa, notadamente por 

meio das agências reguladoras. 

 As normas constitucionais permanecem como standards e parâmetros para o 

controle de constitucionalidade da regulação a ser realizada. Por conseguinte, esta 

não pode violar os fundamentos do Estado Democrático de Direito, como a 

preservação do interesse público e a defesa e proteção dos direitos fundamentais. 

A regulação não se restringe, assim, à eliminação das falhas de mercado e à 

proteção da concorrência, ou seja, ela tem a função de perseguir o desenvolvimento 

nos termos constitucionais, de modo viabilizar o crescimento econômico ao passo que 

cumpre os ditames constitucionais da justiça social e da equidade. 

As agências reguladoras foram criadas no afã de servir como lócus de 

composição dos interesses divergentes. A partir delas, busca-se a interação horizontal 

e negocial dos agentes envolvidos na regulação, bem como suprir a carência de 

legitimidade dos espaços de representação política tradicionais, através da instituição 

de instrumentos de participação da sociedade civil. 

Tais autarquias constituem, portanto, uma das expressões do Estado 

Democrático de Direito, promovendo a democracia à medida que viabiliza a 

possibilidade dos indivíduos influenciarem as decisões a serem tomadas no âmbito 

da regulação. O aumento do espaço público no âmbito das instituições e a promoção 
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da consensualidade conferem maior eficiência às decisões tomadas, pois aumenta a 

probabilidade de cumprimento destas em razão do maior reconhecimento de sua 

legitimidade. 

Ademais, as agências reguladoras constituem um veículo de composição dos 

interesses contrapostos que permeiam a sociedade e são aparados pelas garantias 

constitucionais, sejam de caráter sociais, econômicos ou políticos.  

O seu arcabouço normativo deve expressar o sopesamento dos reclames dos 

setores sociais e do Estado, realizando a melhor escolha técnica segundo os critérios 

de adequação, necessidade e proporcionalidade da medida analisados à luz de um 

procedimento democrático e participativo, conferindo racionalidade ao sistema.  

Não há que se dizer, portanto, que as agências reguladoras carecem de 

legitimidade democrática. Além de possuírem respaldo no âmbito constitucional e 

legal, elas cumprem os principais desideratos da reforma do Estado brasileiro: 

democratizar, flexibilizar e conferir eficiência à Administração Pública. 

Esse novo modelo coaduna-se com o contexto da globalização. Apesar de 

muitos defenderem o fim dos Estados nacionais em razão deste fenômeno, o presente 

trabalho demonstrou que eles permanecem relevantes inclusive para a promoção da 

globalização. O modelo regulatório fornece os elementos para facilitar a inserção 

desses países no contexto global, posto o seu caráter descentralizador. 

Com a crise financeira de 2008 passou-se a questionar a suficiência do modelo 

regulatório e a aventar a necessidade de uma maior centralização por parte dos 

Estados. É necessário reconhecer que esta crise decorreu de uma deficitária 

regulação por parte das instituições responsáveis. Ou seja, a questão não se encontra 

no modelo regulatório, mas em falhas na sua aplicação. 

Os Estados continuam relevantes, inclusive para viabilizar uma inserção no 

mundo global consoante os objetivos nacionais. O que deve ocorrer é a reestruturação 

da Administração Pública a qual se modifica, seguindo uma tendência existente a nível 

internacional de respeito à pluralidade e fomento à representatividade. 

A partir da compreensão da importância das instituições para o 

desenvolvimento, pode-se verificar a essencialidade de instituições inclusivas tanto 

política quanto economicamente, sendo o cerne para sua constituição o pluralismo e 

a liberdade política. 

Da mesma forma, o neodesenvolvimentisto seniano insere a democracia como 

elemento intrínseco e instrumental ao desenvolvimento, caracterizando-o não apenas 
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como um sistema que permite a existência de eleições, mas que viabiliza a 

participação efetiva nas decisões a serem tomadas e na constituição de políticas 

públicas. 

A Constituição Federal de 1988 confere respaldo a essa concepção de 

desenvolvimento. Mesmo por meio da aplicação de métodos hermenêuticos 

tradicionais, a exemplo da interpretação sistemática ou teleológica, é possível verificar 

a inserção do elemento participativo na construção da democracia brasileira.  

Instrumentos representativos e participativos jungem-se para conferir 

legitimidade às decisões políticas e ao estabelecimento de políticas públicas. Essa 

participação dá-se notadamente no âmbito da Administração Pública, a qual se 

apresenta de forma mais descentralizada, consensual, com uma tendência à 

manutenção de relações horizontais com os administrados. 

A própria fragmentação da Administração Pública acarreta a necessidade da 

implementação de instrumentos participativos, a fim de conferir legitimidade e 

eficiência a sua atuação.  

As mudanças advindas pelo neoconstitucionalismo atingem conceitos 

importantes para o direito administrativo, a exemplo do interesse público e do princípio 

da eficiência. Tendo como cerne a dignidade da pessoa humana e os princípios 

constitucionais de liberdade, justiça social e democracia, esses institutos passam a 

ser compreendidos conjuntamente com o princípio participativo. 

A complexidade da sociedade exige também uma percepção mais flexível das 

situações a serem resolvidas. Assim, o interesse público não pode ser considerado 

um conceito imutável e uma solução à retórica estatal para impor decisões pré-

estabelecidas unilateralmente e a utilização do termo eficiência não se deve restringir 

ao seu entendimento econômico. Os preceitos constitucionais devem servir de 

orientação semântica à compreensão de tais conceitos. 

Permeando a seara regulatória e desenvolvimentista resta a necessidade de 

compor os diversos interesses refletidos na Constituição e no cotidiano da 

Administração Pública. Esses interesses diferem em seu teor econômico, político, 

social e ambiental, gerando conflitos, os quais devem ser resolvidos de forma 

consensual e participativa, em atenção ao interesse público e ao princípio da 

eficiência. 

Não existe, portanto, um conteúdo pré-determinado para cada decisão 

administrativa, mas critérios segundo os quais elas devem ser tomadas. Há, ademais, 
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o estabelecimento de uma racionalidade procedimental, através da qual deve-se 

conduzir o processo decisório. 

Esses pressupostos devem orientar a atuação administrativa, inclusive 

regulatória dos mais diversos setores. Dentre estes destaca-se o setor hídrico. A 

gestão de recursos hídricos torna-se importante em razão da relevância destes para 

o desenvolvimento das comunidades e do país, sendo essencial para a manutenção 

da qualidade de vida da população e para as atividades econômicas do país. 

Em razão da escassez dos recursos hídricos e da multiplicidade e número da 

demanda, os conflitos relacionados à multiplicidade dos seus usos tornam-se um dos 

pontos nelvrágicos do processo regulatório. Diante disso, instituiu-se a PNRH e o 

SINGREH a fim de proceder-se à gestão integrada dos recursos hídricos. 

O SINGREH tem como fundamento institucional a compatibilização da bacia 

como unidade de gestão, constituindo um aspecto territorial, com a realidade política 

e administrativa da divisão federativa do território. Assim, pretende promover a 

articulação entre diversos entes e órgãos integrantes do sistema. 

No âmbito da gestão das águas sopesa-se, ademais, os aspectos técnicos, 

políticos e econômicos. Por conseguinte, o desenho institucional relativo abarca 

estruturas colegiadas com funções deliberativas, a exemplo dos comitês de bacia e 

da utilização dos instrumentos de participação da sociedade civil pela ANA. Além 

disso, conta com entidades e órgãos de caráter técnico, estruturados para serem 

operacionais. 

Essa interação ocorre tanto na ANA, como nos comitês de bacia, os quais, por 

mais que sejam órgãos predominantemente políticos, possuem sustentação 

econômica e técnica para cumprir suas funções. A efetividade da regulação dos 

recursos hídricos dá-se, por conseguinte, pela interação da legislação, das instituições 

e da sociedade. 

Concluiu-se, a partir da utilização das consultas públicas pela ANA, que o 

sistema participativo ainda carece de aperfeiçoamento. Primeiro porque este limita-

se, basicamente, ao uso de consultas públicas, as quais não viabilizam o debate 

efetivo de ideais. Além disso, há um déficit de participação da sociedade civil, 

considerada em termos individuais, bem como relativos à presença de movimentos 

sociais, de organizações não governamentais e de associações. 

O período para o fornecimento de sugestões e questionamento é deveras curto, 

não havendo uma ampla e efetiva divulgação com a utilização de diversos meios de 
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comunicação. As respostas às proposições, ademais, costumam ser sucintas e 

insuficientes, não havendo a possibilidade de uma resposta por parte do participante. 

Percebe-se que, pela proximidade do Comitê de Bacia Hidrográfica Piancó-

Piranhas-Açu com a sociedade civil, eles se adequam de melhor maneira a serem 

uma solução para o ajuste da concretização da PNRH às especificidades de cada 

comunidade componente da bacia. 

Torna-se um espaço de articulação da sociedade civil com os entes e órgãos 

públicos responsáveis pela gestão de águas, bem como um meio para a deliberação 

acerca dos problemas gerais ou pontuais da bacia. Eles contribuem em otimizar e 

dinamizar as resoluções dos problemas sofridos pela comunidade, apesar de não 

possuir competência para fiscalização coercitiva e executiva. 

A extensão da participação da sociedade civil é um dos principais problemas 

do comitê e que tenta ser resolvido com a realização de cursos e pela contratação de 

mobilizadores. No entanto, sabe-se que o curto lapso temporal de sua existência não 

permitiu mudanças culturais e sociais profundas na bacia. 

Percebe-se, ademais, que os interesses sociais sofrem embates permanentes 

com os interesses econômicos e que o comitê tem servido para a busca da proteção 

ambiental e do abastecimento das comunidades para consumo humano e 

dessedentação dos animais. 

Identifica-se a não necessária vinculação do entendimento dos membros do 

comitê aos relatórios técnicos apresentados, havendo posicionamentos contrários a 

estes, lastreados nos conhecimentos adquiridos pela vivência da sociedade civil na 

região. 

Conclui-se que a participação da sociedade civil na Administração Pública, 

notadamente quanto à regulação dos recursos hídricos, não é uma utopia, nem um 

instrumento ineficiente ou não efetivo. Ajustes devem ser feitos, a fim de aproximar 

tais instituições ao princípio participativo contido no ordenamento jurídico, com vias à 

consecução do desenvolvimento nacional. 

 

 

 

 

 

 



164 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABERS, Rebecca Neaera; FORMIGA JOHNSSON, Rosa Maria; FRANK, Beate; 

KECK, Margaret E.; LEMOS, Maria Carmem. Inclusão Deliberação e controle: três 

dimensões de democracia nos comitês e consórcios de bacia hidrográfica no Brasil. 

In: ABERS, Rebecca Neaera. Água e política. São Paulo: Annablume, 2010, p. 213-

246. 

 

ABERS, Rebecca Neaera; KECK, Margaret E.  Comitês de bacia no Brasil: uma 

abordagem política no estudo da participação social. Disponível em: 

<http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/104>. Acesso 5 

dez. 2015. 

 

ABERS, Rebecca; JORGE, Karina Dino. Descentralização da gestão da água: porque 

os comitês de bacia estão sendo criados? Revista Ambiente & Sociedade, vol. III, n. 

2, jul./dez. 2005. Disponível em: < http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31780206>. 

Acesso em: 16 jun. 2015. 

 

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam: as origens 

do poder, da prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

 

______. The role of institutions in growth and development. Washington: 

Commission on Growth and Development, 2008. 

 

ADEDE Y CASTRO, João Marcos. Água: um direito humano fundamental. Porto 

Alegre: Nuria Fabris, 2008. 

 

AGNEW, Clive; WOODHOUSE, Phillip. Water resources and Development. New 

York: Routledge, 2011. 

 

AGUIRRE, Basília; SZTAJN, Rachel. Mudanças institucionais. In: ZYLBERSZTAJN, 

Decio; SZTAJN, Rachel (Org.). Direito & Economia: análise econômica do direito e 

das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 228-243.  

 

AMORIM, Alcides Leite de. Mecanismos de resolução de conflitos em bacias 

hidrográficas compartilhadas: o caso das Bacias dos rios Piranhas-Açu (Brasil) e 

Tejo (Península Ibérica). 2016. 278 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) – 

Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 2016. 

 

ANA (Ed.). Geo Brasil: Recursos Hídricos. Documento produzido pela ANA, MMA e 

PNUMA. Disponível em: 

<http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2007/GEOBrasilResu

moExecutivo_Portugues.pdf>. Acesso em: 03 dez. 2015. 

 

______. A gestão dos recursos hídricos e a mineração. Brasília: ANA, 2006. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31780206


165 
 

______. O Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz?. Brasília: SAG, 2011. 

 

______. Audiência pública. Disponível em: <http://audienciapublica.ana.gov.br/>. 
Acesso em 8 jul. 2016. 
 
______. Plano de Recursos Hídricos Piancó-Piranhas-Açu: resumo executivo. 
Brasília: ANA. Disponível em: < 
http://piranhasacu.ana.gov.br/produtos/PRH_PiancoPiranhasAcu_ResumoExecutivo
_30062016.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2016. 
 

ANJOS, Leonardo Fernandes dos; FRANCA, Nevita Maria Pessoa de Aquino. Direito 

e desenvolvimento: das origens às repercussões no universo jurídico contemporâneo. 

Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 8, n. 31, p. 69-

89, out./dez. 2010. 

 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito 

administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

 

______. A legitimação democrática das agências reguladoras. In: BINENBOJM, 

Gustavo. Agências reguladoras e democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, 

p. 1-20. 

 

______. O princípio da eficiência. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 

n. 237, p. 1-6, jul./set. 2004. 

 

AREND, Marcelo; CARIO, Silvio Antonio Ferraz; ENDERLE, Rogério A. Instituições, 

inovações e desenvolvimento econômico. Pesquisa & Debate, São Paulo, v. 23, n. 1 

(41), 2012, p. 110-113. 

 

ÁVILA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa. 

Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da 

Bahia, n. 4, out./nov./dez. 2005, p. 1-25. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 27 jun. 2016. 

 

BAIRD, Marcelo Fragano. As agências reguladoras no governo Dilma: trajetória 

errática?. 2014. Disponível em: < 

http://banco.consad.org.br/handle/123456789/1063>. Acesso em 19 fev. 2016. 

 

BANDEIRA, Fausto de Paula Menezes. Comentários ao projeto de Lei Geral das 

agências reguladoras. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/documentos-e-

pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema16/2006_2003.pdf. Acesso em: 

19 fev. 2016. 

 

BAPTISTA, Patrícia. A evolução do Estador regulador no Brasil: desenvolvimento, 

globalização, paternalismo e judicialização. In: FREITAS, Daniela Bandeira de; 

VALLE, Vanice Regina Lírio do (coord.). Direito administrativo e democracia 

econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 63-76. 

http://audienciapublica.ana.gov.br/
http://piranhasacu.ana.gov.br/produtos/PRH_PiancoPiranhasAcu_ResumoExecutivo_30062016.pdf
http://piranhasacu.ana.gov.br/produtos/PRH_PiancoPiranhasAcu_ResumoExecutivo_30062016.pdf
http://www.direitodoestado.com.br/
http://banco.consad.org.br/handle/123456789/1063
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema16/2006_2003.pdf
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema16/2006_2003.pdf


166 
 

 

BARRAL, Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. In: Direito e 

Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do 

desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005, p. 31-60. 

 

BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos sobre as Agências Reguladoras. In: 

MARCELO, Figueiredo. Direito e Regulação no Brasil e nos EUA. São Paulo: 

Malheiros, 2004. 

 

______. Agências reguladoras: constituição, transformações do Estado e 

legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 159-196. 

 

BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a 

partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. 

 

______. Desenvolvimento, Estado e Administração Pública. In: CARDOZO, José 

Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista 

dos. Curso de Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, p. 19-39. 

 

BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, 

democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

 

______. Temas de Direito Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008. 

 

______. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo 

paradigma para o direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 239, p. 1-31, jan./mar. 2005. 

 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

 

BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. São Paulo Malheiros, 2007. 

 

______. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. São Paulo: Malheiros, 

2001. 

 

BORGES, Alice Gonzalez. Supremacia do interesse público: desconstrução ou 

reconstrução? Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico 

(REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 26, maio/junho/julho, 

2011. Disponível na Internet: < http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-26- 

MAIO-2011-ALICE-BORGES.pdf>. Acesso em: 23 de jun. 2016. 

 

BORSOI, Zilda Maria Ferrão; TORRES, Solange Domingos Alencar. A política dos 

recursos hídricos no Brasil. Disponível em: 

<http://rash.apanela.com/tf/IEEE/rev806.pdf>. Acesso em 29 jun. 2016. 

 

http://rash.apanela.com/tf/IEEE/rev806.pdf


167 
 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e 

mecanismos de controle. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 45, p. 49-95,   1998 .   Disponível 

em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

64451998000300004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  20  jan.  2016.   

 

______. Da Administração Pública Burocrática à gerencial. Disponível em: < 

http://fgv1.tempsite.ws/ccmw/images/1/1d/Bresser.pdf> . Acesso em: 12 de fev. 2016. 

 

______. Sociedade civil: sua democratização para a reforma do Estado. In: BRESSER 

PEREIRA, Luiz Carlos; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). Sociedade e Estado 

em transformação. São Paulo: Unesp, 1999, p. 67-118. 

 

BRUNA, Sérgio Varella. Procedimentos normativos da Administração e 

desenvolvimento econômico. In: SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e 

desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 231-262. 

 

BURKI, Shahid Javed; PERRY, Guilhermo E. Beyond the Washington consensus: 

institutions matter. World Bank Latin American and Caribbean Studies: Washington, 

1998. 

 

CANOTILHO, J.J. Gomes Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. 

 

______. A crise do direito e o direito da crise. Disponível em: < 

http://www.uc.pt/fduc/pdfs/dia_fduc/jjcanot_51212.pdf>. Acesso em: 06 de mar. 2016. 

 

CARRIGER, Sarah. Catalisando a mudança: um manual para desenvolver a 

gestão integrada de recursos hídricos (GIRH) e estratégias de uso eficiente da 

água. Noruega: Elanders, 2005. 

 

CARVALHO, Cristiano. Teoria do sistema jurídico: direito, economia, tributação. 

São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra. 

 

______. Para o Estado-rede: globalização econômica e instituições políticas na era 

da informação. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos;WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes 

(Orgs.). Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 2001, p. 147-

172. 

 

CBHPIANCOPIRANHASAÇU. A bacia. Disponível em: < 
http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/a-bacia/>. Acesso em: 12 jul. 2016. 
 
______. Ata da 4ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu. Disponível 
em: < http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/documentos/>. Acesso em: 13 jul. 
2016. 
 

http://www.uc.pt/fduc/pdfs/dia_fduc/jjcanot_51212.pdf
http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/a-bacia/
http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/documentos/


168 
 

______. Deliberação nº 6/2010. Disponível em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Deli/Deliberacao_n_006-2010.pdf>. Acesso 
em: 13 jul. 2016. 
 
______. Termo de alocação de água 2015-2016. Disponível em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3
o/T_A_A_S_G.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2016. 
 
______. Termo de pré-alocação de água. Disponível em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3
o/Termo_de_Pre_Aloca%C3%A7%C3%A3o_de_Agua_Acude_Sao_Goncalo.pdf>. 
Acesso em: 14 jul. 2016. 
 

______. Termo de alocação de água 2015-2016: Reservatório Lagoa do Arroz. 
Disponível em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3
o/T_A_Lagoa_Arroz.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2016. 
 
______. Termo de alocação de água 2015-2016: Reservatório Pilões. Disponível 
em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3
o/T_A_Piloes.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2016. 
 
______. Ata da 2ª Reunião Extraordinária. Disponível em: < 
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Atas/Extraordinaria/Ata_2REO.pdf>. 
Acesso em: 14 jul. 2016. 
 

CHANG, Há-Joon. Um estudo sobre a relação entre instituições e desenvolvimento 

econômico. Revista Oikos, Rio de Janeiro, n. 10, ano VII, 2008, p. 13-31. 

 

COOTER, Robert; ULLEN, Thomas. Direito & economia. 5. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2010. 

 

CYRINO, André Rodrigues. Direito Constitucional Econômico: elementos para uma 

interpretação institucionalmente adequada da Constituição econômica brasileira. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2010. 

 

DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

DIAS, Jefferson Aparecido. Princípio da eficiência & Moralidade administrativa: a 

submissão do princípio da eficiência à moralidade administrativa na Constituição 

Federal de 1988. Curitiba: Juruá, 2009. 

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

DOMINGUES, Juliana Oliveira. As agências reguladoras e desenvolvimento. In: 

Direito e Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do 

desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005, p. 167-191. 

http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Deli/Deliberacao_n_006-2010.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_A_S_G.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_A_S_G.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/Termo_de_Pre_Aloca%C3%A7%C3%A3o_de_Agua_Acude_Sao_Goncalo.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/Termo_de_Pre_Aloca%C3%A7%C3%A3o_de_Agua_Acude_Sao_Goncalo.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_Lagoa_Arroz.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_Lagoa_Arroz.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_Piloes.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Termo%20de%20Aloca%C3%A7%C3%A3o/T_A_Piloes.pdf
http://cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Atas/Extraordinaria/Ata_2REO.pdf


169 
 

 

DOUROJEANNI, Axel; JOURAVLEV, Andrei; CHÁVEZ, Guillermo. Gestión del agua 

a nível de cuencas: teoria y práctica. Santiago de Chile: Cepal, 2002. 

 

DUARTE JÚNIOR, Ricardo César Ferreira. Agências Reguladoras, Poder 

Normativo e Democracia Participativa: uma questão de legitimidade. Curitiba: 

Juruá, 2014. 

 

ELALI, André. Incentivos fiscais internacionais: concorrência fiscal, mobilidade 

financeira e crise do Estado. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 

 

______. Tributação e regulação econômica: um exame da tributação como 

instrumento de regulação econômica na busca da redução das desigualdades 

regionais. São Paulo: MP, 2007. 

 

FARIA, José Eduardo. Direito e economia na democratização brasileira. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

 

______. O estado e o direito depois da crise. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

FARIAS, Paulo José Leite. Água: bem jurídico econômico ou ecológico? Brasília: 

Brasília Jurídica, 2005. 

 

FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Participação democrática: audiências 

públicas. In: GRAU, Eros Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Estudos de Direito 

Constitucional: em homenagem a José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p. 325-351. 

 

FIGUEIREDO, Lucia Valle. Instrumentos da Administração Consensual: a audiência 

pública e sua finalidade. In: In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma 

avaliação das tendências contemporâneas do direito administrativo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, p. 383-399. 

 

FINANCIAL STABILITY BOARD. What we do. Disponível em: < 

http://www.fsb.org/what-we-do/>. Acesso em: 06 mar. 2016. 

 

FLORES, Carlos Crespo. Conflitos, poder e tecnologias de consenso. In: JACOBI, 

Pedro Roberto; SINISGALLI, Paulo de Almeida. Dimensões Político Institucionais 

da Governança da Água na América Latina e Europa, vol 2. São Paulo: Annablume, 

2009, p. 11-36. 

 

FLORIT, Luciano Félix; NOARA, Cleci Teresinha. Visão de Mundo: desenvolvimento, 

meio ambiente e democracia nos comitês de Bacias Hidrográficas no Brasil. In: 

ABERS, Rebecca Neaera. Água e política. São Paulo: Annablume, 2010, p. 69-104. 

 

FRANÇA, Vladimir da Rocha; GALVÃO, Hudson Palhano de Oliveira; SANTOS, 

Ronaldo Alencar dos. O papel da democracia participativa no novo modelo de gestão 

http://www.fsb.org/what-we-do/


170 
 

integrada de recursos hídricos. In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, 

Patrícia Borba Vilar; SILVA, Maria Dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e 

Atividade Econômica na perspectiva Jurídica do Desenvolvimento Sustentável. 

Fortaleza: Konrad Adenauer Stiftung, 2009. 

 

FRANÇA, Vladimir da Rocha. Competência normativa da agência nacional de águas. 

In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, 

Maria dos Remédios Fontes. Recursos Hídricos e atividade econômica na 

perspectiva jurídica do desenvolvimento sustentável. Fortaleza: Fundação 

Konrad Adenauer, 2009, p. 168-178. 

 

FRANCO, Augusto de. A reforma do Estado e o terceiro setor. In: BRESSER 

PEREIRA, Luiz Carlos; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). Sociedade e Estado 

em transformação. São Paulo: Unesp, 1999, p. 273-289. 

 

FRANK, Beate. Formação e experiência: os organismos de bacia hidrográfica 

são capazes de lidar com a complexidade da gestão de recursos hídricos? In: 

ABERS, Rebecca Neaera. Água e política. São Paulo: Annablume, 2010, p. 39-68. 

 

FREITAS, Daniela Bandeira de. A fragmentação administrativa do Estado. Belo 

Horizonte: Fórum, 2009. 

 

______. Eficiência jurídica no mercado: um instrumento a serviço da democracia. In: 

FREITAS, Daniela Bandeira de; VALLE, Vanice Regina Lírio do (coord.). Direito 

administrativo e democracia econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 77-104. 

 

FREITAS, Juarez. Direito fundamental à boa Administração Pública. São Paulo: 

Malheiros, 2014. 

 

FROTA, Himdemberg Alves. O controle no espaço administrativo global. Revista 

Digital de Direito Administrativo, v. 2, n. 2, p. 469-508, 2015. 

 

FURLANETTO, Egidio Luiz. Instituições e desenvolvimento econômico: a importância 

do capital social. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 16, número 

suplementar, ago. 2008, p. 55-67. 
 

FURTADO, Celso. In: BIDERMAN, Ciro et al. Conversas com economistas  

brasileiros. São Paulo: Editora 34, 1997. Disponível em: < 

https://economiaeparaeconomista.files.wordpress.com/2011/10/conversa-com-

economistas.pdf>. Acesso em 09 mar. 2015. 

 

GICO JR, Ivo. Introdução ao direito e economia. In: TIMM, Luciano Benetti (org.). 

Direito e economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 1-33. 

 

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: 

Malheiros, 2014. 

 

https://economiaeparaeconomista.files.wordpress.com/2011/10/conversa-com-economistas.pdf
https://economiaeparaeconomista.files.wordpress.com/2011/10/conversa-com-economistas.pdf


171 
 

GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A participação popular e a consensualidade na 

Administração Pública. In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma 

avaliação das tendências contemporâneas do direito administrativo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, p. 647-674. 

 

______. As Agências Reguladoras. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 

Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº. 6, mai/jun/jul de 2006. 

Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 19 de maio 

2016. 

 

GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. Avaliação de políticas públicas para a gestão 

integrada de recursos hídricos sob a ótica das dimensões institucional e 

ambiental. 2010. 238 f. Tese (doutorado) - Programa de Pós-graduação em Recursos 

Naturais da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Campina Grande, 

2010. 

 

GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Regulação 

do uso da água no Brasil: participação popular, subsidiariedade e equilíbrio ambiental 

na proteção dos direitos humanos. In: FRANÇA, Vladimir da Rocha; MENDONÇA, 

Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Regulação 

Econômica e Proteção dos Direitos Humanos: um enfoque sob a óptica do direito 

econômico. Fortaleza: Konrad Adenauer Stiftung. 2008, p. 151-178. 

 

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, v. 2. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 

 

HERNANDÉZ, Francisco Del Moral; BERMANN, Célio. Participação da sociedade civil 

no planejamento como elemento de uma nova ética ambiental. Considerações sobre 

o gerenciamento participativo de áreas de mananciais em Santo André. In: Anais do 

III Encontro da ANPPAS. Disponível em: < 

http://anppas.org.br/novosite/index.php?p=anteriores>. Acesso em: 16 jun. 2015. 

 

HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. In: HESSE, Konrad. Temas 

fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

HOPPER, Paul. Understanding Development. Cambridged: Polity, 2012. 

 

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. 

 

KISSLER, Leo; HEIDEMANN, Francisco G. Governança pública: novo modelo 

regulatório para as relações entre Estado, mercado e sociedade? Revista de 

Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 3, p. 479-99, maio-jun. 2006. 

 

JACOBI, Pedro Roberto; SINISGALLI, Paulo Antônio de Almeida; MEDEIROS, 

Yvonilde; ROMERO, Ademar Ribeiro. Governança da Água no Brasil: dinâmica da 

política nacional e desafios para o futuro. In: JACOBI, Pedro Roberto; SINISGALLI, 

http://anppas.org.br/novosite/index.php?p=anteriores


172 
 

Paulo Antônio de Almeida. Governança da Água e Políticas Públicas na América 

Latina e Europa. São Paulo: Annablume, 2009, p. 48-78. 

 

JACOBI, Pedro Roberto; FRACALANZA, Ana Paula. Comitês de bacias hidrográficas 

no Brasil: desafios de fortalecimento da gestão compartilhada e participativa. Revista 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 11-12, p. 41-49, jan./dez. 2005. 

 

JULIO, Tatiana Barreto; FRACALANZA, Ana Paula. Avaliação da participação do 

subcomitê de bacia hidrográfica Cotia-Guarapiranga (Região Metropolitana de São 

Paulo). In: Anais do VI Encontro da ANPPAS. Disponível em: < 

http://anppas.org.br/novosite/index.php?p=anteriores>. Acesso em: 16 jun. 2015. 

 

JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São 

Paulo: Dialética, 2002. 

 

______. Agências reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na 

“regulação independente”? Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo 

Horizonte, ano 1, n.2, p. 273-301, abr./jun. 2003. 

 

______. O direito administrativo de espetáculo. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; 

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (coord.). Direito administrativo e seus 

novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 65-86. 

 

______. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

LAWRENCE, J. Gary. Exemplos de parcerias entre setores privado, público e 

comunitário em Seattle (EUA). In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos;WILHEIM, Jorge; 

SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 

2001, p. 433-450. 

 

LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Barcelona: Ariel, 1986. 

 

LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis:Vozes, 2010. 

 

LYRA, José Francisco Dias da Costa. Por que reformar as Instituições?. 

Desenvolvimento em Questão, v. 1, n. 1, p. 193-216, 2003. 

 

MACHADO, Carlos José Saldanha; MIRANDA, Napoleão; PINHEIRO, Ana Amélia 

Dos Santos. A Nova Aliança entre Estado e Sociedade na Administração da Coisa 

Pública: Descentralização e Participação na Política Nacional de Recursos Hídricos. 

In: MACHADO, Carlos José Saldanha. Gestão de Águas Doces. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2004. p. 3-38. 

 

MAJONE, Giandomenico. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e 

consequências de mudanças no modo de governança. Revista do Serviço Público, 

v. 50, n. 1, jan./mar. 1999, p. 5-36. 

 

http://anppas.org.br/novosite/index.php?p=anteriores


173 
 

MARTINS, Júlia Cadaval. Democracia e Desenvolvimento Econômico: relação de 

identidade, instrumentalidade ou contradição? Revista Eletrônica da Academia 

Brasileira de Direito Constitucional, Curitiba, 2009, n.1, Ago.-Dez., p. 97-110. 

Disponível em: < 

http://www.abdconst.com.br/revista/revista_completa.pdf#page=97>. Acesso em: 08 

maio 2014. 

 
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação estatal e as agências 
independentes. In: SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. São 
Paulo: Malheiros, 2006, p. 72-98. 
 
______. Limites à abrangência e à intensidade da regulação estatal. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito 
Público da Bahia, n. 4, nov./dez. 2005, jan. 2006. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 29 jan. 2016. 
 
______. Regulação estatal e autorregulação na economia contemporânea. Revista 
de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n.33, p. 79-94, 
jan./mar. 2011. 
 
______. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 2002. 
 
MATTAR, Joaquim José Marques. A dignidade da pessoa humana como 
fundamento do Estado Democrático de Direito. Disponível em 
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-23-JULHO-2010-JOAQUIM-
MATTAR.pdf> Acesso em: junho de 2012. 
 
MATTOS, Paulo Todescan Lessa. A formação do estado regulador. Novos estud. - 
CEBRAP,  São Paulo ,  n. 76, p. 139-156, Nov.  2006 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002006000300007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  27  jan.  2016. 
 
______. O novo Estado Regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. São Paulo: 
Singular, 2006. 
 
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2ª ed. 2003. 
 
______. Direito administrativo moderno. 16. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012. 
 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 2011. 
 
MENDES, Conrado Hübner. Reforma do Estado e Agências Reguladoras: 
estabelecendo os parâmetros de discussão. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). 
Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 99-139. 
 
MILARÉ, Edis. Direito ambiental brasileiro: a gestão ambiental em foco. 6 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

http://www.abdconst.com.br/revista/revista_completa.pdf#page=97
http://www.direitodoestado.com.br/


174 
 

 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. GEO Brasil: recursos hídricos. Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente. Brasília: MMA; ANA, 2007. 
 
MIRAGEM, Bruno. A nova administração púbica e o direito administrativo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

 

MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Revista do 

Serviço Público, ano 51, n. 2, abr.-jun. 2000, p. 105-120. 

 

______. Globalização e Administração Pública Indireta: agências executivas e a 

Transplantação Lingüística. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 

Econômico, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 7, ago/set/out de 

2006. Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 05 de 

jul. 2016. 

 

MONIZ, Ana Raquel. Futuro da regulação administrativa: reforço ou enfraquecimento 

dos poderes reguladores? In: GONÇALVES, Pedro; GOMES, Carla Amado; MELO, 

Helena; CALVÃO, Filipa (coord.). A crise e o Direito Público. Lisboa: Instituto de 

ciências jurídico-políticas, 2013, p. 95-132. 

 

MOREIRA, Egon Bockmann. O Direito Administrativo da economia, a ponderação de 

interesses e o paradigma da intervenção sensata. In: CUÉLLAR, Leila; MOREIRA, 

Egon Bockmann. Estudos de Direito Econômico. Belo Horizonte: Editora Fórum, 

2004. 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A globalização e o direito administrativo. In: 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma avaliação das tendências 

contemporâneas do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 543-

564. 

 

______. Direito Regulatório: a alternativa participativa e flexível para a 

Administração Pública de relações setoriais complexas no Estado Democrático. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2003. 

 

______. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Forense. 13ª ed., 2003. 

 

______. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

 

______. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 

 

NASCIMENTO, Lívia Melo do; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. O princípio 

constitucional da eficiência na gestão dos recursos hídricos no Brasil: a outorga dos 

direitos de uso e a cobrança pelo uso. In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; 

GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, Maria dos Remédios Fontes (org.). 

Recursos Hídricos e atividade econômica na perspectiva jurídica do 



175 
 

desenvolvimento sustentável. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2009, p. 143-

167. 

 

NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. A constitucionalidade do poder normativo 

da Agência Nacional de Águas ANA. Natal, RN: 2009. 279 f. Dissertação (Mestrado) 

-Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. 

Programa de Pós-Graduação em Direito. 

 

NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins 

Fontes, 2008. 

 

NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Administração Pública e o princípio constitucional 

da eficiência. Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, n. 11, 

dez. 2006, p. 125-162. 

 

NOGUEIRA, André M.; SANTOS, Wagner R. dos. O Paraíba do Sul e o CEIVAP: 

política das águas e gestão sustentável. São Paulo: Databrasil, 2000. (Cadernos de 

Pesquisa, n. 7). Disponível em: 

<www.databrasil.org.br/Databrasil/..%5Ccaderno%5CCAPA07.doc>. Acesso em: 11 

jul. 2016. 

 

NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change, and Economic 

Performance.New York: Cambridge University Press, 1990. 

 

NOVAES, Ricardo; JACOBI, Pedro Roberto. A construção da gestão integrada dos 

recursos hídricos no Brasil: avanços, limites e aprendizados. O caso da bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul. In: JACOBI, Pedro Roberto; SINISGALLI, Paulo de 

Almeida. Dimensões Político Institucionais da Governança da Água na América 

Latina e Europa, vol 2. São Paulo: Annablume, 2009, p. 37-56. 

 

NUSSBAUM, Martha. Creating Capabilities: The Human Development Approach. 

London: Belknap Press of Harvard University Press, 2011. 

 

NUSDEO, Fábio. Desenvolvimento econômico – um retrospecto e algumas 

perspectivas. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (Coord.) Regulação e Desenvolvimento. 

São Paulo: Malheiros: 2002, p. 11-24. 

 

OFFE, Claus.  A atual transição da história e algumas opções básicas para as 

instituições da sociedade. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos;WILHEIM, Jorge; 

SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 

2001, p. 119-146. 

 

OHLWEILER, Leonel. Administração Pública e democracia: perspectivas em um 

mundo globalizado. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 36, n. 143, jul./set. 

1999, p. 35-46. 

 



176 
 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: 

Administração Pública de resultados e análise de impacto regulatório. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015. 

 

OLIVEIRA, Jorge Rubem Folena de. O  Estado  empresário.  O  fim de uma era. 

Revista de Informação Legislativa,  Brasília a. 34 n. 134 abr./jun. 1997. Disponível 

em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/246/r134-

25.PDF?sequence=4. Acesso em: 17 fev. 2016. 

 

OLIVEIRA, Paulo Augusto de. O Estado regulador e garantidor em tempos de crise e 

o direito administrativo da regulação, Revista Digital de Direito Administrativo, v. 3, 

n. 1, p. 163-183, 2016. Disponível em: < 

http://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/104322/107769>. Acesso em 06 mar. 

2016. 

 

OLIVEIRA, Diogo Pignataro; MENDONÇA, Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. A governança pública e o estado regulador brasileiro na 
efetivação do direito fundamental ao desenvolvimento. In: Regulação econômica e 
proteção dos direitos humanos: um enfoque sob a óptica do direito econômico. 
Org.: Fabiano André de Souza Mendonça; Vladimir da Rocha França; Yanko Marcius 
de Alencar Xavier. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2008. 
 
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Direito Administrativo Democrático. Belo 
Horizonte: Fórum, 2010. 
 

PEREZ, Marcos Augusto. A Administração Pública Democrática: institutos de 
participação popular na Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2004. 
 

PIKETTY, Thomas. O capital. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. 

 

PINHEIRO, Armando Castelar; Jairo, SADDI. Direito, economia e mercados. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

PORTO, Monica F. A.; PORTO, Rubem La Laina. Gestão de bacias hidrográficas. 

Estudos Avançados, v. 22, n. 63, São Paulo, 2008, p. 43-60. 

 

POSNER, Richard A. Teorias da regulação econômica. In: MATTOS, Paulo (coord.). 

Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. São Paulo: ed. 34, 

2004, p. 49-80. 

 

PRADO, Mariana Mota. Accountability Mismatch: as agências reguladoras 

independents e o governo Lula. In: BINENBOJM, Gustavo. Agências reguladoras e 

democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 225-251. 

 

PRESIDÊNCIA da República. Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. 

Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/246/r134-25.PDF?sequence=4
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/246/r134-25.PDF?sequence=4


177 
 

<http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf>. 

Acesso em: 24 jan. 2016. 

 

REIS, José Carlos Vasconcellos dos. As modulações no direito administrativo. In: 

FREITAS, Daniela Bandeira de; VALLE, Vanice Regina Lírio do (coord.). Direito 

administrativo e democracia econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 267-291. 

 

RODRIGUES, Tirzah; ARAÚJO, Luiz Ernani Bonesso. Relevância do direito nas 

transformações do Estado. In: LEAL, Rogério Lessa (org.). Direitos sociais & 

políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 3. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 

2003, p. 923-944. 

 

SÁ E SILVA, Fabio de; LOPEZ, Felix Garcia; PIRES, Roberto Rocha C. (Org.). 

Estado, instituições e democracia: democracia. Brasília: Ipea, 2010. 

 

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2009. 

 

______. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2008. 

 

SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica. São Paulo: 

Malheiros, 2008. 

 

______. Regulação e desenvolvimento. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (Coord.) 

Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros: 2002, p. 29-64. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Democratizar a democracia: os caminhos da 

democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 

______. Para uma reinvenção solidária e participativa do Estado. In: BRESSER 

PEREIRA, Luiz Carlos; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). Sociedade e Estado 

em transformação. São Paulo: Unesp, 1999, p. 243-271. 

 

SANTOS, André Luiz dos; e CARAÇATO, Gilson. A consensualidade e os canais de 

democratização da Administração Pública. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; 

QUEIROZ, José Eduardo; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Curso de Direito 

Administrativo Econômico. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 791-838. 

 

SANTOS, Fábio Gomes dos. Participação na administração como direito fundamental. 

Revista Digital de Direito Administrativo, v. 1, n.2, p. 436-453, 2014. 

 

SCHAPIRO, Mario; TRUBEK, David. Redescobrindo o Direito e Desenvolvimento: 

experimentalismo, pragmatismo democrático e diálogo horizontal. In: SCHAPIRO, 

Mario G.; TRUBEK, David M (org.). Direito e Desenvolvimento: um diálogo entre os 

Brics. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 27-70. 

 

http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf


178 
 

SCHIER, Paulo Ricardo. A hermenêutica constitucional: instrumento para 

implementação de uma nova dogmática jurídica. Revista dos Tribunais, n. 741, ano 

86, jul. 1997, p. 38-57. 

 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000. 

 

______. Reforma jurídica e reforma judicial no processo de desenvolvimento. In: 

Direito e Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do 

desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005, p. 13-30. 

 

SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 35.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012. 

 

______. Democracia participativa. In: ASSOCIAÇÃO Brasileira dos 

Constitucionalistas Democratas. Cadernos de Soluções Constitucionais. São 

Paulo: Malheiros, 2006, p. 181-214. 

 

______. Direito Ambiental Constitucional. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 

 

SILVA, Tagore Trajano de Almeida; LANGERHORST, Victor Vendramini. Eficácia 

concretista das decisões do STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão: possibilidade do Judiciário suprir as omissões do Estado. Revista de Direito 

Brasileira: RDBras, v. 2, n. 2, p. 193-228, jan./jul. 2012. 

 

SILVA, Américo Luís Martins da Silva. Direito do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, v. 2. 

 

SILVA, Ana Marília Dutra Ferreira da. As funções da propriedade e o plano diretor 

como instrumento de composição dos interesses privados e públicos. Revista de 

Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade, Natal, v. 4, n. 1, p. 84- 97, jan./jun. 

2013. 

 

SILVEIRA NETO, Otacílio Dos Santos. Limites Constitucionais à utilização de 

recursos hídricos no setor energético. In: FRANÇA, Vladimir da Rocha; MENDONÇA, 

Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Energia e 

Constituição. Fortaleza: Konrad Adenauer Stiftung, 2009, p. 176-190. 

 

SIQUEIRA, Mariana de. O planejamento hidrológico no Brasil. In: IRUJO, Antonio 

Embid; SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. O 

direito de águas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Fortaleza: Konrad 

Adenauer Stiftung, 2008. 

 

SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2002. 

 



179 
 

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do 

Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. 

 

SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às agências reguladoras. In: SUNFELD, Carlos 

Ari. Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 17-38. 

 

SUNKEL, Osvaldo; PAZ, Pedro. El subdesarrollo latino-americano y la teoria del 

desarrollo. México: Siglo Veintiuno, 1988. 

 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional Econômico. São Paulo: 

Método, 2011. 

 

TUCCI, Carlos E. M.; MENDES, Carlos André. Avaliação Ambiental Integrada de 

Bacia Hidrográfica. Brasília: MMA, 2006. 

 

VALLE, Vanice Regina Lírio do. Delegificação, legitimidade e segurança jurídica: a 

hermenêutica constitucional como alternativa de harmonização. Revista de Direito 

Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 4, n. 18, p. 147-168, out./dez. 

2004. 

 

VANBERG, Viktor J. Mercados y regulación: el contraste entre el liberalismo de 

mercado y el liberalismo constitucional. Disponível em: 

<http://www.biblioteca.org.ar/libros/142307.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2016. 

 

WORLD BANK. World Development Report 1997 - the State in a changing world. 

Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2124>. Acesso 

em: 25 jan. 2016. 

 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/142307.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2124

