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“Como consequência da procedimentalidade e da participação, temos que a 
atividade regulatória deve primar pela extrema transparência. Se por um lado temos 

a necessidade de abertura de diversos interesses e o estabelecimento de uma 
pemanente interlocução entre eles, coloca-se essencial que tudo isso se dê de 

forma clara, explicíta e transparente.” 
Floriano Azevedo Marques Neto (2000). 



 

RESUMO 
  
As Agências Reguladoras por serem autarquias são dotadas de certa autonomia, 

porém possuem em seu ambiente ações de controle de atores públicos e da 

sociedade. O presente trabalho mostra como é constituída uma Agência Reguladora 

e sua independência de ações e em contrapartida seus controles e como relevante o 

controle social - que é visto como elemento de participação social - em seu interior 

que é feito sobre as ações da Agência. As Agências Reguladoras desde a sua lei de 

criação possuem em suas ações a intervenção ou a relevância da participação da 

sociedade, sendo esses mecanismos usados de forma errada ou mal divulgados. O 

presente trabalho demonstra tais mecanismos de participação social e como estão 

inseridos nas agências, como o caso das ouvidorias, audiências públicas, consultas 

públicas e os conselhos consultivos. Mostrando suas atribuições mais importantes 

no caráter de decisão das ações das agências reguladoras. Para isso foi realizada 

uma analise aos materiais eletrônicos disponíveis pelas agências em seus sítios 

oficiais para que fosse realizado um levantamento da efetividade da participação 

social nas agências a luz dos dados das ouvidorias da ANTT e ANATEL referente a 

ação da agência tanto regulatória como funcional, enaltecendo a importância da 

participação social. Para que chegássemos a conclusão de que as Ouvidorias é o 

canal mais representativos dos mecanismos de participação e que essas não 

seguem um padrão de funcionamento em todas as agências, bem como exercem 

atividades padronizadas, onde cada ouvidoria de uma Agência Reguladora age de 

sua própria forma e sem padronização. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 
 O que se caracterizava como um modelo de Estado liberal acabou gerando o 

avanço das desigualdades sociais uma vez que as práticas capitalistas se sobreponham 

as ideologias das necessidades básicas de vida da sociedade. E no que se caracterizava 

um Estado de modelo intervencionista se detectou um engessamento no 

desenvolvimento, principalmente econômico, muito por conta de ter um Estado altamente 

burocrático, monopolizando bens de produção e se mostrando ineficiente para estar 

prestando esses serviços e obter essa ideologia.  

 Eis que na década de 90 surge um novo modelo de Estado, para garantir o 

desenvolvimento econômico juntamente com o bem estar social e continuar intervindo nas 

ações econômicas ainda que dotadas de certo grau de liberdade. Para tal, o Estado é 

obrigado a pensar em modelos e ações com menor grau de intervenção possível para 

regular os setores econômicos, garantindo que a sociedade não sofra lesão com o 

desenvolvimento econômico. Essas ações foram denominadas como as políticas 

neoliberais1, com práticas de possibilitar a integração do país com a economia global, a 

desestatização e a abertura econômica. 

 No Brasil, essas transformações ocorreram no início da década de 90, adotando o 

oque se chamavam de neoliberalismo, com as praticas de abertura econômica e a 

desestatização por meio das privatizações. E para que ocorresse a desestatização do 

Brasil era necessário que o governo elaborasse ações de regulamentação das atividades, 

logo, ocorreu a criação das Agências Reguladoras, desempenhando papel fundamental 

de intervenção estatal na economia com ações de fiscalização e controle aos setores 

econômicos o qual o estado realizou as privatizações (NUNES et all, 2007). 

 Portanto para se adequar a esse novo cenário do Brasil na época, o governo lançou 

um novo modelo de Administração Pública, onde a missão era dar satisfatoriamente 

respostas mais rápidas à sociedade e em 1995 com a criação do MARE (Ministério da 

Administração e Reforma do Estado) se fez uma Reforma Gerencial com os princípios de 

transparência, participação popular e eficiência que consequentemente esses princípios 

emergiram também na criação das Agências Reguladoras, não de caráter totalmente 

efetivo, porém foram servidos de base para elaboração dessas instituições. 

                                                 
1
 Elaboradas e definidas no Consenso de Washington, no início dos anos 90 nos Estados Unidos. 
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 Assegurar a continuidade do poder do Estado, mantendo o controle econômico era o 

foco e função das agências, sendo fruto de um novo modelo de gestão pública mais 

próxima e acessível a sociedade, gerando oportunidade de que a sociedade ao se 

aproximar do Estado participasse como influenciadora nas tomadas de decisão do Estado 

– no caso das agências – referente aos serviços o qual a sociedade utilizava. Com isso na 

elaboração das Agências Reguladoras as praticas de participação popular foram 

rigidamente impostas em lei. O poder dos mecanismos de participação também, para que 

com isso a sociedade tenha canais de participação para estar expondo os problemas 

gerados pelo abuso de poder advindo das prestadoras de serviços. Assim, o Estado na 

figura das agências tome suas devidas atitudes de intervenção e conciliação em ambas 

as partes. 

  O trabalho é dividido em cima de cinco capítulos, o primeiro aborda as ideias de 

surgimento das agências e o uso da noção da agência nos Estados Unidos a luz da ideia 

de criação no Brasil. O segundo faz uma amostra das Agencias Reguladoras no Brasil, 

mostrando o processo de elaboração, definições, seu poder de atuação bem como suas 

independências, por essas serem uma autarquia. Em seguida o terceiro capítulo aborda o 

aspecto de como é feito o controle sobre as atividades da agência, como as praticas de 

controle social com demonstrações dos mecanismos de participação, para que, no quarto 

capitulo seja visualizada a importância da participação social assim como a trajetória 

democrática do Brasil bem como sua realidade. Por fim o quinto capítulo busca fazer uma 

analise sobre a efetividade de participação, por meio de dados das ouvidorias da ANTT 

(Agência Nacional de Transporte Terreste) e da ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações) e seguinte de uma conclusão com os aspectos finais dessa obra. 

 O presente trabalho parte do seguinte problema de pesquisa; existe a efetiva a 

participação social no âmbito das Agências Reguladoras? Seguindo ainda essa linha, qual 

a relevância das atividades das ouvidorias como canal de participação e fomento a ela, no 

caso das ANATEL e da ANTT. Uma vez que as noções de transparência e fomento a 

participação popular foram princípios na elaboração dessas instituições e ainda sabendo 

que existem nessas agências importantes mecanismos de participação para realização 

dessa ação. 
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 1.2 Objetivo Geral 

 

 

 A finalidade desse trabalho é mostrar se a participação da sociedade se faz presente 

efetivamente nas ações e decisões das Agências Reguladoras, onde se existe uma ação 

da sociedade de constante participação social em busca das agências. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

 

 Com isso, os objetivos específicos dessa obra são: 

 

 Informar as atividades e o poder das Agências Reguladoras; 

 

 Informar o controle o qual são submetidos essas agências; 

 

 Demonstrar a realidade democrática do Brasil; 

 

 Pesquisar a realidade das Agências Reguladoras; 

 

 Discutir a participação por meio de seus mecanismos; 

 

 Analisar o papel das ouvidorias da ANTT e da ANATEL, com base nos relatórios 

de 2012 e 2013. 
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2 SURGIMENTO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

  

 A ideia de criação das Agências Reguladoras no Brasil, teve grande influência 

do modelo norte americano, onde também surgiu entre tensão das relações 

históricas entre interesses sociais, Estado e mercado. Onde segundo BINENBOJM  

(2005, p.5) nos Estados Unidos a criação das agências veio como uma forma de 

prevenção a um fracasso futuro do capitalismo, no Brasil surge como parte de um 

novo aparelhamento do Estado. 

 

 

2.1 Surgimento das Agências Reguladoras no Brasil 

 

 

 O surgimento das agências reguladoras no Brasil não está atrelado ao 

surgimento de um regime regulatório, existem na história de criação do País 

diversas instituições, secretárias ou autarquias de governo que exerciam as funções 

de fiscalização e regulação em âmbito federal, assim de acordo com Di Pietro (2007, 

p. 434) que menciona algumas: 

 
[...]  no período de 1930-1945, o Comissariado de Alimentação Pública 
(1918), o Instituto de Defesa Permanente do Café (1923), o Instituo do 
Açúcar e do Álcool (1933), o Instituto Nacional do Mate (1938), o Instituto 
Nacional do Pinho (1941), o  Instituto  Nacional do Sal (1940), todos esses 
institutos instituídos como autarquias econômicas, com a finalidade de 
regular a produção e o comércio. Além desses, podem ser mencionados 
outros exemplos, como o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, a 
Comissão de Valores Mobiliários e tantos outros órgãos com funções 
normativas e de fiscalização. 

 

 A ascensão do regime regulatório no Brasil se deu junto a uma reforma 

administrativa, com viés ligado as privatizações e desestatizações. Para alguns 

críticos essa ascensão do regime regulatório no Brasil, com o surgimento das 

agências reguladoras ocorreu de uma forma considerada distinta ao modelo 

americano: 

De fato, enquanto nos Estados Unidos as agencias concebidas para 
propulsionar a mudança, aqui foram elas criadas para garantir a 
preservação do status quo; enquanto lá buscavam elas a relativização das 
liberdades econômicas básicas, como o direito a propriedade e a autonomia 
da vontade, aqui sua missão era a de assegurá-las em sua plenitude contra 
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eventuais tentativas de mitigação por governos futuros.(BINENBOJM,2005, 
p.6) 

  
 A reforma administrativa que impulsionou o regime regulatório no Brasil, 

assim como em outros países, fortificando a ideia de um Estado mínimo com a 

diminuição ou anulação da interferência na economia se deu por conta de um 

momento de estagnação e de crise fiscal que o País passava. Portanto criar as 

agências seria uma das soluções para combater as disfunções burocráticas que 

travavam todo o processo de crescimento e o excessivo quadro de ações de qual o 

governo tinha que se responsabilizar, mudando, portanto até a visão de focalização 

antes no serviço e agora no cidadão como um cliente do serviço do governo. Daí 

que surge a ligação do marco do regime regulatório brasileiro com a implantação de 

uma administração pública gerencial. 

 Essa mudança de papel do Estado foi iniciada em meados de 1990 quando o 

Presidente Fernando Collor de Melo, na época reconhecia a má qualidade dos 

serviços públicos e a dificuldade de exercê-los em suas inúmeras funções e 

assegurá-los a toda população2 (NUNES et all, 2007). Com isso criou um programa 

para solucionar esses entraves, com meta principal a estabilização da economia por 

meio de uma série de privatizações e uma política liberalizante, esse programa ficou 

conhecido como Programa Nacional de Desestatização (PND). Logo, fazendo com 

que o governo se concentre nas atividades em que sua presença fosse fundamental 

(educação, saúde, saneamento básico, habitação) deixando à iniciativa privada 

aquelas atividades “indevidamente” explorada pelo setor público. (Lei n° 8.031/90, 

art 1º; §1º) Essas atividades eram transferidas por meio de privatizações ou 

desestatizações, focalizando portanto as ações do Estado, deixando – O com a 

importância do caráter regulador contra o poder de mercado sobre os consumidores. 

 Mesmo com o impeachment em 1992 impetrado contra o Presidente Collor de 

Melo, o PND ainda manteve seu curso traçado, gerando a privatização de mais de 

15 empresas em 1994, que seria o ano final do primeiro mantado de Collor de Melo, 

onde no qual o país era governado por Itamar Franco (NUNES et all, 2007). 

 Para acabar de vez com a crise, o Presidente eleito em 1994 Fernando 

Henrique Cardoso, pautou suas ideias em continuar a reforma do estado, sendo as 

privatizações uma das suas marcas da sua passagem sobre ao grau maior do poder 

                                                 
2
 A realidade do país não era unanimamente pífia como se passa a frase. 
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executivo nacional3. Com isso cresceu ainda mais a relevância de um sistema 

regulatório, onde se entende que privatizar um serviço de monopólio público pode 

acarretar em uma transferência para um monopólio privado e uma perda de 

qualidade na prestação desses. 

 O exercício de reforma do Estado se deu pautado na criação de alguns 

órgãos que ficaram responsáveis para pensar e programar a reforma, o que se 

destacou foi o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) 

que tinha como chefe o ministro Bresser Pereira que ficou em destaque devido a sua 

contribuição intelectual e ativa na reforma. 

  Para a criação dos novos entes reguladores, além de garantir a eles a 

autonomia financeira por serem organizados por meio de autarquias, foram 

sugeridos cincos princípios básicos para a criação dos novos entes reguladores: 

 

1. Autonomia e independência decisória; 
2. Ampla publicidade de normas, procedimentos e ações; 
3. Celeridade processual e simplificação das relações entre 
consumidores e investidores; 
4. Participação de todas as partes interessadas no processo de 
elaboração de normas regulamentares em audiências públicas;  
5. Limitação da intervenção estatal na prestação de serviços públicos 
aos níveis indispensáveis à sua execução (MARE, 1997). 

  

 A primeira agência reguladora no Brasil foi criada em 1996 para regulação 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica, totalizando até hoje um total de 10 

agências reguladoras, que foram sendo institucionalizadas de acordo com que o 

setor privado analisava os investimentos vantajosos na oferta dos serviços antes 

ofertados pelo setor público e por isso alvo de várias críticas e ineficiência na 

prestação desses. Segue abaixo uma tabela em ordem cronológica de criação de 

acordo com Alexandre e Vicente  (2010, p.174) para no capítulo seguinte o 

detalhamento de modo geral dessas instituições, como seus conceitos, principais 

funções e seus poderes de fiscalização e controles. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Foi muito mais reconhecido por estabilizar a moeda, mediante o Plano Real comandado por ela 

quando então era Ministro da Fazenda na gestão de Itamar Franco. 
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Quadro 1 – Relação das Agências Reguladoras Existentes no Brasil 

Lei de Criação Agência Missão Logo 

 
Lei nº 9.427 de 

26/12/1996 
 

 
Agência Nacional 

de Energia 
Elétrica 

 
Regular e 
fiscalizar a 
produção, 

transmissão, 
distribuição e 

comercialização 
de energia 

elétrica. 
 

 

 
Lei nº 9.472 de 

16/07/1997 
 

 
Agência Nacional 

de 
Telcomunicações 

 
Regular e 

fiscalizar os 
serviços de 

telecomunicações 
do país. 

 

 

 
 
 
 

Lei nº 9.478 de 
26/12/1997 

 
 
 
 

Agência Nacional 
do Petróleo 

 
Promover a 
regulação, a 

contratação e a 
fiscalização das 

atividades 
econômicas 

integrantes da 
indústria do 

petróleo, do gás 
natural e dos 

biocombustíveis. 
 

 

 
Lei nº 9.782 de 

26/01/1999 

 
Agência Nacional 

de Vigilância 
Sanitária 

 
Proteger e 
promover a 

regulação da 
saúde, garantindo 

a segurança 
sanitária de 
produtos e 
serviços. 

 
 

 

 
Lei nº 9.961 de 

28/01/2000 

 
Agência Nacional 

de Saúde 
Suplementar 

 
Controlar, 

normatizar e 
fiscalizar as 
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atividades que 
garantem a 
assistência 

suplementar à 
saúde. 

 

 
 

Lei nº 9.984 de 
17/07/2000 

 
 

Agência Nacional 
de Águas 

 
Implementar a 
regulação da 

Política Nacional 
de Recursos 

Hídricos, 
integrando o 

sistema nacional 
de Gerenciamento 

de Recursos 
Hídricos. 

 

 

 
Lei nº 10.233 de 

05/06/2001 

 
Agência Nacional 
de Transportes 

Terrestres 

 
Regular e 

supervisionar a 
política voltada 

para os 
transportes 
terrestres. 

 

 

 
Lei nº 10.233 de 

05/06/2001 

 
Agência Nacional 
de Transportes 

Aquaviários 
 

 
Regular e 

supervisionar a 
política de 
transportes 
aquaviários. 

 

 

 
Medida Provisória 

nº 2.228 de 
06/09/2001 

 
Agência Nacional 

do Cinema 

 
Regular e 

fiscalizar as 
indústrias 

cinematográficas 
e vídeo 

fonográfico. 
 

 

 
Lei nº 11.182 de 

27/09/2005 

 
Agência Nacional 
de Aviação Civil 

 
Regular e 

fiscalizar as 
atividades de 

aviação civil e de 
infraestrutura 
aeronáutica. 

 

Fonte: Dias (2010, p. 22) - adaptada pelo autor. 
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3 - AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL 

 

 

 A mudança para uma ação mais descentralizada do Estado, já estava sendo 

discutida junto com a redemocratização do Brasil e a Constituição de 1988 mostra o 

ponto de partida nessa mudança gerencial com um Estado de caráter regulatório, ou 

seja, não mais executor de alguns serviços, atuando em “parceria” com o sistema 

privado, vide o caput do art. 174 CF/88 que diz: 

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

 Logo após a reforma gerencial em 1995 ocorreu o surgimento das agências 

reguladoras em 1996 com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas que foi impulsionada 

também pelo Plano Nacional de Desestatização (PND) por conta de fazer uma nova 

estruturação do setor elétrico no país, com isso reforçou e mudou a visão de um 

Estado empresariado para um Estado Fiscalizador (NUNES et all, 2007).  

 Para que as agências reguladoras tivessem sucesso em suas ações, elas 

precisavam ser dotadas de certa legitimidade e autonomias para isso foram criadas 

em forma de autarquias especiais (JUSTEN FILHO, 2002. ARAGÃO, 2005), para 

que mesmo realizando as atividades do executivo de regulação e fiscalização, 

tenham autonomia e independência para executar suas ações, como diz o decreto 

lei nº 200 de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, 

definindo autarquia como: 

 
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: I - Autarquia - o serviço 
autônomo, criado por lei, com personalidade  jurídica, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que 
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 
financeira descentralizada.  
 
 

 As agências foram criadas em caráter de autarquias especiais, com alguns 

privilégios diferenciados dos demais criados para o modo de autarquia, para que se 

tenham mais independência administrativa e política, valendo ressaltar essa 

independência onde nos termos de cada lei instituidora, em prerrogativas, especiais, 

normalmente relacionadas à ampliação de sua autonomia administrativa, gerencial 
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(ALEXANDRINO E VICENTE, 2010, p. 165 apud DIAS, 2010, p. 25). E com isso não 

sofrerem tanta influência dos anseios que permeiam o poder executivo do Brasil, e 

também não infringindo as leis do direito pátrio relacionado a separação de poderes. 

 Existem três tipos de agências reguladoras definidos onde mostra que por 

conta de sua atividade de fiscalização e regulação, o que faz validar a concepção de 

que as agências reguladoras não são todas iguais, existem certas e valiosas 

diferenças entre elas, o que além de atrapalhar sua melhor definição, acaba por fim 

dificultando o entendimento de suas atividades. A classificação das agências por 

meio de suas atividades é efetivamente demostrado por Amaral (2005, p.7) onde diz: 

 

No Direito brasileiro, há três tipos de “agências reguladoras”. O Poder 
Público tem a atribuição constitucional de normatizar e regular a atividade 
econômica, devendo para isso exercer as funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado (art. 174 da Constituição). Exemplos de 
agências que exercem esse papel regulador são a ANVISA (vigilância 
sanitária) e a ANS (saúde suplementar). Por outro lado, a Constituição 
atribui à União o monopólio das atividades econômicas referentes a 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. A Agência Nacional 
de Petróleo (ANP) tem por função regular essas atividades quando 
contratadas com empresas estatais ou privadas (art. 177 e §§ 1º e 2º). Já o 
terceiro tipo de “agência reguladora” decorre da competência constitucional 
do Poder Público para prestar serviço público, direta ou indiretamente, 
neste caso mediante concessão ou permissão (art. 175). 

 
 

 Mesmo com essas diferenças as agências possuem em sua atribuição maior 

a qualidade do serviço público que é ofertado para toda a sociedade, estarem 

sempre buscando a concordância harmoniosa entre consumidores e fornecedores. E 

mostrar ser um canal de aproximação da relação entre a sociedade e o governo, 

tanto na parte da prestação do serviço, quanto a sua fiscalização, dilema esse que 

trataremos mais a frente nos capítulos sobre a participação popular no âmbito das 

agências reguladoras. 

 

 

3.1 Definição de uma Agência Reguladora 

 

 

 Quando se pesquisa a melhor definição para uma agência reguladora, há 

diversas ideologias, por conta de que seu surgimento se deu quando o poder 
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executivo passou a ser incapaz de responder às demandas da sociedade na oferta 

dos serviços públicos. E a ideia de maior descentralização do poder executivo para 

atingir metas efetivas sendo vista como saída para a reforma. As agências 

reguladoras sofreram com todo este processo da troca de função direta, para 

regulatória com ações fiscalizatórias, em detrimento da função governamental do 

Poder Executivo. Por tanto existem muitas definições para as agências, e o termo 

que foi importado do modelo americano, nada se parece nas realizações de 

atividades e as definições delas (BINENBOJM, 2005). 

 Algumas obras destacam que pode ser dificultoso se obter uma definição para 

uma agência reguladora, mas que existe um esforço acadêmico e doutrinário para 

isso, uma definição completa pode ser a de  Alexandrino e Vicente (2010, p.84) que 

diz que: 

[...] trata-se de entidades administrativas com alto grau de especialização 
técnica, integrantes da estrutura formal da Administração Pública, instituída 
sob a forma de autarquias de regime especial, com a função de regular um 
setor específico de atividade econômica, ou de intervir de forma geral sobre 
relações jurídicas decorrentes dessas atividades, que devem atuar com a 
maior independência possível perante o Poder Executivo e com 
imparcialidade em relação às partes interessadas (Estado, setores 
regulados e sociedade). 

 
 Outra definição de agência reguladora de maneira clara foi declarada por 

Rodrigues, Cristina E.S (2011) que relata as atribuições das agências reguladora 

com à ideia de controle, fiscalização, normatização, universalização e qualidade na 

prestação dos serviços públicos, mediação de conflitos e eficiência de mercado. 

 Todavia ao analisarmos a definição de uma agência assim como suas 

funções se percebe uma gama de informação, onde se conclui que cada agência 

reguladora possui suas particularidades, com isso, não se deve existir um modelo 

padrão para a criação e funcionamento de uma agência reguladora, assim como em 

sua estrutura de trabalho, onde em algumas pode existir uma demanda muito maior 

de certos setores de funcionários e outras não precisar de seus serviços, não sendo 

um número padrão de funcionários para todas as agências (o que de fato já não 

ocorre) e seu arranjo institucional. 

 Outro foco importante é a disparidade notada por alguns autores entre o 

arranjo institucional de criação e o que é visto hoje em prática, ou a disparidade das 

pautas das atividades desses arranjos. Em alguns momentos entre ambos os 

governos de FHC e Lula tentaram mudar esses arranjos ou a metodologia dessas 

instituições, mais nada prosseguiu, a ultima luta foi em 2003 quando mudaram 
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parcialmente a forma de controle e poder das agências reguladoras  que na época 

regulavam e mandavam no setor de regulação muito mais que o próprio chefe maior 

do executivo (SALGADO apud PACHECO, 2006). 

  Logo diminuir a autonomia excessiva  que as quais tinham, para o governo 

na época o argumento ficou pautado na transparência e o controle social que não 

eram efetivos mediante a esse “poder” no qual as agências gozavam, no qual 

falaremos posteriormente na parte dos controles das agências. Esforço também 

visto em 2009 quanto se tentam coordenar as atividades das agências, como de 

acordo com a lei n° 2.760/2009 que busca essas normas para as atividades. 

(ABRUUCIO, 2006) 

 

  

3.2 Natureza Das Agências 

 

 

 A natureza das agências é pautada sempre pelo enorme grau de autonomia 

que surge com a própria lei instituidora que garante às agências um modelo 

administrativo de autogestão onde possam gerir seus próprios recursos financeiros, 

tendo orçamento próprio desvinculado do órgão executivo central e técnica no 

sentido de regular o setor econômico. Por consequência disso cabe ressaltar as 

características que acarretam na independência administrativa, técnica e funcional e 

atrelado a suas funções. 

 Já citado que as agências foram elaboradas por caráter de direito público, 

portanto devem seguir aos trametes das leis a elas mencionadas e a pautar suas 

ações de acordo com a constituição de 1988. Mesmo que dotadas como autarquias 

gozando de independência, se submetem as leis do direito pátrio. 
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3.2.1 Independência Administrativa 

 

 

 Todos os envolvidos4 no trabalho das agências reguladoras não são ligados a 

Administração Pública Direta, eles são admitidos por meio de concurso público, 

consequentemente não podendo ser demitido de maneira idônea. Já seu Diretor 

Chefe é nomeado pelo  Executivo e aprovado pelo legislativo e só sendo exonerado 

por conta de falta gravíssima julgada pelo Supremo Tribunal de Justiça. O que se 

ressalta é que dessa forma, se garante a continuação de uma metodologia de 

trabalho exercido na agência, não sofrendo mudança ou manipulações do Poder 

governamental. 

 A figura do Diretor Chefe de uma agência exerce funções que não são 

somente de cunho regulatório, as quais são: “i) funções de gestão e administração 

orgânica interna; ii) funções representativas e protocolares; e iii) organização e 

coordenação dos trabalhos do órgão colegiado (convocação e direção de reuniões,  

por exemplo). Exatamente como ocorre na tradição dos órgãos colegiados do Poder 

Judiciário e do próprio Legislativo.” (MARQUES NETO, 2003 apud RODRIGUES, 

2011, p. 91). Cabendo a ele também a traçar os objetivos na qual a instituição 

deseja alcançar, os quais não devem ir de encontro ao bem estar do cidadão-

consumidor. 

 

 

3.2.2 Independência Técnica – Funcional 

 

 

 Cabe a cada agência ter em seu corpo técnico, material humano compete 

para exercer adequadamente a sua função, ou seja, ser dotados de conhecimentos 

técnicos, formação adequada para sempre buscar a melhor solução para os 

problemas regulatórios, redigindo assim a satisfação do cidadão-consumidor. 

Mostrando a importância dessa independência, pois são esses que executam as 

ações, tomam decisões, para solucionar os eventuais problemas, não passando 

esses casos aos controles jurídicos (RODRIGUES, 2011). 

                                                 
4
 Exceto os Diretores Gerais e Presidentes das Agências, pois estes são nomeados pelo Poder 

Executivo. 
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 Ao corpo técnico ressalva a importância de diminuir a assimetria de 

informação, transmitindo transparência nas ações regulatórias a todos os envolvidos 

e a sociedade de maneira em geral. Com isso cabe sempre a esses, buscarem a 

qualificação profissional na área a ser regulada para evitar eventuais erros 

estendendo o pedido de qualificação também a gerência e direção que tem suas 

ações quase raras de caráter não político.  

 Ao falar do meio funcional, o relato fica por demonstrar a força da decisão 

regulatória das agências. Onde não precisam ser passadas a analise do Poder 

Executivo, ficando os atos fora da aprovação da administração central. Por contar 

que essas decisões foram tomadas por pessoas técnicas, especializadas e 

qualificadas no determinado setor (RODRIGUES, 2011). 

 A essa independência também está relacionada à ação de mediação de 

conflitos entre o produtor e o consumidor da área regulada. Onde a agência sendo 

órgão responsável junto ao seu colegiado a intervir nesses conflitos, buscando a 

melhor solução para ambas as partes, ou até mesmo conflitos de interesses que 

surgem em torno do ambiente em que a agência esta a regular. Não sendo essas as 

decisões finais, pois estas seriam apreciadas pelo Poder Judiciário. 

 

3.2.3 Independência Financeira 

 

 

 Seria a garantia das agências para tomar as efetivas decisões, que as 

possibilitam planejar as metas e alcança-las e manter um aparato cada vez melhor 

no campo da fiscalização.  

 A cada agência reguladora fica assegurado o repasse de recursos do Poder 

Executivo por meio de dotações consignadas, créditos especiais e transferências 

advindas do orçamento geral da união, na qual a ela é atribuída. Existem alguns 

casos em que algumas agências recebem recursos que são coletados por meio de 

taxas de regulação e fiscalização como a ANP- Agência Nacional de Petróleo 

(RODRIGUES, p.92, 2011). 
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 Nota-se que as agências têm suas fontes de custeio próprio, não só de taxas, 

mas de uma série de casos5, mas é dos repasses do orçamento geral da União que 

elas conseguem manter sua estrutura e suas ações, o que sempre vem sofrendo 

casuais problemas devido ao corte desses recursos o que por consequência acaba 

levando a uma série de ações incompletas e metas inalcançáveis. 

  

3.3 Poder Das Agências 

 

 

 Visto que as agências possuem independência para o seu funcionamento, 

isso acarreta em poderes nos quais ajuntam a essa independência, reforçam o seu 

papel de representante do Estado no fim de regulação e fiscalização dos setores nos 

quais o Estado optou pela descentralização. 

 Assim, ao exercer suas principais funções elas são dotadas de poderes nos 

quais editam normas que regem as suas funções, na fiscalização da prestação do 

serviço na qual ela foi designada a regular e sancionar, ou seja, punir os atos nos 

quais a prestação de serviço apresenta falha. Portanto, a elas são atribuídos os 

poderes normativos, fiscalizatórios e sancionatórios (ARAGÃO, 2005). 

 

 

3.3.1 Poder Normativo 

 

 

 A esse poder muito se discute, existe uma série de debates em torno de um 

dilema, onde as agências conseguem debater em cima da própria lei que as regem. 

Por um lado uns atacam esse poder por justamente não respeitar o que Lei Magna 

diz e não ter o Poder Executivo dotada de extrema soberania para controlar esse 

ente da Administração Direta. Para essa vertente a função normativa, de legislar é 

monopolizada pelo Estado. E na contra mão dessas vertentes, surgem uma ideia na 

                                                 
5
 Taxa de regulação e fiscalização, multas aplicadas, emolumentos administrativos, rendimentos de 

operações financeiras, recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados, 
doações, legados, bem como valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis ou imóveis de 
propriedade das próprias agências. 
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qual é a mais clara e aceitável que relata que graças a atribuição desses poderes o 

Estado consegue funcionar, como a noção de “fazer a máquina pública funcionar” 

por justamente não ter que se preocupar com a normatização de inúmeros setores e 

organizações. 

 Basicamente esse poder está atribuído a criação das regras, para que haja 

sempre um bom funcionamento das atividades dentro da qual ela está inserida, o 

que para muitos é o poder de destaque de uma agência reguladora, mostrando a 

sua autonomia maior do que as outras. 

 Como sabemos no Brasil o setor no qual a agência está regulado só irá 

cumprir as obrigações se está for contemplada de poderes, para que suas normas 

possam ser acatadas. Diante disso, defende-se que as agências reguladoras 

portadas de técnicos na função regulatória, são sim, capazes e ideais para que 

criem as normas as quais o setor deve-se atender (DIAS, 2010). 

 Poder normativo então seria o poder das agências criarem as normas do 

setor as quais regulam para que suas atividades possam ser efetivas, tanto 

fiscalizatória quanto evolutiva, para que assim o setor possa ser esclarecido e ser 

visto como positivo para toda a sociedade e que o cidadão-consumidor possam 

usufruir de uma prestação de serviço de maneira eficiente. 

 

3.3.2 Poder Fiscalizatório 

 

 

 Diante de toda discursão sobre o poder normativo, o poder fiscalizatória é a 

continuação das normas da agência reguladora, portanto as ações fiscalizatórias 

das agências estão esclarecidas e delimitadas em sua lei de criação.  Assim as 

agências passam a ser responsáveis para que não haja superioridade entre a 

sociedade e o ente a ser regulado. 

 Lembrando sempre que cada natureza de uma agência reguladora é diferente 

da outra. Na parte fiscalizatória algumas agências possuem mais autonomia para 

fiscalizar, como nos casos em agências regulatórias com suas ações voltadas a 

exploração de atividades do monopólio público, ou de ações de empresas estatais. 

E em outros casos nas demais agências esse poder fiscalizatório tem fortes traços e 

atividades os quais lembram um poder de polícia. 
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3.3.3 Poder Sancionatório 

 

 

 A esse poder está diretamente ligado ao de fiscalização, pois as agências 

conseguem fazer com que os setores cumpram a norma, ou respeitem a 

fiscalização, sendo sancionadas em casos que vão contra ao que as agências 

regularam corretamente. Cabe também que a liberdade para uso desse poder 

também esteja prescrito na lei de criação da agência reguladora, estabelecendo 

limites para essa atividade. 

 A atividade sancionatória com isso vem para suportar os poderes normativos 

e fiscalizatórios, onde sustentam as ações nos quais as agências decidem, sempre 

buscando o melhor para toda a sociedade que faz uso do setor na qual ela faz parte. 

Concretizando o poder das agências em multarem as empresas nas quais regulam, 

diminuindo seu direito ou patrimônio para que se adeque e não vá contra o bem 

estar social. Não só multas, mas também declaração de inidoneidade, cassação, 

caducidade, rescisão unilateral do contrato de permissão, autorização e concessão 

estão sobre as ações que as agências têm plenos poderes de sancionar. 

 

 

4 CONTROLE NAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

  

 

 A realidade brasileira após o texto constitucional de 1988, onde favorece a 

descentralização, impulsa a transparência dos atos nos âmbitos governamentais e a 

accountability, diga se, maior participação nas decisões e avaliações do governo, 

portanto, os atos de controle das entidades descentralizadas se tornam essenciais 

para efetividade das ações da Administração Pública Direta. Nas agências, o 

controle não está ligado somente a lógica de que  a sociedade civil monitora os 

políticos que monitoram as agências, mas sim de um controle bem amplo que passa 

desde o controle feito pelo Tribunal de Contas ao controle social, aspecto no qual 

será de suma importância para os capítulos posteriores. 

 Sabemos que as agências reguladoras são dotadas de certos poderes e de 

liberdade de atuação no sistema regulatório, mas por se consagrarem autarquias e 
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atreladas a Administração Direta, acabam sendo sujeitas ao controle de suas ações, 

por mais que contenham independência. Embora seja relevante demonstrar 

brevemente a ação de cada ente ou órgão em relação ao controle sobre as ações 

das agências.  

 

4.1 Controle Legislativo 

 

 

 De competência do Congresso Nacional nos entendemos mais claramente 

sobre o ato de legislar, logo a “criação das leis”. Além disso, o Poder Legislativo tem 

a função fiscalizatória, sendo essa com o mesmo grau de importância da função de 

legislar (MORAES, 2002). Tudo isto está averbado na CF/88 em seu artigo 49, inciso 

X que delega ao Parlamento o controle da Administração Pública, assim como entes 

a ela subordinadas. 

 Na Constituição Federal de 1988 o controle do Poder Legislativo pertinente às 

agências é vistos nos casos de investiduras de seus dirigentes, visto que precisam 

de aprovação do Senado Federal e quanto à aprovação da lei orçamentária, como 

inúmeras vezes é repetido às agências são dependentes orçamentárias da União. 

Justen Filho (2002, p.588) sintetiza em poucas palavras o controle legislativo 

dizendo que:  

 

O controle parlamentar pode versar, de modo ilimitado, sobre toda a 
atividade desempenhada pela agência, inclusive no tocante àquela prevista 
para realizar-se em épocas futuras – ressalvadas a necessidade de sigilo 
em faze das características da matéria regulada. Poderá questionar-se não 
apenas a gestão interna da agência, mas também se exigir a justificativa 
para as decisões de cunho regulatório. Caberá fiscalizar inclusive o 
processo administrativo que antecedeu a decisão regulatória produzida pela 
agência, com ampla exigência de informações sobre as justificativas 
técnico-científicas das opções adotadas (grifo do autor do trabalho). 
 
 

 A esse controle não é designado nenhum tipo de ordenamento das ações das 

agências, logo o Parlamento não ordena a forma de atuação das agências, a forma 

de atuação desse controle legislativo é descrito nas leis de criação de cada agência 

reguladora. Logo, não é nenhuma competência exclusiva do Congresso Nacional a 

fiscalização das agências, mas sim, o de assegurar que a lei que rege a criação de 

uma agência esteja sendo cumprida de forma correta.  
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 Seguindo os princípios da Constituição que intitula o Tribunal de Contas como 

um auxiliador no controle externo junto com o congresso parlamentar, nas questões 

das agências não é diferente, o tribunal exerce sim uma forma de controle, não 

como age em maioria das vezes, porém, é relevante destacar sua ação de controle 

nas agências. 

 

 

4.1.1 Tribunal de Contas 

 

 

 Ao entendermos o Tribunal de Contas de acordo com nossa Constituição de 

88, detectamos que ele é auxiliar do Legislativo e colaborador do Executivo, mesmo 

considerado um órgão independente. Sua função é apurar e averiguar os gastos do 

serviço público, assim colaborando com o Executivo na fiscalização para a 

efetividade e transparências dos gastos públicos da administração direta e indireta.  

 Assim, é esta a sua contribuição na regência de caráter dos controles das 

agências. Valendo se de que, ele não acarretará em influência nas decisões 

regulatória das agências, apenas influenciará e exercerá controle no que tange ao 

julgamento das contas das agências e a verificação dos dispêndios, licitações e 

contratações e os atos atinentes a pessoal e sua remuneração (JUSTEN FILHO, 

2002). 

 As ações do Tribunal de Contas em relação ao controle das agências devem 

sempre ser pautadas nos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade. 

Para que, respeite o texto constitucional e faça com que as agências os respeitem.  

  

4.2 Controle Executivo 

 

 

 

 Não caberá ao grau maior do Executivo Federal, embora através de suas 

nomeações sejam indicados os dirigentes das agências, o ato de controlar as ações 

das agências. Para isso, a figura do Ministério Público, exercerá está função. 

Colocamos nessa obra o Ministério Público juntamente com o poder executivo, 
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mesmo sabendo que não são totalmente ligados, pois o Ministério Público serve 

como instância maior para manutenção do ordenamento jurídico pátrio, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais (art. 127, caput), logo, atuando 

também no controle das agências. 

 

4.2.1 Ministério Público 

 

 

 Depois de promulgação da Constituição Federal de 1988 o Ministério Público 

obteve o status de instituição essencial à função jurisdicional, assegurando-lhe 

autonomia financeira, orçamentária e administrativa (MASTRANGELO, 2005). Logo, 

coube a esse órgão a fiscalização das agências reguladoras, quando esse se faz 

necessário. Nota-se que, portanto seu controle é feito de acordo com a demanda 

advinda de amplos atores envolvidos no âmbito das agências.  

 Suas ações no caráter do controle são postuladas pelo inquérito civil6 e a 

ação civil pública7 evitando que qualquer parte envolvida na regulação de uma 

agência seja lesada pelos atos dessa e que nenhum ente regulado exceda sua ação 

em prol negativo da sociedade civil. Mostrando a real importância que o Ministério 

Público vem exercendo no país para manutenção e ordenamento de conduta dos 

atos da Administração direta e indireta, assim como de toda sociedade civil. 

  

4.3 Controle pelo Poder Judiciário 

 

 

 Para entender esse controle é de importância analisar o artigo 5°, inciso 

XXXV da Constituição Federal que diz que “a lei não excluirá da apreciação do 

                                                 
6
 Art. 2º. O inquérito civil é investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, 

instaurado e presidido pelo Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou 
potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe 
incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas 
funções institucionais. Parágrafo único. O inquérito civil não é pressuposto processual para o 
ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a concretização das demais medidas 
de sua competência própria (nº 484/CPJ, de 05.10.2006). 
7
 Exercício do controle popular sobre os atos dos poderes públicos, exigindo tanto a reparação do 

dano causado ao patrimônio público por ato de improbidade, quanto a aplicação das sanções do 
artigo 37, § 4°, da Constituição Federal, previstas ao agente público, em decorrência de sua conduta 
irregular. 
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Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” detecta-se sim a participação judicial no 

controle das agências, obedecendo ao principio da legalidade. Por conta de estar 

ligada a Administração Pública direta as agências sofrem, por conseguinte a este 

controle.  

 Revela-se que exposto a qualquer ato o ator poderá fazer o acionamento do 

judiciário toda vez que se sentir lesado. Passando assim a decisão ao judiciário, 

assim eis que surge o embate. A casos em que acreditam que prevalece na dúvida, 

à decisão do ente regulador, para que assim não infrinja outros princípios, como o 

da separação de poderes. Já para outros deve-se prevalecer a “luta pela ideia de 

que o poder jurisdicional deva incidir sobre a atividade fim das agências” (TOJAL 

apud MASTRANGELO, 2005, p.138) 

 Entende-se então que o controle judicial é de importância imprescindível para 

a segurança jurídica dos envolvidos na regulação, ficando apenas concentrado nos 

padrões da legalidade e não adentro do padrão do mérito das agências, pois os atos 

emanados nas agências são estritamente técnicos, sendo isto não controlado 

judicialmente, não passando por tanto ao judiciário a influência nas decisões das 

agências reguladoras, respeitando o princípio da separação de poderes, também 

garantido autonomia técnica as agências em suas ações para que busque 

benefícios à sociedade. 

 

4.4 Controle Social 

 

 

 

 O resultado de atuação das agências será tanto mais satisfatório quanto 

maior for a institucionalização dos representantes da sociedade civil e a Constituição 

Federal de 1988 legitima isso, democratizando o processo de tomada de decisão 

(JUSTEN FILHO, 2002).  

 Em 1995, com os avanços da descentralização da Administração Pública e a 

elaboração do MARE em seguida, pautou-se na criação das agências e entes 

descentralizados o princípio de participação de todas as partes envolvidas, como já 

mencionado no capítulo referente ao surgimento das agências. 

 Como as agências reguladoras servem de instrumento de proteção e 

segurança da economia, é de fato total necessidade de transparência e participação 



32 
 

em seus atos. Para assim os atos regulatórios com essa efetiva participação de 

amplos sujeitos, sejam dotados de relevante racionalidade.  

 Assim não se tem somente os mecanismos de ação popular e petição, 

garantidos no artigo 5° inciso LXXIII e inciso XXXIV, “a” e “b” da Constituição Federal 

de 1988, mas sim uma gama de variedade de canais de participação que foram 

criados e legitimados juntos a criação das agências. 

 Os mecanismos mais acessados pela sociedade civil para exercer esse 

controle são as ouvidorias, audiências públicas, consultas públicas e conselhos 

consultivos, sendo esses detalhados no capítulo a seguir. Para que o cidadão 

exerça o controle social no âmbito das agências, a administração pública se 

esforçou para introduzi-los na legislação de criação das agências, como no caso da 

ANATEL na lei 9.472/97 que exige a consulta pública nas minutas e atos normativos 

expostos pela agência, logo abrindo espaço para a ouvidoria (art. 45) e audiência 

pública. Seguindo nesta tangente a ANEEL em sua lei 9.427/96 expõem que salve 

algumas regras imposta em lei as ações anteprojetadas e projetadas passem por 

audiência pública, tendo também legislação que rege sobre a influência dos 

conselhos deliberativos nas decisões e ações da agência. 

 No caso da ANP foi mais concreto a esse controle, suportando na lei 9.478/97 

que legitima a sua criação, dizendo que quaisquer iniciativas de projetos ou atos 

administrativos que impliquem diretamente ao regulado e ao usuário serão 

precedidas de audiências públicas, sobre seu comando (Art. 19, Lei 9.478/97). 

Seguindo essa lógica ANTT e ANTAQ em sua criação adotaram medidas iguais, 

sendo a ANTT em todo o ato de licitação, concessão, permissão para exploração ou 

obra de algo público, terão seu edital submetido à consulta pública, antes do 

seguimento do processo. 

 Algumas agências adotam mecanismos de participação para que tenham 

esse controle social em alguns casos, mesmo não sendo obrigado por lei. Esses 

atos trazem para administração pública brasileira não apenas a universalização de 

sua atuação, mais abre a possibilidade de para um maior controle administrativo e 

para um debate democrático transparente, envolvendo sujeitos a serem atingidos 

por suas atuações (GROTI, 2006).  

 Veremos no capítulo a seguir os mecanismos que as agências utilizam a fim 

de fomentar a participação da sociedade civil, onde podemos retirar dados e 
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informações para realizar analises sobre o grau de efetividade da participação social 

nas agências reguladoras. 

 

 

5 PARTICIPAÇÃO POPULAR NO ÂMBITO DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS 

 

 

 As instituições que vieram a surgir na época pós 1988 com a recém-

democracia foram dotadas de práticas que promovessem a democracia participativa, 

diante a criação e apropriação de diversos mecanismos que fomentem à 

participação de todos da sociedade civil, em quaisquer níveis que seja. 

 Não faltaram debates para que esses mecanismos se fizessem presentes na 

administração pública e que a democracia seja respeitada cada vez mais, para que 

essa se fortifique de vez no cenário de governo do país. 

 

 

5.1 Democracia Participativa no Brasil 

 

 

 

 Ao falarmos de democracia em questões históricas do Brasil nos deparamos 

com inúmeros casos, aonde esse conceito se fez presente, ora por sua 

representatividade e concretização ora por sua legitimidade e seu declínio. Por isso, 

cabe entendermos o que é democracia, logo: 

 
É aquela forma de exercício da função governativa em que a vontade 
soberana do povo decide, direta ou indiretamente, todas as questões de 
governo, de tal sorte que o povo seja sempre o titular e o objeto, a saber, o 
sujeito ativo e o sujeito passivo do poder legítimo. (BONAVIDES, 1993 apud 
CARNEIRO, 2008 p. 26). 

 
 

 Portanto, a participação se faz presente na forma com que o exercício desse 

conceito é realizado. Ou seja, para que a função governativa aconteça pautada para 

o povo e pelo povo, é necessária a presença da participação social, emergindo 

então um anseio de comprometimento do povo com o seu estado. Assim, participar 
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implica o melhor fortalecimento da cidadania e vai muito além de se fazer presente e 

ativo, mas tomar parte do processo, emitir opinião através dos mecanismos que o 

estado põe a disposição da sociedade (CORDIOLI, 2001). 

 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é considerada como o marco da 

democracia participativa onde diz que “todo poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa constituição” (Art. 

1°, CF/88), mesmo que a uma análise profunda histórica a de se observar influência 

de ações em outros países que por obsequio tornaram leis no Brasil, a modo de 

“evitar problemas futuros” o que acarreta em muitos casos divergências legais. Em 

alusão a atividade exercida pelo povo, nos remete a pensarmos que: 

 

A teoria da democracia participativa é construída em torno da afirmação 
central de que os indivíduos e suas instituições não podem ser 
considerados isoladamente. A existência de instituições representativas a 
nível nacional não basta para a democracia; pois o máximo de participação 
de todas as pessoas, a socialização ou ‘treinamento social’, precisa ocorrer 
em outras esferas, de modo que atitudes e qualidades psicológicas 
necessárias possam se desenvolver. Esse desenvolvimento ocorre por meio 
do próprio processo de participação. [...] quanto mais os indivíduos 
participam, melhor capacitados eles se tornam para fazê-lo. (PATEMAN, 
1992 apud RODRIGUES, 2011, p.109) 
 
 

 Diante disso se tornou necessário fomentar a participação em nível de 

governo, não só para mostrar que o governo era democrático, demonstrando o 

poder ao povo8, para que essa prática se fortaleça e a sociedade se sinta segura em 

relação a sua condição de vida e desenvolvimento. Exemplo postulado em 1993 

com a realização de um plebiscito para que a sociedade decidisse qual a forma de 

governo seria adotada no país9 e em 2003 com o referendo mediante o voto sobre a 

proibição do comércio de armas de fogo e munição. 

 Portanto para tornarmos uma democracia representativa efetiva é necessário 

cravar em seu núcleo os procedimentos da democracia participativa, unindo a 

prática desses dois conceitos, ressaltando que não se torna totalmente viável uma 

democracia participativa sem existir uma representativa. 

                                                 
8
 Como mostra o artigo 14 da CF/88 “A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 

voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante. I - plebiscito, II - 
referendo, III - iniciativa popular”. 
9
 Na época, o ambiente político estava conturbado devido ao impeachment sofrido pelo então 

Presidente Fernando Collor de Mello em 1992. Uns queriam um regime monárquico e outros a 
manutenção da recém-república.  
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 Assim notoriamente enxergamos que a participação social não vai contra a 

democracia representativa, por mais que possam surgir aspectos onde a 

participação implicaria em um enfraquecimento da representatividade, onde se é 

confundida com a “parceria” entre os poderes e a participação social diante do 

enfrentamento dos problemas. Nasce então a importância de se manter uma 

consensualidade nos atos da administração pública, entre a legitimidade dos atos 

advinda dos atores que representam o povo e a complementaridade que a 

participação social se dá a esses atos, como o caso do Orçamento Participativo10 

que mostram como a consensualidade e a complementaridade feita de modo correto 

entre os atores podem gerar resultados positivos. 

 

 

5.2 Déficit Democrático no Brasil 

 

  

 É necessário saber, que depois da CF/88 a Administração Pública brasileira 

tem buscado ser mais transparente e democrática em seus atos e criando uma 

gama de mecanismos de controle e participação popular para criar e executar suas 

ações, como explica Torres (2012, p.150) e acaba por destacar bem esses fatores: 

 

 A consolidação da democracia brasileira a partir de 1985, com 
aperfeiçoamento dos sistemas de freios e contrapesos entre os poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário; 

 O papel atuante do Ministério Público, em função das novas 
atribuições conquistadas pela CF/88; 

 A liberdade de impressa, que possibilitou o desenvolvimento de 
mídias mais independentes e investigativas; 

 As experiências do orçamento participativo, pelo seu caráter 
pedagógico e mobilizador; 

 Avanços na legislação, como a LC N° 101, de 4 de maio de 2000, 
também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Os ganhos de transparência proporcionados pelos enormes avanços 
na governança eletrônica, como é o caso clássico da utilização da nova 
mobilidade de licitação denominada pregão. 
 

                                                 
10

 Orçamento Participativo (OP) é um processo pelo qual a população decide, de forma direta, a 
aplicação dos recursos em obras e serviços que serão executados pela administração municipal. 
Inicia-se com as reuniões preparatórias, quando a Prefeitura presta contas do exercício passado, 
apresenta o Plano de Investimentos e Serviços (PIS) para o ano seguinte, sendo a cidade de Porto 
Alegre – RS referência nessa prática, reconhecida até pela ONU. Fonte: Site da Prefeitura de Porto 
Alegre <www2.portoalegre.rs.gov.br>  
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 Logo vemos que a informação se tornou fundamental, devido a globalização e 

acessibilidade informacional o qual ela impulsionou, adaptando até as ações do 

Estado. Portanto o consenso que se criou foi de que não existe ação do governo de 

qualidade sem que se tenha a ela garantido boa informação (TORRES, 2007). 

 Iremos discutir agora os aspectos da informação no caráter da Administração 

Pública direta para em seguida, retrata-las no caráter das agências. De início, 

notadamente se percebe que mesmo com todos os avanços impostos pela 

globalização e desenvolvimento tecnológico, a administração pública ainda 

apresenta uma série de limitações no aspecto informacional, não por falta de meios 

ou investimentos, mas sim por o que podemos chamar de uma espécie de 

doutrina11. Credita-se que quanto maior for a quantidade de atores políticos que 

administram as informações, mais volumosas essas serão e que temos acesso 

variados as informações, a questão principal seria: Até que ponto é benefício para 

Administração Pública possuir uma sociedade informatizada. 

 O primeiro modo é necessário pensar a luz da realidade brasileira que as 

informações expostas a sociedade, atingem a todos, mas, a participação se torna 

efetiva quando cidadãos medianos12 e que o modo o qual essa informação é posta, 

não se torna legível a eles a quantidade de informações que é transmitida. Uns 

atrelam isto a doutrina que o governo tem para que os técnicos consigam trabalhar 

com segurança, que segundo muitos servidores públicos parafraseiam Nelson 

Rodrigues que dizia que - “A unanimidade é burra” - reforçando que o excesso da 

participação em suas ações atrasa a prestação de seus serviços. Segundo 

Mastrangelo (2005, p. 96) “todos esses relatos ilustram o que autores como Webber 

(1999) e Bobbio (1997) apontam em suas obras como a jaula de ouro da 

burocracia”, onde nitidamente observa-se um cordão de isolamento sobre aqueles 

que definem as políticas perante a participação popular e para que esses não 

tenham que prestar esclarecimentos de suas ações, seguidos por uma variedade de 

informação com linguagem técnica rigorosa, misturando as informações 

                                                 
11

 Doutrina é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, que 
pode ser literário, filosófico, político e religioso. Doutrina também pode ser uma fonte do direito. 
(Dicionário Aurélio) 
12

 Termo utilizado por Marcelo Douglas de Figueiredo Torres, 2007. Cidadão Mediano: cidadão não 
dotado de certo conhecimento específico para o entendimento da Administração Pública ou 
desconhece os termos empregados para explica-lá. 
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desnecessárias, daquilo que de fato realmente importa e que se deve obter uma 

eficiente participação popular. 

 Assim, é preciso entender esse problema para que seja um fomento atrelado 

ao controle social para a evolução das atividades da administração pública 

brasileira. 

 O que é de suma importância para nós é sabermos como funciona este grau 

de participação nas agências e se as informações transmitidas por elas atingem a 

todos da sociedade e quais os mecanismos que elas utilizam para obterem a 

participação popular e logo manter um maior controle social em seu cunho. 

 

5.3 Participação nas Agências Reguladoras 

 

 

 

 Mesmo que a base de surgimento das agências reguladoras, desde a 

elaboração da instituição até a criação de suas leis, o poder da democracia sempre 

esteve presente na discussão, como segundo Bresser (1996) fazendo com que a 

instituição tenha suas ações voltadas para o cidadão e que esse por sua vez 

participe no interior das agências. Onde também a fase de elaboração de 

regulamentos e normas de criação das agências terem sido abertas a todos os 

atores envolvidos, para que se pudessem aproximar de uma atuação efetiva. 

 É elencado a ideia de a escolha dos mandatários das agências, serem 

indicações do Presidente da República com apreciação do corpo legislativo e não 

pelo voto aberto a população, que é o mecanismo mais utilizado para que se 

obtenha uma participação social de forma “rígida” e sem influências, segue a lógica 

de que a sociedade não tem “direito” para escolher quem vai comandar a regulação 

dá agua ou energia, por exemplo, da qual eles consomem. O que vale ressaltar é 

que essa prática não é considera inconstitucional, uma vez que elegemos nossos 

representantes, foi atribuída a eles esta função, cabendo a nós não interferir na 

escolha e sim na atuação de nossos representantes. 

 Contudo as agências se mostram instituições que tenham atrelado em seu 

funcionamento a participação social, como dito, desde a criação das agências e as 

suas atribuições a participação social se mostrou presente, por meio de diversos 

mecanismos e atos. 
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5.3.1 Mecanismos de Participação 

 

 

 

 É de saber se que com a passagem do modelo burocrático rígido para uma 

administração pública gerencial (que acabou se baseando muito nas praticas 

empresarias em questões como autonomia e situações mais dinâmicas com a 

importância de fortalecer na época a imatura democracia e estruturando maior 

transparência dos atos) acabaram por influenciar órgãos criados de 1988 em diante.  

 No caso das agências reguladoras não podia ser diferente, todas foram 

elaboradas de forma a proporcionar em grau elevado à participação popular em 

suas ações e decisões, como já citamos no capítulo passado em suas legislações 

de criação. Os mecanismos que todas se utilizaram e que iremos destrinçar serão as 

ouvidorias, audiências públicas, consultas públicas e conselhos consultivos. 

Pautaremos nesses por serem os mais utilizados em obras sobre o tema e por 

esses serem os frequentemente citados na legislação de criação das agências, 

como mostra o quadro abaixo mostrando detalhadamente como funciona os 

mecanismos. Ressaltando que nos capítulos seguintes será realizado um estudo de 

caso sobre o papel das Ouvidorias relativo aos anos de 2012 e 2013 na ANTT e na 

ANATEL 

Quadro 2  -  Dispositivos Previstos nas Leis de Criação das Agências 

Previsão legal de dispositivos previstos no modelo básico das agências 

reguladoras 

Dispositivo Anatel Aneel ANS ANTT 

Diretoria 
colegiada 

Cinco 
membros 
aprovados 
pelo Senado; 
mandatos 
não 
coincidentes 
de cinco 
anos (L) 

Cinco 
membros 
aprovados 
pelo Senado; 
mandatos não 
coincidentes 
de quatro 
anos (L) 

Até cinco 
membros 
aprovados pelo 
Senado; 
mandatos não 
coincidentes de 
três anos (L) 

Cinco 
membros 
aprovados 
pelo Senado; 
mandatos não 
coincidentes 
de quatro 
anos (L) 

Disponibilidade 
de atas do 
conselho 
diretor 

Obrigatória 
(L) 

As reuniões 
poderão ser 
públicas, a 
critério da 
diretoria (D) 

Não consta Obrigatória 
(L) 
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Conselhos Conselho 
consultivo: 
12 membros 
com mandato 
de três anos 
(L) 

Não previsto Câmara de 
Saúde 
Suplementar: 34 
membros (L) 

Não previsto 

Ouvidoria Nomeado 
pelo 
presidente da 
República, 
mandato de 
dois anos. 
Obrigação de 
produzir 
relatórios 
semestrais 
(L) 

Exercida por 
um dos 
diretores (L) 

Lei prevê 
existência; 
mandato, 
nomeação pelo 
presidente da 
República e 
produção de 
relatórios são 
definidos pelo 
decreto 

Nomeado 
pelo 
presidente da 
República, 
mandato de 
três anos (L) 

Realização de 
consultas e 
audiências 
públicas 

Minutas de 
atos 
normativos 
devem ser 
submetidas e 
críticas e 
sugestões 
devem ficar 
disponíveis 
(L) 

Para 
processo 
decisório que 
afetar direitos 
dos agentes 
econômicos 
ou 
consumidores 
(L) 

Poderá ser 
realizada a 
critério da 
diretoria (D) 

Para 
processo 
decisório que 
afetar direitos 
dos agentes 
econômicos 
ou 
consumidores 
(L) 

Contrato de 
gestão 

Não previsto Previsto (L) Previsto, o 
descumprimento 
pode acarretar 
demissão do 
diretor-
presidente (L) 

Não previsto 

L – previsto na lei específica; D – previsto no decreto específico. 
 
Fonte: ABRUCCIO (2006, p.692) – adaptado pelo autor. 

 

 Agora adiante iremos detalhar esses mecanismos de participação e a sua 

atuação dentro das agências reguladoras. 

  

5.3.1.1 Ouvidoria 

 

 

 A este mecanismo é atribuído certa relevância entre os demais, não só por 

este estar sempre exposto nas diversas legislações do Brasil, mas por ser 
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considerado um mecanismo onde os atores, ou entes envolvidos conseguem 

acessar direta e individualmente, para assim está realizando sua participação. 

Sejam por denuncias, reclamações, opiniões, comunicados e etc. O marco de seu 

surgimento foi em 1986 com a criação do cargo de Ouvidor-Geral da Previdência 

Social, “cabendo-lhe tratar das informações, queixas e denúncias dos usuários, 

zelando pela boa administração dos serviços previdenciários e sugerindo medidas 

com esse propósito.” (CARNEIRO et all, 2009 p.146). 

 A ouvidoria esta ligada a noção de criar uma instituição compactada na ideia 

de interação com os entes nela envolvido, onde nota-se a figura do Ouvidor que é o 

ser responsável por fazer esta ligação entre a instituição e os que estão envolvidos 

nela ou que se sintam atingidos por suas ações. A atuação de um ouvidor é descrita 

por Anis Nacfur (2007, p.1) que é ouvidor da EMBRAPA, sua função para ele é 

sintetizada assim: 

No desempenho de suas atribuições, o Ouvidor, entre outras ações, recebe, 
apura a procedência e busca soluções para reclamações e sugestões; 
mantém-se informado sobre o funcionamento da Embrapa e em particular 
de suas Unidades Centrais e Descentralizadas e, atua de forma a evitar 
problemas ou danos ao patrimônio físico e técnico ou à imagem da 
Empresa ou de seus empregados. 

 
 

 No caso das agências reguladoras, a função e figura da ouvidoria não são 

igualitárias em todas as agências. O que se percebe em algumas é que algumas 

secretárias ou diretores acabam acumulando esta função. Existem casos como 

relata Mastrangelo (2005) a respeito da ANEEL que designa a um diretor as 

atribuições de “receber, apurar e solucionar as reclamações dos usuários” de acordo 

com sua lei de criação. Já na ANATEL que relata que na lei 9.472/97 que rege a 

criação dessa agência designa a função de ouvidor de maneira independente, que 

serão nomeados pelo Presidente da República e delimitando também seu tempo de 

atuação no cargo. 

 Muito se fala em uma criação de um modelo igualitário nas agências de 

funcionamento desses mecanismos em especial a ouvidoria, uniformizando assim as 

ações, existindo já algumas leis sobre o caso, como a Lei 3.337/04 que muito foi 

discutida, pois acabava cedendo uma gama alta de influência decisória do 

Presidente da República nas agências, diante disso este projeto não evoluiu. 

 Com isso, é fácil perceber o quanto é discutido a figura da ouvidoria dentro da 

Administração Pública, não conseguindo manter uma coesão entre as ouvidorias 
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(como no caso das agências) mas sim, destacando o seu papel fundamental na 

melhoria das ações das instituições, devido a aproximação com a sociedade que ela 

produz.  Portanto as ouvidorias se tornam um canal de participação indispensável 

dentro de uma agência reguladora, não esquecendo que esse mecanismo não pode 

ser visto como o ponto final de uma ação e sim como o meio dela. Por fim, a maior 

função do ouvidor é fazer com que os usuários sejam desmistificados sobre a ideia 

de que “foi na ouvidoria, seu pedido será atendido” e para os gestores que 

visualizam a ouvidoria como um canal que só traz problemas a instituição e que 

atrapalham a sua funcionalidade. 

 Mesmo não sendo expressamente prevista na carta magna do país, as 

ouvidorias se apresentam como um mecanismo de participação social ou 

aproximação da sociedade com a Administração Pública bastante efetivo, cabendo 

portanto ressaltar que por ser o canal de maior expressão por conta da sua 

facilidade de acesso passa ser importante, a sua funcionalidade em geral para 

manter a crença positiva na efetividade da participação social no setor público, como 

cita Chio Serra et all (2011, p.150) que diz: 

 

Assim, mesmo as ouvidorias, a mais explícita das formas de comunicação 
sociedade-Estado, ferramenta típica do controle e participação social, 
podem ter seu significado esvaziado, sob o ponto de vista da perspectiva 
democrática, se não garantirem efetivamente determinados atributos de seu 
constructo, tais como: legislação democrática referente à tramitação das 
manifestações; facilidade de acesso por diversos modos; igualdade e 
universalidade em relação aos cidadãos manifestantes; critérios técnicos 
que assegurem tramitação impessoal e atendimento justo e a tempo; 
acompanhamento de todo o processo de forma transparente e clara; 
disponibilização de dados confiáveis; possibilidade de aproveitamento do 
processo para a evolução do sistema institucional ao qual esteja ligada a 
ouvidoria. 

 

 Com a notória importância que detem as ouvidorias sejam nas agências ou 

nas diversas instituições, a pesquisa desse trabalho foca em suas ações nas 

agências, muito por conta de ser um canal de participação já concretizado e por ser 

de fácil acesso e podendo ser feito de modo individual sem articulações. 
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5.3.1.2 Audiências Públicas 

 

 

 As audiências públicas fazem parte da história das agências desde o 

surgimento da ideia de sua criação, em momento cercado pela forte tendência ao 

modelo descentralizado. Para isso, utilizaram-se das audiências públicas para 

formalizar normas e regulamentos de atuação das agências, juntamente com todos 

os atores envolvidos. Logo mostrando ser um mecanismo efetivo na administração 

pública, pois por sua vez acaba por fazer com que os administradores públicos 

absorvam ideias dos envolvidos e suas próprias experiências, para que não tomem 

decisões precipitadas. Por sua vez acaba seguindo a mesma linha da Ouvidoria, 

onde não existe uma forma única de utilização desde mecanismos em todas as 

agências, sendo umas obrigatórias para cada ato, ou em alguns atos e outras a sua 

realização fica a critério do direto, vide a figura 02, no caso da ANS. 

 Este mecanismo está presente em muitas legislações pós 1988 devido a sua 

forma garantir ampla participação da sociedade e a construção de ações da 

instituição pública de fato, constituídas de alta influência da sociedade, 

caracterizando assim a busca pelo bem coletivo. Binenbojm (2006, p.106) 

perfeitamente explica o que é este mecanismo onde: 

 

Consistem na realização de sessões abertas a cidadãos individualizados 
considerados, associações e demais interessados. Nestas ocasiões são 
esclarecidos e debatidos temas relativos a processos administrativos 
decisórios em curso e projetos de lei propostos pela agência. O resultado do 
debate não tem caráter vinculante para uma agência, objetivando tão-
somente dar aos participantes a oportunidade de oferecer sugestões e 
esclarecimentos. 
  
 

 Passada a promulgação da Constituição de 1988 se percebe adjunto ao 

processo de fortalecimento da participação social à formalização o uso da audiência 

publica, como por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, os decretos sobre as 

questões ambientais que ocorre o uso da audiência como consequentemente um 

complemento de uma ação da questão ambiental que por ventura esta em 

discussão.  



43 
 

 Diferente de uma sessão pública, onde a sociedade se torna passiva, 

somente no caráter de acompanhamento de discursão a audiência é montada de 

acordo com a viabilidade de participação social para a construção de uma ideia ou 

tomada de decisão, onde acaba surgindo algumas ações que atrapalham o 

mecanismo, como exemplo um evento exaustivo ou discursão sem tópicos e 

mediadores. Para então que uma audiência tenha sucesso ela precisa se sustentar 

“nos princípios do devido processo, oralidade, informalidade, contraditório, 

participação, instrução, impulso de ofício e economia processual” (CÍCERO apud 

MASTRANGELO, 2005, p. 120). 

 

 

5.3.1.3 Consulta Pública 

 

 

 

 Assim como os demais mecanismos a consulta é utilizada em demais países 

como apoio as ações do estado como fomento a participação social. De início é 

importante elencar a diferença entre uma consulta pública e uma audiência pública. 

Como o próprio nome diz, a ideia de consulta é a ação partida da iniciativa do 

individuo de pesquisar, se informar, aprender sobre um  tema e não de uma ação 

coletiva para realização de atividade com esse fim, como esta atrelada uma 

audiência. Pensando no caráter público elas se distinguem, por mais que suas 

ações sejam parecidas: 

 

A consulta pública tem a mesma função da audiência pública, qual seja, a 
de concretizar o principio da publicidade e viabilizar a participação de 
indivíduos ou grupos determinados para expor suas idéias e sugestões. A 
diferença esta na forma de realização. Enquanto a audiência tem a forma de 
sessão, com data e hora marcada, onde os interessados comparecem 
conjunta e pessoalmente para expor suas opiniões, a consulta, em regra, é 
feita de maneira individual e durante um período determinado. 
(BINENBOJM, 2006, p.16) 
 
 

 Nas agências reguladoras o uso da consulta pública, também esta inserido 

em suas legislações, porém a sua realização só será feita se vier a ser satisfatória 

de acordo com os princípios constitucionais que fomentem a participação de 

terceiros nas agências (ARAGÃO, 2003). 
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 Por terem ações e influências parecidas com a da audiência pública, a 

consulta pública nas agências acaba seguindo o mesmo molde de ação descrito na 

legislação, em alguns casos é obrigatória a existência de consulta, como no caso da 

ANATEL onde descreve em sua legislação – Lei nº 9.472/97 -  que as minutas dos 

atos normativos estarão disponíveis em sua biblioteca, para que possam ser 

consultadas pelo público para que façam críticas e sugestões (art. 42), em outras 

como a ANEEL fica a critério da direção da agência entender como oportuno a 

abertura da consulta pública. 

 

5.3.1.4 Conselhos Consultivos 

 

 

 Os conselhos conseguem abrir espaços para a participação mesmo que por 

meio de representantes de várias parcelas da sociedade, ou de atores envolvidos, 

para que seja visualizada a diversidade da sociedade. Portanto os indivíduos que no 

qual compõem esses conselhos além da responsabilidade de ser representante de 

uma parcela da sociedade ou área de atuação devem estar ciente de que sua 

atuação nos conselhos acarretará em melhoria do desenvolvimento da área que o 

conselho esta inserido de forma harmônica, sem ultrapassar interesses sobre outros. 

 De fato, qualquer cidadão pode ser um conselheiro, desde que esteja 

engajado a participar e buscar a melhoria da área e se adeque as vagas prevista 

nos conselhos e como principal defender e aceitar a ideia de que a participação 

pode ser uma saída efetiva para garantir a democracia nos atos e que o problema 

discutido pelo conselho seja solucionado de acordo com o interesse coletivo para o 

bem de todos. 

 Os conselhos consultivos estam presentes em todas as legislações que 

emergiram as agências reguladoras, seguindo uma lógica da ouvidoria, sua 

atividade e ação também muda de acordo com as agências. No caso da ANATEL13 

além de citar a criação de um conselho consultivo faz ainda sua estruturação, 

instituindo o Conselho com 12 membros, com representantes são indicados pelo 

Senado Federal, Câmara dos Deputados, pelo Poder Executivo, pelas entidades de 

                                                 
13

 Ainda conta com o Comitê de Defesa dos Usuários de Serviço de Telecomunicações (CDUST), que 
tem metade dos membros compostos por representantes dos usuários e mais o PROCON. 
Informação obtida no site da agência <www.anatel.gov.br> 
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classe prestadoras de serviços de telecomunicações e por entidades que 

representem os usuários e outras que representem a sociedade como um todo (art 

34 da lei 9.472/97). Existe caso como da ANS que são conselhos compostos por 34 

conselheiros e da ANVISA que também são 12 membros porém um de cada 

seguimento.  

 Diante disso a atuação de um conselho consultivo como mecanismo de 

participação pode ser considerada efetiva, se for atendida a noção  que diversos 

seguimentos da área de regulação estejam presentes no âmbito dos conselhos das 

agências, passando assim a elencar a importância da função de um conselheiro 

pois: 

Suas atribuições são de caráter consultivo e fiscalizador, incluindo ainda 
a emissão de opiniões sobre projetos das agências, aconselhamento quanto 
à prestação de serviços públicos, apreciação de relatórios e elaboração de 
propostas concernentes à atuação do Conselho Diretor. Têm ainda a 
possibilidade de “se manifestar durante o processo de elaboração das 
normas, ainda que na maioria dos casos não tenham efetivamente o poder 
normativo, que fica a cargo da direção das agências” (BINENBOJM, 2005, 
p.18). 
 
 

 Por fim pode se notar um esforço advindo da área de regulação no Brasil para 

o uso desses conselhos para que consigam cada vez mais solucionar de forma 

rápida e harmoniosa os entraves que ocorre no jogo de interesse dos que obtém 

liberdade de explorar o serviço sobre os consumidores. 
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6 METODOLOGIA 

 

 Seguindo o objetivo geral do trabalho que é de analisar se existe efetiva 

participação social no âmbito das Agências Reguladora, em analise as ouvidorias da 

ANTT e da ANATEL, foram desenvolvidas uma pesquisa bibliográfica para a 

formulação do referêncial teórico e pesquisa documental das ouvidorias entre o 

período de Março a Novembro de 2014. 

 Metodologicamente, esse trabalho adotou o tipo de pesquisa documental de 

uma forma de analise qualitativa e quantitativa, por contar com inúmeros 

documentos online emitidos pelas agências e sendo os dados desses documentos 

dotados de inúmeros subsídios e sucintos de comparações para uma analise 

concreta para que se entenda o nível de participação social no âmbito das agências 

reguladoras, com base nos dados da ouvidoria. 

 Para tal, foram utilizados os dados estatísticos e formais disponíveis pelos 

relatórios anuais das ouvidoras da ANTT (Agência Nacional de Transportes 

Terrestres) e a da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) no caso dessa 

obra houve a focalização entre os anos os relatórios referentes ao ano de 2012 e 

2013. 

 A pesquisa a seguir foi elaborada de uma forma exploratória por meio das 

informações disponibilizadas nos sites oficiais das respectivas agências no caso, 

para que fossem colhidos pontos importantes de fomento a participação social e de 

atuação das agências com o caráter participativo e explicativo ao ser analisados os 

dados das ouvidorias, de forma a explica-los em relação a como esses dados e 

informações estão ligados ao nível de participação da sociedade civil nas Agências 

Reguladoras. 

 Já sabemos que existem diversos mecanismos de participação social no 

âmbito das agências, portanto, a pesquisa dessa obra se restringe apenas em 

analise as ouvidorias por essas serem mecanismos de fácil acesso, já consolidadas 

em diversas instituições do país além de transmitirem informações e dados em 

escalas superiores aos outros mecanismos enriquecendo assim a pesquisa 

elaborada. Por isso, a definição de analise de um Estudo de caso das ouvidorias da 

Agência Nacional de Transporte Terrestre e da Agência Nacional 

Telecomunicações. 
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7 EFETIVIDADE DA PARTICIPAÇÃO NAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS 

 

 

 A segunda parte dessa obra faz-se a realização de uma pesquisa referente a 

duas agências reguladoras a ANTT e a ANATEL. Por meio das informações 

disponibilizadas por essas agências em seus sites eletrônicos e mostrando o acesso 

à informação, os atores envolvidos nas agências por meio de uma analise descritiva 

dos relatórios das ouvidorias das agências demonstrando seu interior funcional, 

relatando assim o grau de efetividade da participação social nessas agências. 

 

 

7.1 Agencia Nacional de Transportes Terrestres  

  

 

 Como já citado nessa obra, as agências são autarquias, mesmo que 

especiais existem laços entre elas e o governo federal. No caso da ANTT, sua 

vinculação está ligada ao Ministério dos Transportes, pois sua função está 

diretamente ligada à regulação e infraestrutura das rodovias e ferrovias. A elas 

cabem a analise sobre as concessões, permissões e autorizações para as empresas 

privadas controlarem as rodovias ou ferrovias. Nota-se, portanto que essa agência 

obtêm uma ampla área de atividade regulatória, fazendo com que os mecanismos 

de participação sejam efetivos, pois suas ações influenciam uma alta parcela da 

sociedade civil. 

A ANTT foi criada em 2001, pela criação da lei 10.233 que visava “sobre a 

reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de 

Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras providências”. Sendo suas 

atribuições expostas no artigo 24, mostrando a variação de atividades exercidas por 

ela, ações na qual influenciam diretamente o cotidiano da sociedade civil. 

 Em seu site oficial, a agência dispõe de uma estrutura com certa variedade de 

links que fomentem a participação social, desde a prestação de contas ao simples 
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acesso à informação. É possível conferir no site os programas e ações da agência, 

chamamento público, lista das despesas, a fim do controle social em relação a seu 

orçamento e os relatos de suas ações. É de facilidade também encontrar materiais e 

informações sobre os mecanismos de participação; audiências públicas, consultas 

públicas e reuniões participativas (podendo ser consideradas como uma espécie de 

conselhos, se entendermos que, em sua legislação não é obrigada a criação desse 

mecanismo) estão todas elencadas em uma estrutura do site montada somente para 

a participação da sociedade. 

 No caso das Ouvidorias, a da ANTT é representado por um diretor, designado 

somente a está função, escolhido pelo Presidente da Republica (Lei 10.233/01). 

Sendo a ouvidoria uma instancia a agrupar o alto escalão das atividades desta 

agência, com atribuições e importâncias no mesmo nível da Secretária Geral da 

Agência (SEGER) e no mesmo grupo da Superintendência Executiva (SUEXE) 

como pode ser visto no organograma funcional da agência. 

 

Figura 3 Organograma Geral da ANTT 

 

Estrutura da ANTT. Fonte: www.antt.gov.br 
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7.1.2 Ouvidoria Da Agência Nacional De Transportes Terrestres 

  

  

 Diferente de algumas agências, na ANTT a figura do ouvidor é designada a 

um diretor que fica com dedicação exclusiva a esta função, como mostra os artigos 

63 e 64 da lei 10.233/01. Como relatado no site o papel da ouvidoria nesta agência é 

de “intermediadora de interesses, buscando promover a interligação entre toda a 

sociedade (inclusive os servidores da ANTT) e os setores da Agência.” O acesso à 

ouvidoria pode ser feito por diversos tipos de manifestações, desde o online até o 

modo presencial, todos de modo claramente instruídos no site oficial da agência. A 

fim de que mais pessoas possam utilizar esse mecanismo.  

 A ouvidoria da ANTT disponibiliza todo ano um relatório a fim de prestar conta 

de sua atuação à sociedade, nesse relatório são feitos levantamentos de dados 

sobre a atuação da ouvidoria, elencando os meios de comunicações mais utilizados, 

os tipos de manifestações que chegam até a ouvidoria, assim como o desempenho 

da ouvidoria na prestação de seu serviço e até mesmo os números de reclamações, 

elogios, dúvidas e denunciais em que a ouvidoria recebe. 

 Diante disso a pesquisa a ser realizada é a comparação dos dados entre os 

anos de 2012 e 2013 para que seja possível analisar de que forma as ouvidorias 

influenciaram as atividades dos atores envolvidos na área de regulação da ANTT, 

por meio das ouvidorias. 

 

 

7.1.3 Analise Dos Relatórios de 2012 e 2013 

  

 

 Ao analisarmos as atividades prestadas da ouvidoria nesse período 

equivalente em dois anos a realidade de que o caráter participativo da agência é 

eficaz. Porém, nota-se que não se observa uma evolução positiva da participação ou 

envolvimento da sociedade com a agência. No ano de 2012 a ouvidoria realizou 

317.715 manifestações e no ano posterior apenas 266.793. Tendo em vista que a 
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ouvidoria não funciona apenas como um canal de reclamação pelos serviços 

prestados pelos envolvidos na regulação, na ANTT, além disso, ela serve como um 

canal onde se pode fazer denuncia, se podem absolver informações, dar sugestões 

e até realizar reclamações, são números que não mantem um padrão de 

atendimento. O acesso à ouvidoria da ANTT pode ser feito por meio de telefone com 

o número 166, o fale conosco (formulário que se preenche no site da agência), e-

mails, chats, cartas, fax ou atendimento presencial, esse no caso feito na sede 

principal da agência em Brasília no Distrito Federal. 

 Falando em grau de participação nota-se que esses números relacionados 

acima são considerados os atendimentos finalizados, pois o número bruto é de 

637.233 em 2012 e em 2013 o total de 406.348, ai contabilizados o que a ANTT 

intitula como “ligação finalizada por desrespeito do usuário, trotes ou perda de 

ligação.” Mostrando que o mecanismo sofre influências negativas da sociedade, o 

que acarretou numa mudança funcional da ouvidoria na prestação do seu serviço, 

onde antes se demandava mais o trabalho nos atendimentos via telefones, após a 

elaboração de uma analise das chamadas, o número desses atendimentos 

diminuíram e ocorreu uma migração para novos meios de acesso a ouvidoria por 

parte dos usuários. 

 Ao reparar os dados dos relatórios ainda sim, mostra que o meio mais 

utilizado pelos usuários para o contato são os telefones no número 166, mesmo com 

a ascensão da internet, a utilização de e-mails para o acesso a ouvidoria vem 

crescendo cerca de 20% ao ano, onde se tinha 19.204 em 2012 se viu em 2013 com 

24.357 emails como forma de contato dos usuários com a ouvidoria, enquanto o uso 

dos contatos móveis vem caindo gradativamente simbolizando 19% entre 2012 e 

2013. Esse fato não é atribuído somente por conta dos avanços tecnológicos e da 

internet, mais por conta também da facilidade com que é feita esse contato pelo site 

da agência e pela estrutura de fácil entendimento que o site obtém, onde qualquer 

usuário consegue ter coordenadas para acessar a ouvidoria e o fácil acesso a 

internet que aumenta a cada ano, resultado disso a queda de 58% dos atendimentos 

presenciais entre 2012 e 2013. 

 O ato dos usuários pela busca por informações é o principal motivo da 

procura pela ouvidoria da agência, informações sobre o itinerário, frequência, 

horários das empresas de transportes de passageiros e benefícios de idosos são as 

mais frequentes, representando 50% dos pedidos em ambos os anos. No que se diz 
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a respeito de informações sobre as concessões e regulação de veículos o qual é 

competência da agência, o pedido de informação mais frequente é a de 

regularização dos registros dos transportes de cargas (RNTRC) e sobre as 

concessionárias que administram as rodovias, sendo informações sobre obras e 

pedágios em ambos os anos não passaram dos 3% do total dos pedidos, sendo 

esses itens os que mais são expostos como reclamações pelas mídias brasileiras no 

que diz respeito às mobilidades urbanas. 

 Mesmo com todas várias funções ligadas a ouvidoria, a que mais é vista e 

realizada por elas é a absorção das reclamações feitas pelos usuários e na ANTT 

não seria diferente, como base nos relatórios dos dois anos analisados. No que diz 

respeito ao transporte rodoviário de passageiros o principal motivo de reclamação 

tanto em 2012 com 3.213 e em 2013 com 3.377 é quanto ao cumprimento de horário 

das viagens pelas empresas, retardando injustificadamente a prestação do serviço 

seguido pelas reclamações quanto ao estado de conservação e manutenção dos 

veículos, onde 1.559 pessoas em 2012 e 2426 em 2013 que alegaram observar 

veículos trafegando em serviço apresentando defeito em equipamento obrigatório, 

ainda entre os cinco motivos mais frequentes, vê-se a aparição da reclamação de 

empresas que executam o serviço de transporte de passageiros sem prévia 

autorização ou permissão para este fim, evidenciando assim o que podemos chamar 

de um controle social.  

 Ainda sobre essas informações a respeito das reclamações, os relatórios 

trazem dados relacionados a cada empresa e o número de reclamações 

direcionadas a ela durante o período de um ano. Após analise entre 2012 e 2013, as 

que lideraram o ranking de reclamações, pouco foi alterado de um ano para o outro, 

com a maioria até mesmo aumentando o número de reclamações. Como no caso da 

Viação Anapolina que presta serviços intermunicipais e interestaduais na região de 

Goiás e Distrito Federal com 1.377 reclamações em 2012 e 1634 em 2013, sendo 

essa a líder pelos dois anos analisados em questões de reclamações e denuncias 

chegadas até as ouvidorias. 

 No que diz respeito ao transporte rodoviário de cargas, as reclamações de 

2012 para o ano seguinte, tiveram mudanças. Em 2012 foram o motivo mais 

frequente de reclamações foi relacionado ao pagamento eletrônico do frete com 261 

atendimentos, explicado por conta de uma resolução 3.658/2011 que regulamenta 

esse serviço das transportadoras, gerando essa demanda. Em seguida ainda em 
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2012, outro motivo de reclamação foi o transporte rodoviário de cargas em geral com 

233 atendimentos. Em 2013 ocorre uma mudança muito por conta de um 

“enquadramento” das transportadoras e cooperativas de acordo com a resolução 

3.658/2011, fazendo com que as reclamações sobre o pagamento eletrônico de frete 

não passa-sem de 150 ao ano, porém, as reclamações em relação a prestação do 

serviço de transporte de cargas teve um aumento para 297 atendimentos, o que se 

observa um maior contato entre a sociedade e a ouvidoria da agência. 

 Em relação às rodovias as quais são administradas por concessionárias, 

diferente dos outros setores da agência, os motivos de reclamações variaram de 

2012 para 2013. Em 2012 (assim como em 2011) o principal motivo foram os 

estados de pavimentação das rodovias e os seus congestionamentos que somados 

apresentavam 50% das reclamações. Já em 2013 o principal motivo foram os 

problemas em gerais apresentados pelas rodovias federais concedidas e as obras 

nelas, com quase 70% das reclamações. Sendo a Empresa Fernão Dias S.A a líder 

do alvo de reclamações nos dois anos analisados. A respeito das ferrovias, os 

números de reclamações ao analisarmos com os outros seguimentos é 

relativamente baixo, muito por conta da quantidade de pessoas que utilizam a 

malhar ferroviária no país, onde hoje quase não é utilizada para transporte de 

passageiros. Somados os cinco motivos mais frequentes em 2012 obtêm-se apenas 

104 reclamações e em 2013 o número de 166 reclamações. Motivos de reclamações 

que são partidos diretamente da sociedade como o “bilhete da passagem” e a 

“conduta dos funcionários das empresas” somados obtiveram apenas 12 

reclamações tanto em 2012 quanto em 2013. 

 A ouvidoria da ANTT ao observar o sucesso desse mecanismo perante a 

sociedade civil acabou criando a ouvidoria interna em 2008 com o objetivo de 

“acolher sugestões, opiniões, críticas ou reclamações dos próprios servidores da 

ANTT” reforçando ainda a ideia da importância do servidor da agência para a 

“melhoria institucional do seu ambiente de trabalho”. O acesso a essa ouvidoria 

interna pode ser feito pelos mesmos canais que os usuários têm na ouvidoria 

externa, uma vez que, o mesmo órgão cuida tanto das questões externas e internas 

que envolvem a regulação da agência. 

 Já relatamos nessa obra os entraves os quais sofrem as ouvidorias, muitas 

vezes consideradas como problema para quem está na instituição. Ao criar essa 

ouvidoria interna, cria-se um modo ou maneira para que os servidores conheçam 
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mais esse setor, desmistificando essa ideia de problema e dando a eles 

oportunidades de ajudar o bom funcionamento da instituição o qual estão inseridos. 

 A ouvidoria interna da ANTT obteve em 2010 o seu maior número de 

participações com 147 atendimentos, o que não se manteve nos anos seguintes 

observando uma queda ano pós ano, obtendo 84 atendimentos em 2012 e em 2013 

apenas 53 atendimentos de caráter interno, segundo o relatório números não 

alarmantes, considerando-os em um patamar padrão em relação ao quantitativo da 

demanda. 

 Tanto em 2012 quanto em 2013 às reclamações foram as principais 

manifestações dos servidores na procura pela ouvidoria interna, observando 47% 

dos casos em 2012 e 55% em 2013, ainda outro aspecto é quem em ambos os anos 

não foi registrada nenhuma manifestação de elogios a agência e apenas 17% de 

manifestações em caráter de sugestões para a funcionalidade da agência. 

 

 

7.2 Agência Nacional de Telecomunicações 

 

 

 A ANATEL foi a primeira agência reguladora a “sair do papel” em 1997 graças 

a lei geral de telecomunicações (LGT) a Lei 9.472, onde além de dispor sobre a 

organização dos serviços de telecomunicações foi criada a Agência para regular 

essa exploração de serviço. O elo com o governo federal por ser intitulada como 

autarquia é feito via o Ministério da Comunicação, onde a agência herdou desse o 

poder fiscalizatório e regulamentador e grande acervo técnico em sua criação, 

ressalta-se dizer que entre o Ministério de Comunicações e a ANATEL existe um 

vinculo e não uma espécie de subordinação hierarquicamente, como a própria 

afirma nos relatórios divulgados em seu site oficial. 

 Portanto, “compete à Anatel adotar as medidas necessárias para o 

atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações 

brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade 

e publicidade” (Art. 19, Lei 9472/97), e suas decisões só podem ser contestadas 

judicialmente. A diante, seria lutar para que o desenvolvimento dos meios de 

telecomunicações siga o desenvolvimento do país de uma maneira em que a 
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sociedade não sofra com esses desenvolvimentos aleatórios o que pode causar alta 

dos preços, serviços mal prestados e etc. Simplificando a elaboração da agência, de 

acordo com sua legislação, podemos dizer que: 

 

Essas características institucionais conferiram à Anatel condições de 
liberdade, de agilidade, de autonomia e de dinamismo no cumprimento de 
suas atribuições, ao mesmo tempo em que lhe permitiram dar respostas 
rápidas a questões operacionais, estruturais e administrativas. Coube à 
Anatel preparar todos os regulamentos que balizaram a privatização das 
empresas estatais do Sistema Telebrás, ocorrida em julho de 1998, e 
desenvolver o esforço de regulação que preparou nosso País para receber 
os investimentos e a tecnologia que elevaram as telecomunicações 
brasileiras, nos anos recentes, a patamares comparáveis aos 
experimentados por países mais desenvolvidos (ANATEL, 2005, p.12) 

 

 Por ser a primeira agência a ser elaborada, em um momento de “recém-

redemocratização” do país, onde os anseios pela democracia e participação se 

faziam cada vez mais presentes a ANATEL em sua criação respaldou-se em 

fomentar essa ideologia participativa e de ser um órgão de regulamentação para o 

bem de toda a sociedade e os usuários das telecomunicações. Sua legislação a 

obriga a disponibilizar as atas dos conselhos diretor, a criação de um conselho 

consultivo, com alternância de seus membros, as minutas de realização de 

audiências e consultas públicas assim como seus relatórios e a criação de uma 

ouvidoria, com a figura de um ouvidor com dedicação exclusivo a esse setor, 

nomeado pelo presidente da republica com duração de mandato de dois anos. 

 Seu site oficial fica claro a intenção de se obter uma maior participação social 

em seus atos, ou até mesmo fazer uma prestação de contas para a sociedade de 

todas as ações em que compete a agência. O site contem links de fáceis acesso a 

informação, informações sobre as reuniões da agência e garantias dos usuários, os 

documentos os quais a agência faz publicação como prestação de contas entre 

outros tópicos que instigue a participação social. A página inicial do site é repleta de 

links para essas informações, não sendo necessária uma busca profunda no site, 

como mostra a figura abaixo: 
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Página Inicial do site da ANATEL. Fonte: www.anatel.gov.br 
 

  

 Como foi a primeira agência a ser criada muitas ações de participação social 

e transparência foram primeiramente vistas no âmbito das agências na lei de criação 

da ANATEL, como no caso das ouvidorias onde se tem previsto na legislação e a 

não vinculação do ouvidor com o conselho diretor e seus integrantes, sendo a 

ouvidoria um dos principais canais de participação em todas as agências e não 

diferente na ANATEL. 

 
 
 

7.2.1 Ouvidoria na ANATEL 

  

  

 
 Nesta trabalho a separação da ouvidoria das demais funções da agência (no 

caso da ANATEL, não sendo igual em todas as Agências) o organograma funcional 

da ANATEL ilustra muito bem a importância da qual é passada a ouvidoria dentro da 

agência (como visto na figura abaixo) atribuindo a essa ouvidoria uma 

independência e de seus funcionários a dedicação exclusiva a prestação do serviço. 

Figura 4 - Estrutura Organizacional da ANTT. 
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Figura 5 - Estrutura Organizacional da ANATEL 

 
    

Estrutura Organizacional da ANATEL, disponível em www.anatel.gov.br 

 

 

 De acordo com as informações disponibilizadas pela agência é ligado a uma 

ideia de novo cidadão que compreende e se faz presente nos seus direitos em que a 

ouvidoria pauta suas ações, para que as ações da agência sejam transparentes 

como assegura a lei, sendo a ouvidoria da ANATEL uma ouvidoria participativa e 

proativa.  As principais ações da ouvidoria da ANATEL podem ser descrita nas 

palavras do seu ouvidor Aristóteles dos Santos: 

 

Ser uma porta de diálogo junto à população; como canal livre e interativo às 
reivindicações dos diversos segmentos; com insistente diálogo junto às 
prestadoras; interação constante junto aos órgãos de defesa do 
consumidor; ampla recomendação para melhoria do serviço público e 
privado; ponderações preventivas junto à alta administração da Agência e 
com prestação de contas aos seus superiores. (Relatório da Ouvidoria da 
Anatel, p. 4, 2005) 

 A prestação de contas tanto para a sociedade como para os superiores é feito 

em forma de relatórios, onde se fornecem informações que evidenciam as ações da 

ouvidoria quanto aos interesses estratégicos do Estado e os interesses dos setores 

regulados, assim como ilustra os interesses dos consumidores com a amostra de 

dados sobre a atuação da ouvidoria com seus dados do seu atendimento no 

respectivo tempo o qual o relatório foi feito e um resumo geral das ações da 
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ouvidoria dentro da Agência. Podemos considera-lo um relatório completo e bem 

estruturado uma vez que a gama de informações disponíveis nele nos remete a 

elaborar inúmeras criticas e estudos. 

 

7.2.2 Analise Dos Relatórios dos Anos 2012 e 2013 

 

 Diferente dos relatórios da ANTT os disponibilizados pela a ANATEL não 

seguem um padrão de elaboração ano pós ano, porém, sua montagem é feita de 

modo a explicar não só o trabalho das ouvidorias mais de forma o trabalho geral da 

agência para toda a sociedade, mostrando os principais problemas e onde estão e 

como que os enfrentam na agência para melhorar o atendimento das necessidades 

regulatórias, como o trecho abaixo retirado do relatório de 2012. 

Portanto, melhorar a qualidade do serviço, estabelecer metas e 
procedimentos preventivos e corretivos para a efetiva redução das 
reclamações dos cidadãos e usuários dos serviços de telecomunicações, 
bem como restaurar a confiança da sociedade no setor, no Estado e nas 
prestadoras, constitui-se num complexo desafio da nova administração da 
Agência. (ANATEL, 2012, p. 33) 

 Tendo em vista a complexidade que é dada aos serviços de 

telecomunicações em geral, enaltecidos pelos relatos da ANATEL a figura de 

reguladora da agência sempre foi colocada em discussão por meio da sociedade, 

como os relatórios algumas vezes citam ao informar que a ouvidoria vem 

trabalhando para resgatar a credibilidade da agência perante a sociedade e seus 

usuários por meio da sua regulação em proximidade com os usuários e elaborando 

até um mapeamento dos processos de trabalho da ouvidoria para qualificar os 

produtos finais e suas ações, mostrando sua força como mediadora entre os 

interesses dos regulados em face das necessidades dos usuários. 

 Os relatórios além de conter informações, contem uma gama alta de 

explicação dos casos em que a agência sofre no que se refere ao “Atendimento à 

sociedade” elencando os motivos e constantemente apontando como resolvê-los ou 

se prevenir de eventuais problemas. Como o caso em ambos os relatórios apontado 

pelo alto índice de usuários que ficam impacientes com a alta burocracia para 
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resolver seus problemas e acabam desistindo antes mesmo de acionar as centrais 

de atendimentos, não só as disfunções burocráticas, mas o “labirinto” o qual o 

usuário percorre até resolver seus problemas seja na agência ou nas prestadoras de 

serviço. 

 Como exemplo o relatório de 2012 faz uma passagem enaltecendo o trabalho 

da ouvidoria em informar os usuários que sofreram cobranças indevidas pelas 

prestadoras de serviço sobre os seus direitos de ser ressarcido em dobro. Relatando 

até mesmo os casos com sigilos dos nomes. Assim com essa estrutura a ANATEL 

informa nos seus relatórios a importância da Ouvidoria perante esses entraves que 

ocorre no ambiente no qual ela regula.  

 O relatório de 2013 além de apresentar um grande acervo histórico a respeito 

das ouvidorias públicas em geral, faz uma passagem no relatório enaltecendo a 

importância das ouvidorias aproximadas com os ambientes de regulação em 

especial as Agências Reguladoras por meio da criação do Programa de 

Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão Pública – PRO-REG, 

informando a importância que a ouvidoria tem em “direcionar as ações que possam 

repercutir mudanças estruturais no sistema regulatório” e também por constar que 

elas são “importantes instrumentos de aperfeiçoamento do controle social e da 

comunicação entre o cidadão e a Administração Pública”.    

 Ambos os relatórios elencam igualmente as competências da ouvidoria da 

ANATEL, como i) a elaboração de relatórios para avaliação da agência, ii) que elas 

garantam o acesso a informação sobre a agência, iii) viabilizar e fomentar o 

exercício da cidadania participativa e iv) sugerir mudanças na política institucional e 

em sua operacionalização, como é possível analisar nos relatórios. Seguindo essa 

linha o relatório de 2013 faz uma lista das características fundamentais que a 

ouvidoria da ANATEL deve conter, são elas: 

1- Promover estrategicamente o fortalecimento da cidadania e da 
democracia participativa; 
2- Servir como instância de participação social e cidadania; 
3- Promover a defesa dos direitos do consumidor; observando os interesses 
coletivos; 
4- Disponibilizar para a instância máxima de decisão e gestão, informações 
estratégicas para a tomada de decisões; 
5-Gerar recomendações e proposições para o aperfeiçoamento da 
instituição e melhoria dos serviços prestados; 
6-Ter autonomia administrativa e orçamentária; 
7- Ter independência; 
8- Transparência; 
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9- Promover o diálogo e melhoria contínua da Ouvidoria;
14

 (Relatório da 
Ouvidoria da Anatel, p. 65, 2013). 

 O acesso à ouvidoria da ANATEL pode ser feito pelos seguintes canais, i) o 

Sistema de Ouvidoria da Anatel – SOA, que é um sistema disponível no site da 

agência, como um padrão de atendimentos por formulários, ii) o email geral da 

ouvidoria iii) por meio de cartas, iv) por telefone de contato e v) por um atendimento 

presencial, no caso em Brasília na sede central da agência15.   

 No entanto a definição do serviço da ouvidoria da ANATEL não  deve ser 

compreendida como um canal disponibilizado pela agência para acolher 

manifestações dos usuários, mas sim, com um objetivo a priori de acolher 

manifestações referentes à atuação da própria agência, manifestações referentes a 

algum procedimento adotado pela própria agência, segundo a LGT.  

 Seguindo em constante analise, o relatório de 2012 informa um total de 

atendimento de 8452 manifestações dos usuários e em 2013 chegando a 10511, 

mostrando um aumento de participação, em números concretos, um avanço de 2059 

manifestações. Seguindo as informações do relatório de 2013 esse número de 

10511 é referente até o mês de novembro, elaborando por média e por estudos16, foi 

projetado um total de 1200 manifestações para o mês de dezembro de 2013, o que 

acarretaria em um aumento significativo de 3259 manifestações a mais do que o ano 

anterior. 

 Como informado acima o objetivo principal da ouvidoria da Anatel é acolher 

as manifestações referente à ação da agência, porém ao fazer a analise dos 

relatórios, nota-se que apenas 1350 das manifestações em 2012 foram referentes à 

ação da agência e a grande maioria num total de 6709 manifestações foram 

referentes a questão envolvendo as prestadoras de serviço e em apenas 793 casos 

foram referentes a problemas na Anatel em conjunto com a prestadora de serviço. 

Em 2013 o cenário até novembro não foi diferente, obtendo apenas 1980 com 

projeção de mais 243 no mês de novembro de manifestações referente a ação da 

                                                 
14

 Segundo o relatório  de  2013, essa lista com as características foram construídas de forma coletiva 
com toda a equipe da ouvidoria no mês de Outubro de 2012. 
15

 O email geral da ouvidoria é “ouvidoria@anatel.gov.br”, o telefone de contato é (0xx61) 2312-2081 
com atendimento em horário comercial e o endereço para o contato de cartas é: SAUS, Quadra 06, 
Bloco H, 2º andar, Brasília/DF, CEP.: 70.070.940. Informações retiradas dos relatórios e de fácil 
acesso no site oficial da agência.  
16

 Essa projeção foi feita segundo o relatório pelo Sistema de Ouvidoria da Anatel e o número 
concreto de 2013 somente será disponibilizado no final de 2014, portanto não disponível até o fim da 
elaboração deste estudo. 
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própria Anatel e 800 até novembro referente a manifestação tanto da agência quanto 

das prestadoras. De fato, não é de se assustar com tal analise desses dados brutos, 

uma vez que a evolução da procura do cidadão que busca a ouvidoria por conta da 

insatisfação com a própria agência, revelando um avanço de 288 atendimentos a 

mais de um ano ao outro, nesse aspecto que segundo a LGT é a principal ação da 

ouvidoria da agência. 

 A ouvidoria não pode ser apenas para problemas da agência em si, mas, ser 

também canal de auxílio para os usuários perante as insatisfações com as 

prestadoras de serviço, uma vez que a agência regula uma determinada atividade 

econômica de forma a representar o poder do Estado, é devido que ela também 

represente a sociedade em geral nas suas insatisfações com as prestadoras, 

garantindo o bem coletivo que é um princípio-mor do Estado. Analisando tanto 

os motivos referente a agência e as prestadoras, em 2012 90% das manifestações 

tiveram caráter de reclamação, proporção que se repete em 2013, alias, ao 

equiparar os dados de ambos os anos, nota-se que é a proporção são bem 

parecidas, mostrando uma certa continuidade dos anseios na busca pela ouvidoria, 

mostrando a qual dificuldades e inúmeros problemas que o setor de 

telecomunicações no Brasil hoje vem sofrendo desde seu atraso tecnológico até a 

sua má prestação de serviços dentre outros mais fatores.  

 Vale observar que tanto as manifestações referentes a elogios e denúncia 

mesmo que minimante teve uma queda, mostrando que não há como projetar uma 

evolução satisfatória tanto da Anatel quanto das prestadoras de serviço. Em 

complemento pode-se observar que em 2012, 0,52% das manifestações foram em 

forma de crítica e em 2013 foram 0,55%, como falado, seguindo um padrão. 

 O relatório de 2012 mesmo sendo muito mais compacto evidenciando mais 

informações da agência em geral e da ouvidoria em geral, com uma linguagem mais 

florida, consegue focar em mais dados em que se refere a atuação das prestadoras 

que chega até a ouvidoria. O de 2013, seguindo o objetivo geral estipulado pela lei, 

foca em números no atendimento da ouvidoria a luz da própria agência.  

 Referente a agência, o principal motivo de reclamação em ambos os anos foi 

a insatisfação com o atendimento da agência, sendo 56% em 2012 e 71% em 2013, 

mostrando que a própria agência não consegue satisfazer as necessidades ou não 
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consegue atender os usuários da atividade a qual ela regula17. Evidenciando que 

mesmo que o Estado lute por mais transparências em seus atos, fomente a 

participação popular, a Anatel em si, não consegue ter um avanço na participação 

social. 

 Detalhadamente essa insatisfação dos usuários com a Anatel é mostrada no 

relatório de 2013 em parâmetro com o de 2012, revelando que em 2012 dos 56% 

das manifestações referente ao atendimento, 31% se refere ao ineficiente 

atendimento eletrônico, 22% ao Call Center e 13% se manifestam em relação a 

qualidade do atendimento. Já em 2013, dos 71% de manifestações pertinente ao 

atendimento, houve queda no que diz respeito ao atendimento eletrônico com 25% e 

um aumento referente ao Call Center com 26%, no que diz respeito a qualidade do 

atendimento o número se manteve na faixa de 15%. Importante ressaltar que 

mesmo com todos esses entraves apenas 6% em 2012 e 12% em 2013 se 

queixaram de que o atendimento não resolveu o determinado problema, nos levando 

a crer que isso leva ser uma questão funcional da agência e não institucional. 

 O relatório também contem informações e dados referente a busca dos 

usuários, para a atuação da Agência por meio de sua ouvidoria por conta de 

problemas iniciais com as prestadoras de serviço, sendo os problemas referente a 

telefonias móveis o tipo de manifestação que mais ocorre com 2344 manifestações 

em 2012 e 2633 em 2013, seguido pelos telefones fixos com 1571 manifestações 

em 2012 aumentando gradativamente para 2069 em 2013. Os outros tipos de 

manifestações por conta de problemas são referentes à internet fixa, televisão e 

outros – que inclui o pacote dos “Combos” - internet móvel e celular via rádio. 

 Nota-se que segundo os dados, somente as manifestações referente as 

internets móveis e celulares via rádio que se mostram em queda, as outras 

continuam aumentando em números absolutos mesmo se analisarmos de forma 

proporcional, como o próprio relatório nos remete, os números e parâmetros entre 

eles permanecem praticamente iguais. Remetendo-nos a pensar a importância que 

tem a ouvidoria e a agência na vida dos usuários, sendo ela o principal canal para 

que atenda ou de suporte aos usuários para que não sofram mais lesões das 

prestadoras, logo, não podendo “fechar os olhos” para os problemas do mercado o 

                                                 
17

 Em 2012 foram 1215 reclamações, sendo que 56% dela ao atendimento, dando uma proporção de 
680 reclamações ao atendimento. Já em 2013, foram “até novembro” 1782 reclamações, sendo que 
71% ao atendimento, dando uma proporção de 1266 reclamações, quase dobrando o número de 
reclamações.  
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qual regula e internalizar a ouvidoria para os problemas referente da Anatel.

 Considerando todos os tipos de serviço das prestadoras de 

telecomunicações, a ouvidoria mostra um balanço de quais os principais motivos 

pelas reclamações dos usuários. Em 2012 o principal motivo geral de reclamação 

era referente à cobrança indevida seguida pelas reclamações sobre a prestação de 

serviços (segundo o relatório a essa reclamação engloba os reparo, instalações e a 

continuidade na prestação do serviço) em terceiro referente a qualidade do serviço. 

Já em 2013, diferente dos outros dados que mantem padrões, o motivo de 

reclamação que mais gerou demanda foi o da prestação de serviço em geral, 

seguido pela cobrança indevida que também aumentou o número, porém não 

passou o aumento das manifestações referente a prestação de serviço. Já em 

terceiro as reclamações sobre o atendimento mantiveram o padrão, porém com a 

queda de reclamações referente a qualidade do serviço acabou subindo para a 

terceira manifestação mais recorrente no ano de 2013.   

 Voltando as principais reclamações dos usuários pelos serviços prestados 

que chega à ouvidoria da Anatel já frisamos que a telefonia móvel é a maior 

geradora de reclamação. O relatório mostra que a manifestação de cobrança 

indevida também lidera as reclamações tangentes as telefonias celulares em ambos 

os anos analisados e igualmente seguidos pela prestação de serviço, mantendo os 

mesmos índices das reclamações que engloba todas as prestadoras de serviço, nos 

levando a crer que esses dois motivos são recorrentes em todas as prestadoras, 

mostrando o quão falho é nosso sistema de telecomunicações, bem como a 

importância das atividades da Anatel e como os dados não dão claramente o 

prognóstico positivo ou pelo menos de avanço. 

 A cobrança indevida é o principal motivo de reclamação dos usuários não só 

nas telefonias móveis, mas também no que se refere a prestação de serviços das Tv 

por assinatura, ambas mostrando um aumento nos números de reclamações de um 

ano para o outro, no caso da tv por assinatura um aumento de quase 50% das 

reclamações. Referente às telefonias fixas, internet via cabo o motivo de maior 

procura foi a reclamação da prestação de serviços em geral, sendo que também em 

ambas os números de procura pelo motivo aumentou de um ano para o outro. No 

que tange somente as reclamações pela prestação dos serviços sobre a internet a 

cabo, houve um aumento de mais de 50% entre 2012 e Novembro de 2013, já em 

relação às telefonias fixas o número foi bem maior aumentando cerca de 90% das 
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reclamações.          

 No que tange os serviços da internet móvel diferentemente dos outros 

serviços de telecomunicações o principal motivo de reclamação que chegou a 

ouvidoria da Anatel tanto em 2012 quanto no ano seguinte foi o da “qualidade do 

serviço” sendo quase que números iguais em proporção de um ano para o outro, 

seguido pela prestação de serviços que mostrou queda de reclamações de 2012 

para 2013, diferente dos outros serviços de telecomunicações.    

 Observa-se, portanto a importância mais uma vez da Anatel em regular o 

sistema de telecomunicações no Brasil, onde os números da ouvidoria mostram que 

a cada ano aumenta a procura desse canal para as reclamações e que essas por 

sua vez aumentam em todos os tipos de serviços o qual a Anatel regula. Portanto é 

necessário que a ouvidoria assim como os outros canais de participação que Anatel 

tanto estimula a participação tome real valor de impactar as ações da Anatel, ao 

analisarmos esses dados é claramente passado que as reclamações aumentam 

progressivamente e as qualidades dos serviços caem, por mais que haja a 

progressão tecnológica e em contrapartida os lucros das empresas vem crescendo a 

cada ano.          

 Onde se tem como principais reclamações o motivo de cobrança indevida é 

de fato que acha lesão aos usuários do serviço ofertado, ainda mais quando é 

crescente a reclamação em referência a todas as prestadoras, o que pode acarreta 

em lucros cada vez maiores as empresas. Diante da prestação de serviço, é de fato 

que o usuário não está sendo beneficiado com o que rege em seu contrato para a 

prestação do serviço, mostrando a liberdade das prestadoras com pouca 

fiscalização da agência e referente a qualidade do serviço como o caso da internet 

móvel pode ser resumida com alguns fatores como o atraso tecnológico e a má 

preparação das prestadoras para o serviço, neste caso o papel da Agência como 

influenciadora, ou de intervenção não se faz ou se mostra tão relevante. A tabela 

abaixo mostra resumidamente qual a principal reclamação de cada serviço que faz 

parte do sistema de telecomunicações. 

 



64 
 

 

 

 

 

 
   Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos dados do relatório de 2012 e 2013. 

  

 

 Portanto ressalta-se que tendo em vista essas reclamações e que elas não se 

modificam no cenário de reclamações na ouvidoria ano apos ano, obtendo em 

alguns casos aumentos significantes em relação de 2012 a 2013, mostra a 

importância real da Agência no controle e regulamentação e a importância da 

ouvidoria como canal de participação da sociedade como é visto no aumento de 

procura pela instituição de forma em geral. 

 O destaque a ser feito a respeito do presente trabalho é que somente pelos 

dados e informações passados pelos relatórios das ouvidorias de ambas as 

agências, não é possível de fato realizarmos um estudo sobre o retorno das ações 

da ouvidoria em pró da sociedade, ou seja, uma analise a luz da efetividade das 

ações da ouvidoria, sendo essa uma pauta para seguimento desse trabalho, 

demandando uma pesquisa de caráter mais dedicatório. 

 Assim, novamente nos remetemos à noção de que não existe de fato uma 

forma concisa de padronização entre ações e normas das Agências Reguladoras, 

com isso, o quadro abaixo sintetiza bem essa noção, mostrando pontos os quais as 

agências analisadas no estudo de caso se diferenciam, por meio das informações de 

suas ouvidorias que também acabam por exercer algumas funções diferenciadas. 

 Os padrões relatados no quadro abaixo foram feito de acordo com os 

números gerais dos relatórios, com a proporção de números gerais entre os anos de 

2012 e 2013. Bem como uma síntese das ações expostas nos relatórios de ambas 

as agências 

   

 

 

Motivo de 
Reclamação/ 

Serviços 
Cobrança 
Indevida 

Prestação 
de Serviço 

Qualidade 
do 

Serviço Atendimento 

Telefonia Móvel x       

Telefonia Fixa   x     

Internet a cabo   x     

Internet móvel     x   

Tv por 
Assinatura x       
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  ANTT ANATEL 
Participação 
Popular entre 
2012 e 2013 DIMINUIU AUMENTOU 

Principal 
Instrumento de 

Participação 
TELEFONE 

MÓVEL INTERNET 

Principa Motivo 
PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO RECLAMAÇÃO 

Reclamação 
CUMPRIMENTO 

DE HORÁRIO 

INSATISFAÇÃO 
COM O ATEND. DA 

AGÊNCIA 

Ouvidoria Interna 
EXISTE 

SEPARAÇÃO 
NÃO SE 

DESTINGUE 

Padronização dos 
Relatórios ALTA BAIXA 

Conteúdo de 
Informações MÉDIA ALTA 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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8 CONCLUSÃO  

 

 

 Seguindo o objetivo de mostrar a efetividade da participação social no âmbito 

das Agências Reguladoras, os esforços em analise aos dados das ouvidorias da 

ANTT e da ANATEL, de acordo com acervo teórico sobre as agências contido no 

corpo do trabalho, nos remetem a algumas conclusões. 

 O presente trabalho tem em seu conteúdo diversas visões de autores sobre o 

tema de regulamentação das Agências Reguladoras, bem como a definição de 

alguns conceitos e mecanismos de participação com a complementação de dados 

estatísticos que assim é possível elaborar algumas conclusões sobre a participação 

social nas agências. 

 Sabendo que o Estado brasileiro seguindo as noções do neoliberalismo, 

passa de um Estado mais rígido e com alto controle para um Estado prestador de 

serviço era de real necessidade promover uma forte mudança no aparelhamento 

estatal do Brasil naquela época. Isso para que o Estado com uma nova gestão 

pública conseguisse atender as demandas sociais e aproximando a sociedade e 

fortalecendo-se por meio das transparências dos seus atos. 

 Esse novo Estado criando no início dos anos 90 foi marcado por mudanças 

econômicas por meio das desestatizações, privatizações e desregulamentação do 

mercado, como mandava os princípios da reforma naquele tempo. Essas mudanças 

não fizeram com que o Estado não fosse mais atuante na área econômica, fez com 

que o Estado ainda mante-se o controle geral econômico, para que fosse zelado o 

bem estar final nas ações dos então empresários das privatizações, com isso, se faz 

presente a real necessidade de criação das Agências Reguladoras. 

 Importante ressaltar que a criação das agências não é considerada como 

pioneirismo regulatório do país, pois no passado já era de conhecimento a existência 

de conselhos, como o Conselho Monetário Nacional e o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica que realizava essa função, porém as Agências Reguladoras não 

ficaram presas às praticas de controle e regulamentação somente das empresas 

privatizadas, mais sim também, das empresas que exerciam atividades de 

monopólios e bens públicos. 

 Entendemos também o porquê das autonomias concedidas às agências, pois 

mesmo sendo autarquias, e obtendo influência do legislativo e do executivo na 
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nomeação de seus dirigentes, desse-lhes as elas autonomia administrativa e 

financeira (mesmo que o montante maior de recursos é passado pelo orçamento da 

união) por legitimação de cobranças de taxas de fiscalização, multas regulatórias, 

gerando as agências a outorga de poderes para a eficiência de suas ações. 

 Com isso, esse papel de fiscalização e regulador das agências, é 

complementado com a participação social, ou as atividades das agências, são 

pautadas para a participação social e a transparência garantindo ainda mais que 

nenhum cidadão/usuário sofra lesão, como é possível ver em diversos pontos das 

leis de criação das diversas agências. Portanto é necessário constantemente estar 

aproximando a sociedade para colaborar nas decisões daquilo que diretamente os 

afetam ou afetam o bem estar coletivo. 

 Para aproximar a sociedade são utilizados os mecanismos de participação, 

nesse trabalho abordamos as ouvidorias que se mostram o canal de mais fácil 

acesso e direto a sociedade civil em geral, os conselhos como forma de obter 

representatividade de diversos atores para colaborar nas tomadas de decisões e as 

audiências públicas e consultas públicas, como mecanismos que mostram uma 

evolução pelo seu caráter de influência participativa e por ser canais onde o 

indivíduo possa se expressar sem o suporte de algum grupo para lhe gerar 

representatividade. 

 O que se conclui nessa obra é que uma saída para gerar notória efetividade 

da participação nas agências é de estimular a organização da sociedade, 

fortalecendo a ideia de associativismo e cooperativismo, pois em analise aos dados 

dos relatórios das ouvidorias detecta-se que quando organizados a sociedade 

consegue rapidamente atender seus anseios. Outro ponto é demonstrar e aumentar 

as propagandas que fomentem a participação social, desde chamadas em sites das 

empresas até placas nas rodovias no caso da ANTT18 que já contem números 

satisfatórios de placas, porém não tem em seu site uma estrutura que induza de fácil 

acesso a participação como é possível ver no site da ANATEL. 

 Relacionado a essa estrutura dos sites, o site da ANATEL se mostra muito 

mais atrativo para que o cidadão/usuário consiga buscar sem ajuda ou certa 

consulta cautelosa o acesso aos mecanismos de participação da agência pelo site. 

                                                 
18

 Em um trajeto de 150 km entre a cidade de Pinheiral/RJ e Aparecida do Norte/SP pela rodovia 
Presidente Dutra é possível observar 6 placas contendo o número da ouvidoria da ANTT, ou seja, a 
cada 25 km neste trajeto tanto em ambos sentidos é colocado uma placa que fomente a participação. 
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Já o da ANTT por mais que seja muito mais indutor da participação social do que de 

outras agências, é necessário uma consulta ao site para achar os mecanismos. Sem 

contar com a linguagem técnica usada em ambos os sites que acabam por 

desestimular um cidadão mediano, o qual é que tenha que ser despertado o anseio 

de participação. 

 Nos relatórios a linguagem técnica utilizada pela ANATEL, bem como a 

estrutura dos relatórios pode fazer com que um cidadão comum não se interesse 

pelos dados disponíveis naquele documento, em contra ponto, o número de 

informações é superior ao da ANTT, contendo diversos pontos em que além de 

informar dados os explicam e explicam sua importância. Porém, o relatório da ANTT 

é elaborado de uma forma com que qualquer cidadão consiga extrair opiniões pelos 

dados ali dispostos, com um formato simples, seguindo um padrão de ano pós anos, 

com informações sucintas e de fácil compreensão. 

 Em ambos os relatórios e no corpo de todo o trabalho é possível observar a 

importância da participação social dentro do corpo funcional das agências, 

mostrando que os poderes dispostos a agência, todos são de certa forma para 

atender o bem estar coletivo e que o controle social se mostra como forte 

influenciador das ações das agências e que a participação da sociedade pode ser 

decisiva nas tomadas de decisões. Eis que emerge a importância da Ouvidoria como 

o canal mais acessado para realizar a participação social, mesmo que ainda como 

canal de reclamações na maioria dos acessos, mostra que se tivermos nas agências 

a melhora da qualidade funcional e técnica desse mecanismo é possível 

rapidamente aumentar o nível de efetividade da participação social nas agências e 

que não só busquemos a participação social restrita nas tomadas de decisões, mas 

no planejamento das atividades da agência e para isso o papel da ouvidoria é 

indispensável. 

 O que não podemos deixar acontecer é a ideia de fazer com que as 

instituições percam a crença no poder positivo que esses mecanismos de 

participação obtêm o que acarreta num descaso com a administração pública. Para 

isso, é necessário que os mecanismos, assim como as ouvidorias sejam mais 

influenciadoras nas tomadas de decisão, como vimos no caso da ANTT referente a 

empresa Anapolina que mesmo sendo líder de reclamações dos usuários, no ano 

seguinte além de continuar como líder aumento o número de reclamações de forma 

relevante, logo, se presumi que mesmo com as reclamações em alto nível nada foi 
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feito pela agência para estar sanando isso. O que temos que pensar para futuros 

trabalho é desenvolver elos mais fortes entre os canais de participação e as 

atividades das agências e que essas atividades sejam engajadas nos anseios e 

manifestações que adentram pelos canais de participação, como a ideia de uma 

ouvidoria itinerante para que mais pessoas possam estar participando, atendo 

aqueles que não acessam ou não sabe do link de acesso via internet. 

 Contudo, os anseios desse trabalho foi mostrar que temos sim a participação 

social nas agências, não em avanço nem em retrocesso, porém não conseguindo 

alcançar nível efetivo e satisfatório de participação e demonstrar também a 

importância das agências reguladoras dentro da conjuntura do Brasil, onde em muita 

das vezes a sociedade não sabe a real função dessas instituições e por conta disso 

acaba não as procurando. 
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