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Resumo 

As agências reguladoras são autarquias especiais dotadas de relativa autonomia administrativa, 
porém quando se trata de seleção de pessoal essa autonomia parece ser bastante reduzida. A 
indicação dos dirigentes de agência reguladora federal é ato privativo do Presidente da 
República e o único filtro do processo é a sabatina constitucionalmente obrigatória feita pelo 
Senado Federal aos indicados. Ainda, existem alguns requisitos estabelecidos na Constituição 
Federal. Nas duas etapas, as decisões sugerem a presença de influência político-partidária, mas 
diversos autores defendem que o objetivo constitucional seria exatamente o contrário, ou seja, 
garantir que os dirigentes tivessem uma indicação baseada nos requisitos e uma chancela técnica 
para que se garantisse a autonomia de decisão e desvinculação de suas funções de Estado das 
preferências do Governo. Para entender melhor até que ponto o processo brasileiro se diferencia 
de processos semelhantes em outros países e a viabilidade de sua modernização, a pesquisa se 
apropriou de um recorte nos dados levantados em um relatório da FGV-SP de 2016 sobre as 
agências reguladoras brasileiras e agregou novos dados, usando como parâmetro as experiências 
do Chile e de Portugal, aprofundando a análise sobre essa parte específica do relatório, a fim de 
propor uma discussão sobre a viabilidade da modernização desse processo e aumentar o 
conhecimento neste campo de estudo. Concluiu-se que há influência político-partidária na 
escolha dos dirigentes das agências reguladoras brasileiras. Que o Brasil encontra-se em uma 
fase inicial no caminho da maturidade em termos de autonomia administrativa das agências e 
que a implantação de um processo seletivo baseado nas melhores práticas internacionais, 
obviamente adaptado à realidade brasileira, poderia contribuir para a melhoria desse quadro. 
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1 Introdução 

s. As agências reguladoras foram criadas como órgãos reguladores advindos da 
mudança de perfil do Estado, que começou a migrar da função de empreendedor à de 
regulador da atividade econômica, especialmente nos setores de infraestrutura, em um 
processo que se deu em tempos diferentes ao redor do mundo, uma espécie de onda que 
alguns autores chamaram de agencification e que refletiu os efeitos na New Public 

Management (VERHOEST et al, 2016; MAJONE, 1997, 2013; CAPELLA, 2016) 
No Brasil, as agências surgiram em um contexto das reformas administrativas, 

sendo que as primeiras já haviam sido previstas nas emendas constitucionais nº 08 e 09 
de 1995 que permitiram ao Estado a delegação das respectivas atividades bem como 
criaram os órgãos reguladores pertinentes. O arcabouço regulatório foi sendo 
consolidado por meio de vários instrumentos legais ao longo do tempo, conforme citado 
abaixo,in verbis, nos artigos da Constituição Federal de 1988: (DI PIETRO, 2007, 2009; 
DIAS, 2010) 

Art. 21. Compete à União:... XI - explorar, diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão, os serviços de 

telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização 

dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos 

institucionais; (BRASIL, 1988)  

 

Art. 177. Constituem monopólio da União: § 2º A lei a que se refere o 

§ 1º disporá sobre: III - a estrutura e atribuições do órgão regulador 

do monopólio da União; (BRASIL, 1988). 

 
As leis determinam que as agências reguladoras tenham independência 

hierárquica, decisória e técnica, e que a seus dirigentes seja atribuído mandato a termo 
fixo, a fim de melhor implementar políticas públicas de regulação permanentes de 
Estado, independentemente do governo à época. (SALAMA, 2016; BRESSER-
PEREIRA, 1998, 1999, 2007; GUERRA, 2012) 

A ideia é que se ganhe eficiência e efetividade na prestação dos serviços 
públicos agora providos pelo setor privado e regulado pelas agências. Tais agências 
equilibram os interesses do Governo, das prestadoras e dos usuários, criando uma 
percepção favorável à segurança e continuidade de políticas regulatórias que permita 
aos empreendedores sentirem-se cômodos a investir em negócios de longo prazo, como 
são tipicamente as concessões de infraestrutura outorgadas, visando o desenvolvimento 
nacional. 

Para buscar essa independência, o arcabouço jurídico procurou garantir que os 
dirigentes das agências reguladoras não sofressem influências políticas. Para isso foram 
criados alguns dispositivos normativos: Processo diferenciado de nomeação de 
dirigentes; Mandatos de longo prazo (4 ou 5 anos), fixos, e sem exoneração ad nutum 
(livre). Só podendo perder o cargo em situações excepcionais; Não subordinação 
hierárquica das agências reguladoras ao ministério ao qual se vinculam; não 
coincidência de mandatos a fim de garantir pluralidade de dirigentes nomeados por mais 
de um governo, com escalonamento na nomeação do primeiro colegiado; exigência de 
“elevado conceito no campo de especialidade” para os nomeados, entre outros, porém 
nem todas essas características estão presentes em todas agências. (NUNES et al, 2017) 

Para os fins desse trabalho, os mais importantes são o primeiro dispositivo, o rito 
especial criado para selecionar e nomear os dirigentes e o último, que procura inserir 
certo grau de meritocracia no processo. Motivo de preocupação, o processo de 
nomeação de um novo conselheiro ou diretor de agência reguladora é cuidadosamente 
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construído pelo Governo e, geralmente, pelo ministério do setor interessado e 
acompanhado de perto pelos demais interessados, devido ao impacto nos interesses 
econômicos dos usuários, empresas, governo e da população em geral. 

Quanto à criação de um procedimento inédito e exclusivo de seleção, o processo 
estabelece que os dirigentes seriam, assim como alguns outros cargos importantes, tais 
como presidente do Banco Central, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros 
dos Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República, entre outros, indicados pelo 
chefe do Poder Executivo e aprovados pelo Poder Legislativo. No caso das agências, 
aprovados pelo plenário do Senado Federal, após sabatina na Comissão de Serviços de 
Infraestrutura da Casa. 

Normalmente, o procedimento de nomeação de cargos de chefia e 
assessoramento em outros órgãos da Administração Pública Federal são feitos por livre 
escolha do superior hierárquico, mesmo que seja o Presidente da República, mas sempre 
dentro do próprio poder, não sendo necessárias grandes verificações, nem mesmo as 
restrições da Lei da Ficha Limpa se aplicam ao caso, (o Projeto de Lei nº7.396 que trata 
do assunto tramita desde 2010 no Congresso Nacional e até o momento não foi 
aprovado), mas mantendo a restrição contra nepotismo. (BRASIL, 2010) 

Considerando que os normativos jurídicos, inclusive a Constituição Federal, 
preocuparam-se em estabelecer um rito especial à nomeação dos dirigentes das agências 
reguladoras, faz-se mister a análise de tal rito a fim identificar os seus efeitos e 
objetivos. Assim, é necessário perguntar-se: o processo de escolha dos dirigentes de 
agências reguladoras federais é influenciado de maneira político-partidária? Para 
responder essa questão será necessário descrever tal processo e identificar pontos de 
convergência entre selecionados e as principais fontes de influência política no Brasil, 
quais sejam, os partidos políticos. Portanto, esse artigo trata exclusivamente da 
influência político-partidária na seleção de dirigentes das agências reguladoras federais. 
Não se pretende aqui pesquisar as agências reguladoras estaduais, municipais ou fora do 
Brasil, ou ainda, estabelecer ou identificar qualquer tipo de juízo de valor sobre a 
seleção dos dirigentes de agências reguladoras de qualquer esfera e governos, políticos, 
partidos ou qualquer tendência ideológica ou política. 

A fase inicial dessa pesquisa foi realizada da seguinte maneira: as bases de dados 
acadêmicas Scielo, CAPES e ProQuest foram usadas como fundo para o levantamento 
inicial de artigos científicos em periódicos. Dessa etapa foram usados os seguintes 
descritores: agências reguladoras; seleção de dirigentes;e influência política. Foram 
coletadas pistas de achados nessa coletânea. As pistas levaram aos autores-referência 
que tratam dos descritores. Complementarmente, realizou-se pesquisa bibliográfica 
buscando dados no Brasil e no exterior sobre o tema, além da consulta de fontes 
normativas. Essa pesquisa bibliográfica teve por finalidade colocar os pesquisadores em 
contato direto com tudo o que já foi escrito, dito ou gravado sobre determinado assunto. 
(LAKATOS; MARCONI, 2003) 

Aproveitando-se de relatório divulgado pelo Grupo de Relações entre Estado e 
Empresa Privada (GRP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), intitulado “Nomeação 
de dirigentes de agências reguladoras: um estudo descritivo” publicado em junho de 
2016, foi feito uso da base de dados gerada no relatório para o levantamento dos dados 
da pesquisa necessários para a análise. 

Foram aproveitados os dados referentes aos processos de nomeação e formação 
dos quadros de direção das principais agências reguladoras federais voltadas aos setores 
de infraestrutura: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL); Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Agência 
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Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).Para fins desse artigo o termo “agência 
reguladora” se refere somente às agências reguladoras federais do setor de infraestrutura 
no Brasil, ou seja, o objeto de estudo desse trabalho. 

Ainda, foi adotada a expressão “influência política” para designar a influência 
político-partidária, ou seja, aquela que se refere à ação dos partidos políticos como 
agentes de poder e nos interesse de suas agremiações, abrindo mão de todos os demais 
significados do vocábulo “política”. 

 
 
 

2 Referencial teórico 

 
Neste capítulo apresenta-se os principais conceitos que embasarão esta pesquisa. 

Serão discutidos os pontos de vista de autores a respeito desses conceitos, assim como 
abordagens de outros pesquisadores quanto ao tema. Nesse sentido, dividiu-se o 
referencial teórico em quatro partes, além da introdução. Na primeira se contextualiza as 
agências reguladoras com ênfase na sua suposta autonomia; na segunda, as bases da 
influência política nas agências; na terceira parte, descreve-se o que poderia ser 
considerado um procedimento-padrão de seleção da alta administração e as boas 
práticas oriundas das experiências de Portugal e Chile; na quarta e última parte, 
descrevemos os recentes sinais de aproximação do Brasil com essas práticas. 

 
2.1 As agências reguladoras e a autonomia  

As agências reguladoras são objeto de pesquisa no mundo a um bom tempo. No 
Brasil, os pesquisadores começaram a publicar a partir de 1998, de início, se 
preocupando especialmente com os setores de infraestrutura e a regulação econômica, 
desenvolvendo pesquisas quanto às características de cada setor, instrumentos de 
regulação, mecanismos tarifários e outros aspectos. Estudos sobre os aspectos político-
sociais surgiram alguns anos mais tarde. (PACHECO, 2006; PIRES e PICCININI, 
1999) 

A partir da influência do Novo Gerencialismo Público (New Public 

Management) e das políticas restritivas de gasto, adotadas em boa parte dos governos 
democráticos durante o Welfare State, as políticas públicas ganharam novos formatos, 
todos voltados para a busca de eficiência. (SOUZA, 2006; MEGGINSON, MOSLEY, 
PIETRI,1998; PETERS, 2008; HOOD, 1991) 

Como consequência dessa busca passou-se a enfatizar a questão da racionalidade 
das políticas públicas, que seria alcançada por novas políticas voltadas, por exemplo, 
para a desregulamentação, privatização e para reformas no sistema social, surgindo dai 
uma janela de oportunidades o surgimento das agências reguladoras. (KINGDON, 
2011; BARZELAY et al, 2003; MARTINS, 2002; SOUZA, 2006; CAPELLA, 2016; 
HARRIS e MILKIS, 1996) 

No Brasil, a criação das agências reguladoras emana dos artigos 1º, 21, 173 e 
175 da Constituição Federal de 1988, cujas consequências foram o Plano Nacional de 
Desestatização e uma sequência de leis regulamentadoras da atividade de regulação. (DI 
PIETRO, 2007, 2009; CARVALHO FILHO, 2015) Esse plano tomou corpo na década 
de 1990 quando o Estado Brasileiro passou pela reforma administrativa que rompeu 
com alguns monopólios estatais visando incentivar o investimento privado nacional e 
estrangeiro em setores como petróleo, energia e telecomunicações, onde anteriormente 
atuava diretamente. Nesse contexto as agências foram criadas por leis específicas e 
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fazem parte da administração indireta. Foram concebidas como autarquias especiais e 
dotadas legalmente de autonomia política, financeira, orçamentária, normativa e de 
gestão. São vinculadas, não subordinadas, a cada ministério mais afim ao setor 
regulado.(BRASIL, 1988; AMANN e BAER, 2005; LODGE et al, 2017) 
Diferentemente dos Estados Unidos, de onde o formato advém, as agências reguladoras 
independentes foram criadas por iniciativa do Poder Executivo, exceto a Anatel, que é 
resultado da iniciativa do Poder Legislativo, com transferência das competências 
regulatórias dos ministérios para essas novas estruturas. (SILVA, 2010: BREGER e 
EDLES, 2015) 

A autonomia das agências pode ser dividida em duas espécies: orgânica e 
administrativa. A primeira envolve a estabilidade dos dirigentes e a ausência de controle 
hierárquico, e a segunda espécie diz respeito aos meios para exercer a regulação 
independente, quais sejam: autonomia de gestão, autonomia financeira, liberdade para 
organizar seus serviços e regime de pessoal compatível com a natureza de suas 
atividades. (MARQUES, 2005;CAMPOS, 2006) 

Ao longo do tempo, publicações como Cravo (2010) e Tyriaki(2011) discutiram 
e apontaram indícios de redução da autonomia orgânica e administrativa das agências 
reguladoras e outras entidades autárquicas. O contingenciamento do orçamento das 
agências, a vinculação de despesas e outras interferências de ordem orçamentária e 
financeira reforçam a sensação de uma gradual redução da autonomia das autarquias de 
regulação. 

Na prática, a autonomia das agências reguladoras foi bastante relativizada. Um 
dos principais entraves ao estabelecimento de ambiente regulatório adequado, desde a 
criação das primeiras agências reguladoras federais, notadamente a ANATEL e a 
ANEEL, reside na pouca ou, em alguns casos, nenhuma autonomia administrativa das 
agências em relação ao respectivo órgão do Poder Executivo ao qual se vinculam. 
(ANTUNES, 2016) Em teoria, uma agência pode exercer uma autonomia maior ou 
menor do que a formalmente definida. (YSEILKAGIT, 2004; POLLITT, 2004; 
POLLITT e BOUCKAERT, 2001; CHRISTENSEN e LAEGREID, 2004, 2006) 

 
2.2  Bases da influência política 

A economia política clássica teve nos vínculos entre política e economia um de 
seus temas centrais. Para o fundador do pensamento econômico moderno, Adam Smith, 
era impensável separar a economia da política. Mesmo não tratando a política como um 
efeito colateral da economia, como muitos analistas acreditam, Marx também não 
entende a política desvinculada da vida econômica. (ABRUCIO eL OUREIRO, 2012; 
POGRABINSCHI, 2009) John Stuart Mill acreditava que era preciso compatibilizar, em 
alguma medida, política e economia, sem perder suas especificidades, para assim 
encontrar uma combinação mais virtuosa entre estes dois aspectos da vida social. Isso 
pode ser feito pela via tecnocrática, protegendo determinadas arenas de políticas 
públicas da influência dos políticos e dos interesses dos atores sociais. 
(ABRUCIO;LOUREIRO, 2012) Parece ser esse o caso das agências reguladoras. Se por 
um lado a eficiência regulatória poderia ser maior pela criação de inúmeras 
possibilidades e alternativas geradas pela democratização e pela política, por outro a 
necessidade do conhecimento técnico, especificidades e limitações de ordem também 
técnica conduzem à segurança propiciada pela concentração regulatória na figura das 
agências reguladoras. 

O relatório interministerial intitulado “Análise e avaliação do papel das agências 
reguladoras no atual arranjo institucional brasileiro” traz em suas conclusões um ensejo 
da influência política nas agências: 
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A nomeação de dirigente de agência é o ato político por meio do qual, 

legitimamente, o Presidente da República interfere no processo de 

regulação devendo ser salientado o fato de que, pelo mecanismo de 

sabatina, é ratificado pelo Legislativo, origem primeira das linhas 

mestras das políticas públicas (BRASIL, 2003, p.34).  

 
O objetivo dos políticos, conservadores, radicais, idealistas ou motivados pelo 

interesse próprio consiste em estabelecer as políticas públicas de sua preferência ou 
bloquear as que lhes são inconvenientes. (PARADA, 2004) Assim, o sistema atual se 
mostra nocivo ao ambiente das relações público-privadas de infraestrutura. Uma vez 
alterada a normalidade do sistema composto por regulador, parceiro público e parceiro 
privado, restará prejudicado, com os dois primeiros confundindo-se em uma só pauta, 
que é a pauta político-partidária, tem-se, além do risco de condutas oportunistas por 
parte de quaisquer dos atores envolvidos no processo, um exponencial aumento da 
percepção de “risco político” por parte dos potenciais investidores, encarecendo ou até 
afugentando o capital privado. (ANTUNES, 2016) 

 
2.3  O processo seletivo padrão e as melhores práticas 

A ideia de ter um órgão independente para recrutar e selecionar servidores para a 
alta administração pública não é nova. Já existia em países anglo-saxões, na Ásia, na 
África e na Inglaterra desde o Século XIX. Tem suas raízes na meritocracia, ganhando 
força na ascensão da New Public Management, ou seja, é um recrutamento por mérito. 
Aqui relata-se os casos de Portugal e do Chile. O primeiro por guardar similaridades 
culturais e características administrativas com o Brasil desde o tempo da colonização. O 
segundo porque é o único país da América Latina membro da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e por ela recomendado como um 
possível modelo a uma eventual experiência brasileira na área.(OCDE, 2010, pp.277) 

 
2.3.1 A experiência de Portugal 

Em Portugal, a Lei nº 64 de 22 de dezembro de 2011 criou uma entidade 
administrativa independente, denominada Comissão de Recrutamento e Seleção para a 
Alta Administração, cujo objetivo é selecionar os mais altos dirigentes da administração 
pública portuguesa. Essa organização, responsável pelo processo desde a especificação 
dos requisitos do cargo e divulgação do edital público de chamamento até a entrega da 
lista tríplice de indicados, começa o processo usando 12 critérios de seleção: Liderança; 
Colaboração; Motivação; Orientação estratégica; Orientação para resultados; Orientação 
para o cidadão e serviço de interesse público; Gestão da mudança e inovação; 
Sensibilidade social; Experiência profissional; Formação acadêmica; Formação 
profissional; e Aptidão para o cargo. (BILHIM, 2014, 2016; www.cresap.ptacesso em 
30 de janeiro de 2017; PORTUGAL, 2011) 

A organização faz uso de um de um sistema parametrizado previamente para 
selecionar entre os interessados uma lista dos 6 candidatos com mais afinidade ao cargo 
para uma segunda etapa, composta por entrevistas e testes psicológicos desenvolvidos 
pela empresa Thomaz International. Nessa segunda etapa são avaliadas quatro 
dimensões: domínio; influência; estabilidade; e conformidade. O produto final do 
processo é uma lista tríplice, em ordem alfabética, dos três nomes de candidatos 
considerados aptos ao exercício do cargo a ser entregue para posterior escolha 

http://www.cresap.pt/
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discricionária do Governo, modelo desenvolvido notadamente a imagem do modelo 
implementado na Austrália. 

O órgão conta com uma estrutura enxuta de 6 funcionários administrativos e 
uma comissão de 15 membros, sendo 1 presidente, 3 membros permanentes e 11 
membros não permanentes. Externamente conta com 11 suplentes e 44 peritos. Executa 
suas atividades com o orçamento anual de aproximadamente 500.000,00 Euros. 
(www.cresap.pt acesso em 30 de janeiro de 2017) 

Entre as dificuldades da experiência portuguesa registra-se a incapacidade do 
órgão independente de concretizar as seleções no prazo desejado quando um grande 
número de solicitações surge ao mesmo tempo, situação recorrente quando da formação 
de novo governo após as eleições. Além, disso existe uma dificuldade quanto à 
insistência em desvios e atalhos, tais como a tentativa de indicação política e o retardo 
proposital do início do processo, prolongando a gestão do dirigente substituto que, 
eventualmente, pode ter sido escolhido sem processo seletivo. Ainda, há registros de 
tentativas do Governo em redefinir quais os cargos têm uma atividade 
predominantemente política e quais não têm, migrando-os para fora e para dentro do 
grupo do qual se exige a seleção. (BILHIM, 2016) 

 
2.3.2 A experiência do Chile 

O Chile tem um grupo de servidores conhecidos como os Altos Gestores 
Públicos. Segundo a OCDE (2010), em 2003 o Governo Chileno, em concordância com 
os partidos políticos chilenos, criou o Sistema da Alta Administração (Sistema de Alta 

Dirección Pública) a fim de modernizar a administração pública. Em 2008, 61% dos 
postos de trabalho enquadrados em sua abrangência já foram preenchidos por concurso 
público. 

O processo seletivo dura em torno de 4 meses e começa com a divulgação da 
vaga, depois segue a análise de currículo baseada na competência profissional, 
integridade e honestidade, entre outros; A iniciativa foi baseada na experiência 
internacional, especialmente nos modelos de países membros da OCDE, como Austrália 
e Nova Zelândia. (WAISSBLUTH eCOSTA, 2007; OCDE, 2003, 2009) Em 2010, as 
indicações políticas representaram apenas 0,5% do total da força de trabalho chilena. O 
órgão conta com um quadro de aproximadamente 145 servidores. (LATU, 2016, 
tradução nossa) 

As principais dificuldades encontradas pelo Chile foram basicamente três: o 
programa não consegue abranger todos os órgãos da Administração; há necessidade de 
acelerar o processo de nomeação definitiva por parte das autoridades políticas; e a falta 
de candidatos qualificados para postos de trabalho menos 
atraentes.(WAISSBLUTH;COSTA, 2007) Apesar disso, a OCDE recomenda a 
experiência chilena como um modelo a ser considerado pelo Brasil caso se lance em 
uma iniciativa nesse campo. (OCDE, 2010, p.277) 

 
2.4 A aproximação do modelo brasileiro com o processo seletivo padrão 

A política de nomeação dos altos cargos das agências, ou seja, o procedimento 
como os cargos seriam preenchidos tornou-se uma das bases do processo de criação das 
agências reguladoras no Brasil, a evidência encontra-se nas exposições de motivos das 
normas criadas à época. No entanto a autonomia administrativa na prática é elemento 
essencial para que a gestão estratégica de RH possa acontecer. (FONSECA et al, 2013) 

A nomeação dos cargos da alta administração das agências reguladoras 
basicamente segue as seguintes macroetapas: nomeação pelo Presidente da República 
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após aprovação do Senado Federal e um componente subjetivo, correspondente à 
qualificação que o nomeado deve necessariamente possuir. (SALAMA, 2016) O 
componente subjetivo refere-se à formação universitária e o elevado conceito na 
especialidade, além da reputação ilibada, conforme disposto na Lei nº 9986. (BRASIL, 
2000) Esse é o procedimento padrão estabelecido na reforma e vigente até hoje. No 
entanto, a necessidade de evoluir o modelo e adaptá-lo à realidade atual trouxe ao longo 
do tempo iniciativas de várias fontes com esse objetivo. Soma-se a isso o fato de que 
cada vez se tem servidores sem vínculo nas agências reguladoras. (GIACOMONI, 
2013) 

Em 13 de setembro de 2016 foi publicada a Lei nº 13.334, conversão da Medida 
Provisória nº 727 de 2016, que criou o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), 
destinada à ampliação e fortalecimento da integração entre o Estado e a iniciativa 
privada por meio da celebração de contratos de parceria para a execução de 
empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de desestatização. 
(BRASIL, 2016) 

Nesse contexto, de maneira a fortalecer o papel regulador do Estado e a 
autonomia das entidades estatais de regulação, tramita no Congresso Nacional o projeto 
de lei (PL) nº 52 de 2013, conhecido como a “Nova Lei das Agências Reguladoras”. 
Entre os vários pontos que defendem o fortalecimento da autonomia das agências no PL 
está o que se propõe a compatibilizar o regime das agências reguladoras com a Lei 
Federal nº 13.303/16, a Lei de Responsabilidade das Empresas Estatais, adotando-se 
requisitos semelhantes de experiência profissional para o desempenho de funções de 
dirigente nas agências reguladoras. Notadamente, a referida lei traz uma série de 
vedações de acesso a cargo no Conselho de Administração ou diretoria das empresas 
estatais, entre elas, exclui do processo os dirigentes de partido político ou que estejam 
em mandato no Poder Legislativo, mesmo que licenciados, e seus parentes 
cosanguíneos ou afins até o terceiro grau. Ainda, veda os que participaram da estrutura 
decisória de partido político nos últimos 3 anos, os que exercem cargo em organização 
sindical e os que atuaram em campanha eleitoral nos últimos 3 anos. (BRASIL, 2016, 
2013) 

O projeto de lei estabelece que a indicação de pessoas para os cargos de direção 
das agências, que é prerrogativa do Presidente da República, será precedida da 
formulação de uma lista tríplice por uma comissão de seleção, cuja composição e 
procedimento serão fixados em regulamento. (ANTUNES, 2016) 

 
3 Resultados da pesquisa 

Nesse capítulo foram usados alguns resultados do relatório publicado em 
setembro de 2016 pelo Grupo das Relações entre Estado e Empresa Privada (GRP) da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) de título “Nomeação de dirigentes de Agências 
Reguladoras: um estudo descritivo”. Os resultados do relatório foram apresentados em 
três partes: Análise institucional (a relação entre dirigente e seu cargo); Análise de 
sabatina (descrição do processo de aprovação das indicações); e Análise de perfil (as 
características dos dirigentes), de agências reguladoras estaduais e federais. Para fins de 
discussão, foram aproveitados dados das três partes, fazendo novas comparações e 
inferindo relações, porém com dados apenas do perfil de agência objeto de estudo do 
artigo. 

 
3.1 A influência política no contexto histórico das agências reguladoras 
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As agências reguladoras foram concebidas no governo de Fernando Henrique 
Cardoso com a previsão legal, conforme anteriormente relatado, de gozarem de maior 
autonomia política frente ao Governo. Em 2003, no início do governo de Luis Inácio 
Lula da Silva, foi constituído um grupo de trabalho interministerial para propor medidas 
de aperfeiçoamento do modelo institucional das agências reguladoras em um claro sinal 
de reavaliação da relação entre ministérios e agências. 

Como dados iniciais de análise foram selecionados do relatório a quantidade de 
nomeações dos dirigentes das agências reguladoras por governo, desde sua criação. 
Foram obtidos os dados que constam na Figura 1. 

 
Figura 1 - Nomeações de dirigentes para as agências reguladoras por governo 

Fonte: GRP – FGV/SP. Adaptado pelos autores 

O Governo Lula foi o que mais nomeou dirigentes para as agências reguladoras 
federais de infraestrutura, considerando ambos os mandatos: foram nomeados 62 
dirigentes (43% do total). As causas apontadas são a saída antecipada dos dirigentes 
pela alternância de governo que ensejou pedidos de exoneração na ordem de 50% dos 
casos em que o mandato não foi integralmente cumprido e o “Apagão Aéreo” de 2006, 
que determinou a troca de todo o colegiado da ANAC.  O Governo FHC nomeou 41 
dirigentes (29%) e o Governo de Dilma Rousseff foi responsável pela nomeação de 40 
dirigentes (28%). 

Considerando a natureza do cargo de dirigente e suas características, 
notadamente a alternância de cargos e a preocupação dos normativos em criarem 
mecanismos que garantissem a múltipla composição política dos colegiados nas 
agências reguladoras, sinalizando que os mandatos deveriam ser cumpridos 
integralmente, poder-se-ia levantar a hipótese de que ambas causas apontadas pelo 
relatório (pedidos de exoneração por alternância de governo e  exonerações por falhas 
de gestão) são distorções que revelam a influência política nas agências reguladoras. 

 
3.2 A Filiação político-partidária dos dirigentes de agências  

Um dirigente com filiação político-partidária mesmo que discorde de estudos 
técnicos, de outros atores do mercado, de sugestões das consultas públicas ou da 
posição do colegiado, dificilmente adotará uma postura diferente daquela esperada pelo 
partido político. As consequências em não seguir as diretrizes podem ser fatais à vida 
pública do nomeado, o qual simplesmente pode deixar de ser indicado para cargos de 
maior importância no futuro. Sabendo que 13% dos nome adossão comissionados, esta 
passa a ser uma informação de extrema relevância. (SALAMA, 2016) 

Comparando-se o banco de dados disponibilizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) o relatório da FGV constatou que 27% dos nomeados têm filiação 
político-partidária, considerado o grau máximo do espectro que vai da simples simpatia 
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pelo partido à filiação partidária no extremo mais representativo, conforme disposto na 
Figura 2. 

 

 
Figura 2. Dirigentes das agências reguladoras com filiação partidária 

Fonte: GRP – FGV/SP. Adaptado pelos autores. A fatia cinza representa o percentual de dirigentes com 
filiação política (27%) e a fatia grafite representa o quantitativo desses dirigentes que não têm filiação 

política (73%) 

Há dirigentes com filiação político-partidária em todas as agências reguladoras, 
sendo a ANP a agência com maior incidência de filiados partidários em seu colegiado 
(37%). AANTT é a segunda agência com maior incidência de dirigentes filiados a 
partidos políticos(29%). ANAC e ANEEL contam, ambas, com 28% de dirigentes com 
filiação político-partidária.A ANATEL teve em seu conselho 19% de dirigentes 
filiados. A ANTAQ é a agência reguladora com menor contingente de diretores filiados 
(17%). 

A disposição de partidos políticos por agência reguladora não segue um padrão. 
Há agências em que há distribuição de nomeados filiados a diferentes partidos políticos, 
como é o caso da ANEEL. Outras, no entanto, têm um perfil partidário muito claro, 
como a ANP: durante o Governo FHC, os nomeados com filiação eram do PSDB, ao 
passo que no Governo Lula e Dilma do PT os nomeados com filiação eram 
predominantemente do PC do B, partido considerado fiel ao PT e que apoiou a 
candidatura de Lula em 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2010. No entanto foi o PSDB o 
partido com maior número de filiados à frente das agências reguladoras. 

 

 
Figura 3. Partidos políticos com filiados dirigentes nas agências reguladoras 

Fonte: GRP – FGV/SP. Adaptado pelos autores 
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No total, cinco nomeados exerceram algum cargo político antes da indicação 
para ocargo de dirigente nas agências reguladoras: na ANAC foi nomeado um ex-
deputado federal pelo PMDB; também da ANAC um vereador de Porto Alegre pelo 
PDT, apesar de sua atual filiação político-partidária atual ser PT; na ANATEL um ex-
senador pelo PT; Na ANTT um ex-vereador e prefeito no Ceará pelo PT; e na ANP um 
deputado federal pelo PMDB e pelo PC do B. Segundo o relatório da FGV (2016), 
apenas três nomeados com filiação partidária assumiram a presidência das agências 
reguladoras: um do PT na ANAC; um do PSDB na ANP; e um do PSC na ANTAQ, 
indicando que pode haver uma relação entre a carreira política do nomeado e a 
possibilidade de ele ser indicado para um cargo diretivo de agência reguladora. 

 
4 Considerações finais 

O processo brasileiro de nomeação de dirigentes nas agências reguladoras não 
guarda uniformidade de procedimentos. Existem diferenças de tratamento jurídico nos 
impedimentos e vedações impostas aos dirigentes, na recondução dos cargos, no tempo 
de mandato, nos mecanismos de substituição, no tempo de quarentena após o término 
do mandato, na composição do colegiado e nos quóruns de instauração e de deliberação. 
O regime jurídico atual não é uniforme apesar de alguns pontos em comum. Ao longo 
do tempo houve períodos onde ocorreram alterações pontuais e tentativas de evolução e 
atualização do funcionamento das agências e 2016 é certamente uma no que possui esta 
característica. 

A figura do dirigente-interino poderia ser visto como uma espécie de estágio 
probatório prévio à indicação pelo Presidente da República: se satisfeito com a posição 
do interino, trabalhará pelo seu nome junto ao Senado Federal. Isso aumenta 
significativamente a politização no âmbito das agências reguladoras porque o interino, 
ansioso pela indicação, passa a se comportar do modo mais amistoso possível ao 
Presidente e, naturalmente, pode defender o interesse do Governo central no colegiado. 
Segurar a indicação é o modo de mantê-lo fiel aos interesses governamentais, alterando 
assim o equilíbrio de interesses que a agência reguladora deveria ser capaz de garantir, 
tal hipótese também foi ventilada no relatório da FGV. 

Na prática, tanto a autonomia orgânica quanto a autonomia administrativa são 
muito reduzidas. Nota-se que países que efetivaram sistemas meritocráticos de seleção 
pública ainda convivem com o mesmo problema em maior ou menor grau, o que sugere 
que iniciativas nesse sentido devem tentar mitigar esse risco. Se for considerado um 
hipotético espectro de maturidade da regulação de um país, dividido em quatro níveis e 
que partisse da regulação completamente subordinada ao governo em um extremo, 
passando por autarquias independentes mas com certo grau de influência política em um 
segundo nível, pela regulação completamente independente e autônoma no terceiro e, 
por último, pela autoregulação do mercado apenas com acompanhamento fiscalizatório 
no outro extremo, poderíamos depreender  que o Brasil e seu sistema regulatório 
encontram-se em um nível de maturidade que posiciona-se em algum lugar entre o 
primeiro e o segundo nível, tal situação reflete-se na influência política nas nomeações. 

Há um indicativo forte de que as negociações estão fora da arena formal do 
processo de nomeação tramitado no Senado Federal, haja vista a grande incidência de 
votações unânimes ou quase unânimes pela aprovação dos indicados. Mesmo nas 
votações em que foram constatados votos divergentes, estes representavam um número 
notavelmente baixo. Duas são as possíveis razões para esse fenômeno: ou as indicações 
são negociadas previamente entre o Governo e o Senado Federal e já chegam à votação 
apenas para oficializar a nomeação ou as indicações são aceitas apenas para referendar a 
influência política do Poder Executivo nas agências reguladoras. 
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A autonomia das agências reguladoras não é um empecilho à influência político-
partidária no processo de escolha dos dirigentes da alta administração dessas 
organizações. O processo estabelecido em lei para a escolha não é uma seleção pública 
e parte da iniciativa do Presidente da República ou de acordos entre os diversos atores 
políticos, provavelmente desconsiderando ou levando em conta aquém do desejado a 
qualificação técnica do indicado. 

As exigências de qualificação dos candidatos estabelecidas em lei não são 
consideradas seriamente na escolha do indicado. Na verdade, o processo não consegue 
garantir nem mesmo que sejam consideradas tais exigências. Ainda, não há 
impedimentos nos mesmos níveis de outros países, tais como desvinculação partidária, 
por exemplo, apesar dos indícios de que essa situação possa mudar em um futuro 
próximo, como se pode observar pelos movimentos e propostas do Governo a partir do 
segundo semestre de 2016 e pelas recentes ascensões de servidores de carreira aos 
cargos diretivos, a exemplo da Anatel, que teve o primeiro conselheiro do quadro 
próprio nomeado em dezembro de 2016. 

Ainda, nota-se um movimento nesse mesmo sentido pela publicação da Lei 
Federal nº 13.303/16, a Lei de Responsabilidade das Empresas Estatais e o Decreto nº 
8.945, de 27 de dezembro de 2016 que a regulamenta. Tais normativos estabelecem 
critérios e vedações aos administradores de empresas públicas e sociedades de 
economia mista, formando um caminho, uma direção a serem avaliados como opção 
possível para um futuro movimento semelhante quanto às agências reguladoras.Entre os 
critérios encontram-se, além dos já exigidos para o cargo diretivo das agências 
reguladoras, a experiência profissional na área e tempo de serviço, entre várias outras. 

Eventual iniciativa no Brasil quanto à modernização do processo de seleção de 
altos dirigentes das agências reguladoras federais deve considerar as várias iniciativas 
de sucesso ao longo do tempo em diversos países, mas, especialmente, as dificuldades 
encontradas por esses e as soluções encontradas para contorná-las. 
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