ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGULATÓRTOS

PARECER JURÍDICO-REGULATÓRIO

AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS FEDERAIS - CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO E COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES FIM - CONTINGENCIAMENTO DE TAXAS E SUPERÁVIT - INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE, DESVIO DE FINALIDADE E
CONFISCO.

1.
1.

Dos FATOS
Em 24 de agosto de 2016, foi realizado o evento denominado AUTONOMIA

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO,

na sede do Conselho

Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
2.

Na ocasião, representantes da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC,

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL e Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL manifestaram considerações acerca da

autonomia das Agências e sobre o Projeto de Lei do Senado nº 52/2013, bem como expuseram
questões atinentes à autonomia financeira.

Este Parecer Jurldico, em conformidade com o art. 52 do Regimento Interno da Comissão de Assuntos
Regulatórios, serve ao auxDio e assessoramento da Diretoria e do Conselho Seccional
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As Agências Reguladoras Federais 1, instituídas mediante lei com o fim de

3.

regular, fomentar e fiscalizar serviços públicos e atividades econômicas relevantes, são autarquias2
especiais caracterizadas pela autonomia administrativa e financeira em relação ao Poder
Executivo, diferenciadas de outras entidades da Administração Indireta, especialmente pela
estabilidade do mandato de seus dirigentes, não coincidentes, e pela inexistência de subordinação
hierárquica.

4.

As Agências são entidades que tutelam uma pluralidade de interesses públicos e

privados, visando conciliar a realização de interesses múltiplos e díspares, muitas vezes
conflituosos entre si, tendo como escopo dinamizar a normatização de relevantes atividades
econômicas, por meio de independência nas decisões e especialização técnica, com transparência
e participação dos agentes e da sociedade, conferindo a necessária eficiência e celeridade que
urgem tais atividades.
5.

Busca-se evitar, com tais mecanismos, a interferência de interesses políticos,

muitas vezes de cunho eleitoral, para primar pela excelência técnica na condução dos interesses
econômicos relevantes do país.
6.

São pressupostos essenciais ao pleno funcionamento das Agências a

independência administrativa e financeira, objetivando evitar interferências políticas e assim
garantir: (i) segurança jurídica aos investimentos; e (ii) estabilidade aos contratos celebrados com
empresas privadas e/ou públicas.
Os objetivos das Agências Reguladoras podem ser sintetizados pelas seguintes

7.

premissas:
< 1 >Agência Nacional de Águas - ANA, Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, Agência Nacional de Energià
Elétrica - ANEEL, Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Agência Nacional do Cinema - ANCINE e Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP.
< 2 >Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios,
a
executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão
administrativa e financeira descentralizada. Decreto-Lei 200, de 1967

Este Parecer Jurfdico, em conformidade com o an. 5!!. do Regimento Interno da Comissão de Assun s
Regulatórios, serve ao auxilio e assessoramento da Diretoria e do Conselho Seccional.
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a) Regular, controlar e fiscalizar produtos, serviços e atividades econômicas relevantes;
b) Garantir prestação de serviço público adequado (regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária - art. 175, parágrafo único,
inciso IV, da CFRB/88 e art. da 6º Lei nº 8.987/95);
c) Repressão ao abuso do poder econômico;
d) Liberdade de iniciativa e livre concorrência;
e) Instauração de consultas e audiências públicas;

f)

Proteção dos consumidores e usuários, incluindo de riscos à saúde;

g) Desenvolvimento tecnológico nacional;
h) Atração de investimentos domésticos e estrangeiros;
i)

Garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessões de serviços públicos;

j)

Conceder, permitir, autorizar e registrar produtos ou serviços;

k) Dar cumprimento às determinações do Poder Concedente; e
1)

8.

Editar normas, propor, acompanhar e executar políticas públicas.

Não obstante possuam denominação distinta, há também outras entidades com

assemelhadas atribuições. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM, com o advento da Lei nº
10.411/2002, passou a dispor das mesmas prerrogativas3 que as Agências federais. O Banco
Central do Brasil - BACEN, a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e o Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM, por seu turno, não dispõem da autonomia atribuída às
demais, assim consubstanciada no mandato de seus dirigentes.

<3 > Art. 5º- É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, vinculada ao
Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa
independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia
fmanceira e orçamentária. (Redação dada pela Lei nº 10.411, de 26.2.2002)
Art . 7º- A Comissão custeará as despesas necessárias ao seu funcionamento com os recursos provenientes de:
l - dotações das reservas monetárias a que se refere o Art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966, alterado pelo
Decreto-lei nº 1.342, de 28 de agosto de 1974 que lhe forem atribuídas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - dotações que lhe forem consignadas no orçamento federal;
III - receitas provenientes da prestação de serviços pela Comissão, observada a tabela aprovada pelo Conselho
Monetário Nacional;
IV - renda de bens patrimoniais e receitas eventuais.
V - receitas de taxas decorrentes do exercício de seu poder de polícia, nos termos da lei. (Inciso incluído pela Lei

n• I0.303,de31.10.200l)

;:;VIA

---1

t.f!

Este Parecer Jurídico, em confomudade com o art. se do Regimento Interno da Comissão de Assuntos
Regulatórios, serve ao auxDio e assessoramento da Diretoria e do Conselho Seccional.
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Os reitarados contingenciamentos orçamentários, incluindo os valores auferidos

9.

com taxas, têm sido responsáveis por impactar a rotina e o cumprimento da missão institucional
das Agências. A perpetuação desses contingenciamentos pode causar sequelas irreparáveis ao
desenvolvimento organizacional, material e humano dessas entidades, com grave repercussão no
desenvolvimento econômico do país e na qualidade dos serviços prestados, seja por
concessionários ou permissionários de serviços públicos ou empresas prestadoras de serviços de
natureza essencial.
10.

Uma eventual recomposição futura de recursos financeiros não será suficiente

para restituir os procedimentos descontinuados, os projetos não implementados e o conhecimento
não adquirido. Há casos, inclusive, de tecnologias que se tomam obsoletas antes mesmo de serem
homologadas e liberadas para uso em território nacional. Esse prejuízo já está dado e se materializa
pelos benefícios potenciais, próprios das atividades das Agências, que não serão usufruidos pela
sociedade.
11.

Outra questão relevante é a excessiva morosidade eventualmente constatada na

apuração de demandas urgentes pelas Agências Reguladoras, por vezes judicializada para a
obtenção antecipada do resultado concreto que se esperava da atuação do regulador. Tal situação
está intimamente relacionada a falta de orçamento para (i) aumento da quantidade de servidores
públicos e (ii) melhoria na capacitação do corpo técnico.
12.

Merece destaque também a avaliação sobre como os contingenciamentos se

mserem no ordenamento jurídico pátrio, conforme será exposto mais adiante. Outro ponto
relevante a enfatizar é que as Agências Reguladoras prestam serviços de forma desconcentrada e
descentralizada em todo o território nacional e esse contingenciamento das taxas causa
sucateamento também relevante no âmbito estadual e municipal.

13.

É o relatório.

~ li
ti ~

Este Parecer Jurídico, em conformidade com o art. sa do Regimento Interno da Comis.são de Assuntos
Regulatórios, serve ao auxilio e assessoramento da Diretoria e do Conselho Secciona!
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III.

DA ANÁLISE

2.1 DO CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO

A imposição sistemática de contingenciamento orçamentário às Agências

14.

Reguladoras, talvez contrariando o senso comum de que se trate de mera racionalização dos gastos
públicos, de moderação do desperdício de recursos, em verdade representa grave obstáculo aos
investimentos privados em infraestrutura e outras atividades econômicas relevantes.
15.

Usualmente, a redução orçamentária tem ocasionado a suspensão de projetos e

serviços de TI4 , redução ou cancelamento de atendimentos em Cal! Center, diminuição e
precarização de fiscalizações, redução da capacitação de servidores, suspensão de convênios e
contratações acessórias às atividades das Agências, morosidade na apreciação de demandas
urgentes, TUDO com severos impactos à sociedade.
16.

De outro lado, o aludido contingenciamento tem se estendido a rubricas com

destinação vinculada, como é o caso dos recursos oriundos das taxas cobradas dos agentes
regulados, a ser abordado em seção específica adiante.
17.

Tendo em vista que nenhum artifício retórico tem precedência sobre

quantificações numéricas, cumpre exemplificar como o contingenciamento tem sido operado,
inclusive sobre taxas de fiscalização criadas com fim específico5, conforme se observa nos
Quadros I e II abaixo detalhados:

<4 >Tecnologia da

Informação.
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações.
TFSEE: Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica.

<5 > FISTEL:

&u

n
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Regulatórios, serve ao auxilio e assessoramento da Diretoria e do Conselho Seccional
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QUADROI
ANATEL
Arrecadação Flstel x LOA X Umlte x Empenhado
Receitas e Despesas
Receita Arrecadada

Limite para Empenho
Empenhado
10.000,00

~

8.000,00

~

6.000,00

~

4.000,00
2.õôô,00

2013

2012

2014

2015

• limite para Empenho

• Receita Arrecadada

2016*
• Empenhado

Fonte: ANATEL

QUADRO II

ANEEL
TFSEE X LOA X Limite X Empenhado
R$ milhões
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

o
1996

1991!

:1000

2002
~Receita

2004
Arrecadada

2006
- . -LOA

2008

2010

...,_ Limite Autorizado

2012

2014

2016

- - Empenhado

Fonte: ANEEL
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Este Parecer Jurfdico, em conformidade com o art. 5e do Regimento Interno da Comissão de Assuntos
Regulatórios, serve ao auxilio e assessoramento da Diretoria e do Conselho Seccional.
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18.

A materialização dessa cultura, sedimentada da CAPTURA ORÇAMENTÁRIA, se dá

pela percepção de quão fracas podem ser as instituições em nosso país, conforme se depreende de
avaliações e relatórios específicos a seguir destacados:
QUADRO Ili
Global Competitiveness Index - World Economic Forum

Um índice que avalia fundamentos micro e macroeconômicos que geram impactos
sobre a produtividade e a competitividade nacional em 148 países.
Posição do Brasil em 2015: 75º

Ranking Doing Business - Banco Mundial
Série de relatórios anuais que investigam as regulamentações que melhoram o
ambiente de negócios, assim como as regulamentações que o restringem em 185
países.

Posição do Brasil em 2014: 116º

Fonte: ANAC

19.

As receitas das Agências Reguladoras Federais foram inicialmente providas

através de orçamento da União e sucessivamente substituídas por orçamento próprio, cujos
recursos, para algumas Agências, são oriundos do recolhimento de taxas ou encargos dos agentes
regulados, previstos em suas respectivas leis de criação, conforme abaixo detalhado:
a) Agência Nacional de Águas - ANA: arts. 20 e 21 da Lei nº 9.984/2000;
b) Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC: art. 31 da Lei nº 11.182/2005;
c) Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL: art. 47 usque 50 da Lei
nº 9.472/97;
d) Agência Naciona do Cinema - ANCINE: art. 11 da Medida Provisória nº 2.219/2001;
e) Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: arts. 11 usque 13 da Lei nº 9.427196;
f) Agência Nacional de Petróleo - ANP: arts. 15, 16 e 45 da Lei nº 9.478/97;
g) Agência Nacional de Saúde - ANS: arts. 17 usque 23 da Lei nº 9.961/2000;
h) Agência Nacional de Transportes Aquaviários -ANTAQ e
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT: arts. 77 e 78 da Lei
nº 10.233/2001;
i) Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA: arts. 22 usque 26 da Lei
nº 9. 782/99.
20.

Sobre a gestão administrativa e financeira descentralizada das Agência

Reguladoras, inclusive quanto ao contingenciamento, manifestou-se
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União, inicialmente por meio do Acórdão nº 2.261/2001-TCU-Plenário, e, em seguida, no Acórdão
nº 240/2015-TCU-Plenário, conforme destaques a seguir, in verbis:
GRUPO II - CLASSE V - Plenário
TC 031.996/2013-2
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidades: Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Energia
Elétrica; Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de
Transportes Aquaviários; Agência Nacional de Transportes Terrestres;
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Casa Civil da
Presidência da República
Advogado constituído nos autos: não há.
SUMÁRIO: AUDITORIA OPERACIONAL. AGÊNCIAS REGULADORAS
DE INFRAESTRUTURA. AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA DA
REGULAÇÃO. RECOMENDAÇÕES.
RELATÓRIO
[ ...]
2.2 Autonomia Financeira
123. O Decreto-Lei 200/1967 define autarquia como entidade pertencente à
administração indireta, dotada de personalidade jurídica própria, criada por lei,
com patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da
administração pública, que requeira, para seu melhor funcionamento, gestão
administrativa e financeira descentralizada.
124. As leis de criação das agências reguladoras vão além, destacando-as como
autarquias especiais, sendo a autonomia financeira uma característica
própria dessas entidades.
125. Segundo a OCDE (2013 ), as fontes e os níveis de recursos das agências devem
ser estáveis e transparentes para proteger sua independência. A fim de protegê-las
de cortes no orçamento motivados por reação política a decisões impopulares,
recomenda-se a fixação do orçamento em base plurianual.
126. Disso, foi examinada a evolução quanto ao tratamento da autonomia
financeira dessas entidades, frente à recomendação contida no item 9.6.2 e às
propostas contidas nos itens 9.8.4 e 9.8.5 do Acórdão 2.261/2011-TCU-Plenário.
127. Na ocasião do citado Acórdão, diagnosticou-se que: a) as agências se
submetem aos ditames gerais do processo orçamentário; o contingenciamento
orçamentário é a praxe; b) não existem mecanismos especiais que as diferenciem
de outras unidades orçamentárias; e) em geral, não existe a autossuficiência, que

é a capacidade de suas próprias receitas bancarem suas despesas, e, quando
há, os recursos são retidos pelo Executivo para alavancagem do superávit
primário; e d) não existem mecanismos formais que garantam estabilidade dos
recursos destinados a elas.
128. Com base nessas constatações, o Acórdão 2.261/2011-TCU-Plenário
recomendou à Casa Civil adotar prov·
no sentido de promover o
A

é§Z-lflVIA ~,
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incremento das receitas próprias das agências reguladoras deficitárias e, no
caso da Aneel e Anatei, superavitárias, analisar os valores das taxas de
fiscalização praticadas e das sanções impostas, de modo a que as taxas de
fiscalização fossem diminuídas para não onerar em demasia aqueles que
pagam para ser fiscalizados, mantendo-se o caráter punitivo das sanções impostas
no exercício das suas atividades regulatórias (item 9.6.2).
129. À Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
e à Casa Civil, o retrocitado Acórdão comunicou que a criação de mecanismos
formais que propiciem maior estabilidade e maior previsibilidade na
descentralização de recursos orçamentários para as agências e a caracterização
das agências em órgãos setoriais, desvinculando seus orçamentos dos
respectivos ministérios vinculadores, são entendidas como boas práticas capazes
de aprimorar a govemança regulatória (itens 9.8.4 e 9.8.5).
130. Disso, neste momento, foi examinada a evolução quanto ao tratamento da
autonomia financeira dessas entidades, frente à recomendação contida no item
9.6.2 e às propostas contidas nos itens 9.8.4 e 9.8.5 do Acórdão 2.261/2011-TCUPlenário.
131. Foram pesquisadas, na legislação vigente, alterações no processamento
orçamentário que fossem aderentes às boas práticas recomendadas, assim como
inovações que fortalecessem a necessária autonomia financeira das agências.
Durante essa pesquisa, a Casa Civil também foi diligenciada (peça 11 ). Contudo,
não houve avanços quanto à autonomia financeira das agências, conforme se
depreende da análise da sua resposta (peça 19, p. 1).
132. Restou que nada de novo foi identificado, ou seja, desde a última auditoria,
não foram tomadas ações efetivas no sentido de distinguir as agências reguladoras
das demais autarquias no trato orçamentário ou aumentar os níveis e a
previsibilidade de seus recursos, no sentido de dotá-las de alguma autonomia
financeira.
133. A Casa Civil, em pronunciamento preliminar a este relatório, afirma que a
autonomia financeira das agências deve ser interpretada em conjunto com o
restante da legislação orçamentária e financeira, podendo proceder à aplicação dos
recursos autorizados, desde que em conformidade com a Lei Orçamentária Anual
e com o decreto de programação orçamentária e financeira, portanto, segundo
aquela Casa Civil, não caberia confundir a autonomia financeira com a
desvinculação das agências do sistema financeiro e orçamentário vigente no Brasil.
Assevera que a aplicação de recursos por essas instituições se pauta pelas normas
da Lei 4.320/1964 e da Lei Complementar 101/2000 (peça 68, p. 3).
134. Apesar das alegações acima, as agências reguladoras devem sim seguir a
legislação vigente quanto à aplicação de recursos. O ponto fulcral é que as regras
orçamentárias deveriam estar alinhadas aos dispositivos legais que
caracterizam as agências como autarquias especiais, sendo a autonomia
financeira uma característica própria dessas entidades, portanto, mereceriam
tratamento diferenciado frente as demais autarquias.
135. Nesse sentido, propõe-se recomendar à Casa Civil da Presidência da
República, com fulcro no art. 250, inciso III, do gimento Interno TCU, que, no
âmbito de suas competências, envide esforç
a realização de estudos com

1º VIA - ,
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vistas a alterar as regras orçamentárias no sentido de distinguir as agências
reguladoras das demais autarquias no trato orçamentário, dotando-as de real
autonomia financeira.
136. Como benefício à recomendação acima, espera-se incremento da autonomia
financeira das agências.
[ ... ]

CONCLUSÃO
234. Quanto ao tratamento da autonomia financeira das agências reguladoras frente
à recomendação contida no item 9 .6.2 e às propostas contidas nos itens 9 .8.4 e 9 .8.5
do Acórdão 2.261/2011-TCU-Plenário, concluiu-se que nenhuma ação efetiva foi
adotada no sentido de distinguir as agências reguladoras das demais autarquias no
trato orçamentário ou aumentar os níveis e a previsibilidade de seus recursos, no
sentido de dotá-las de alguma autonomia financeira.
[ ...]

VOTO
16. [...] Acolho, ainda, a recomendação acerca da efetivação da autonomia
financeira das agências, uma vez que, na deliberação anterior, a matéria foi
abordada sob enfoque diferente.
[ ... ]

RAIMUNDO CARREffiO
Relator
[ ...]

ACÓRDÃO Nº- 240/2015 - TCU - Plenário
[ ...]

9.6. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fulcro no art. 250,
inciso III, do Regimento Interno TCU, que, no âmbito de suas competências,
envide esforços para:
[ ...]

9.6.2. a realização de estudos com vistas a alterar as regras orçamentárias no
sentido de distinguir as agências reguladoras das demais autarquias no trato
orçamentário, dotando-as de real autonomia financeira;
21.

Com efeito, é mister observar que a autonomia financeira está intimamente

ligada à própria autonomia administrativa, cuja centralização dos recursos em caixa único do
Tesouro, com liberação discricionária pela União, poderá ser condicionada ao atendimento de
demandas políticas por parte das Agências.

Este Parecer Jurídico, em conformidade com o art. 52 do Regime Interno da Comis o de ssuntos
Regulatórios, serve ao auxflio e assessoramento da Diretoria e do Conselho Seccional.
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Sobre o tema, entende Luís Roberto BARROS06 que:

22.

"é desnecessário, com efeito, enfatizar que as agências reguladoras somente terão
condições de desempenhar adequadamente seu papel se ficarem preservadas de
ingerências externas inadequadas, especialmente por parte do Poder Público, tanto
no que diz respeito a suas decisões político-administrativas quanto a sua
capacidade financeira. Constatada a evidência, o ordenamento jurídico cuidou de
estruturá-las como autarquias especiais, dotadas de autonomia políticoadministrativa e autonomia econômico-financeira".

Ainda, para Marçal JUSTEN FILH0 7 , a autonomia financeira e orçamentária

23.

pode ser entendida como:
"um dos temas mais relevantes a propósito das agências independentes consiste na
autonomia econômico-financeira e orçamentária. O desempenho satisfatório das
funções que se lhes reservam depende da disponibilidade de recursos materiais, Se
não forem instituídos mecanismos que assegurem a obtenção desses recursos de
modo automático, a agência acabará subordinada ao processo político usual".

O recolhimento e apropriação de parte dos recursos financeiros destinados à

24.

manutenção das Agências Reguladoras, pela União, infringe a autonomia da Agência como um
todo.
25.

Uma vez que os inconvenientes patrocinados pela ausência de autonomia

orçamentário-financeira são amplamente conhecidos, passa-se a avaliar quais medidas têm sido
ou poderão ser implementadas para sanar seus efeitos.
2.2 Do PROJETO DE LEI DO SENADO Nfl 52/2013
26.

Está em tramitação no Congresso Nacional o PLS.52/2013, cujo substitutivo foi

aprovado em 17 de agosto de 2016 pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional - CEDN
e será encaminhado à Camara dos Deputados.

<6 l BARROSO,

Luís Roberto. Apontamentos sobre as Agências Reguladoras. Agências Reguladoras (MORAES,

Alexandre de). Ed. Atlas, 1ª ed., São Paulo, 2002, p. 121.
<7 >JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras lndepen
p . 473.

Ed Dialética São Paulo 2002
.
.
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27.

Trata-se de uma Lei Geral das Agências Reguladoras, que dispõe sobre a gestão,

organização e controle social dessas entidades. Como dito por representantes das quatro Agências
que participaram, em 24 de agosto de 2016, de evento realizado na sede da OAB-DF, embora esteja
longe do ideal, é um projeto que traz alguns avanços importantes para as Agências e representa
uma etapa entre as muitas necessárias para o atingimento do "estado da arte".
28.

Dado o escopo de avaliação deste Parecer, é importante ressaltar o avanço

patrocinado pelo projeto ao estabelecer que:
Art. 3° A natureza especial conferida às Agências Reguladoras é caracterizada pela
ausência de tutela ou subordinação hierárquica, por investidura a termo dos
dirigentes e estabilidade durante os mandatos e autonomia funcional, decisória,
administrativa e financeira e demais disposições constantes desta lei ou de suas leis
específicas voltadas à sua implementação.
§ 1° Cada Agência Reguladora, bem como eventuais fundos a ela vinculados,
deverá corresponder a um órgão setorial do Sistema de Plane.iamento e
Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal, de Pessoal Civil,
de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal, de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação e de Serviços
Gerais.
§ 2° A autonomia administrativa é caracterizada pelas seguintes competências:
l - solicitar diretamente ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão:
a) autorização para a realização de concursos públicos;
b) provimento dos cargos autorizados em lei para o quadro de pessoal da Agência,
observada a disponibilidade orçamentária;
c) alterações no quadro de pessoal da Agência, fundamentadas em estudos de
dimensionamento e de forma coerente com as competências legais de cada
Agência, bem como os respectivos planos de carreira de seus servidores, respeitado
o inciso XI do art. 37 e observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal;
II - conceder diárias e passagens em deslocamentos nacionais e internacionais e
autorizar afastamentos do País a servidores da Agência;
III - celebrar contratos administrativos ou prorrogar contratos em vigor relativos a

atividades de custeio independentemente do valor.
29.

Sobre a autonomia orçamentária, no âmbito da CEDN, assim manifestou-se a

Senadora Relatora em seu parecer:
ll 1 Autonomia orçamentário-financeira

É realmente necessário reforçar a autonomia or amentário-financeira das agências /
reguladoras. Infelizmente, não é raro
o rram episódio de o ministério /

Este Parecer Jurídico, em conformidade com o art. 5'!. do Regímen
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supervisor controlar, na prática, o orçamento das agências reguladoras, por
meio de contingenciamentos específicos e de outros expedientes. A
determinação de que as agências reguladoras corresponderão a órgãos
orçamentários no Sistema de Planejamento e Orçamento Federal permitirá que elas
tenham mais liberdade e segurança para administrar seu orçamento em face do
ministério supervisor.
Nesse sentido, o estabelecimento de que as agências reguladoras serão um
órgão orçamentário do Sistema de Plane.iamento e Orçamento Federal, e a
alteração da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, são suficientes para
minimizar os problemas acima elencados e permitir que essas entidades possam
executar suas atribuições de modo mais célere, eficiente e com menor burocracia.
Além disso, algumas competências administrativas mínimas devem ser
reconhecidas às agências reguladoras, como a possibilidade de solicitar autorização
para abertura de concursos públicos e nomear os aprovados, bem como celebrar
contratos administrativos (art. 3º e art. 48 do Substitutivo abaixo apresentado).

30.

Apesar de estabelecer que as Agências Reguladoras corresponderão a órgãos

orçamentários e administrativos nos Sistemas da Administração Federal, mister ressaltar que a
iniciativa de lhes conceder autonomia orçamentária resultou propositalmente incompleta,
conforme se infere dos destaques a seguir:
A Emenda nº 2 propõe nova redação ao art. 3º do Substitutivo do Senador Walter
Pinheiro para estabelecer regras de maior autonomia e independência
orçamentária, administrativa e técnica para as agências reguladoras. Além disso, a
Emenda prevê que as agências reguladoras serão órgãos com orçamento
próprio cujos recursos não poderão ser contingenciados.
A Emenda é parcialmente acatada. Nesse sentido, o art. 3º do Substitutivo
apresentado prevê que as agências reguladoras não se subordinam ao
ministério supervisor, são marcadas pela estabilidade de seus dirigentes e têm
autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira para suas atividades.
Esse mesmo dispositivo prevê que as agências reguladoras corresponderão a
órgãos orçamentários e administrativos nos Sistemas da Administração Federal.
Dessa forma, um dos principais problemas observados no dia a dia das
agências - o contingenciamento arbitrário de recursos por parte do ministério
supervisor - deixará de existir, uma vez que as agências farão sua gestão
orçamentária diretamente com base nas determinações do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

31.

Em verdade, ao esvaziar a influência ministerial, dá-se maior relevância e poder

de influência ao Planejamento e a Parlamentares, cujas emendas podem ser destinadas a recompor
os orçamentos contingenciados das Agências. A esse respeito, ass ·

foi justificada a propositura

da emenda parcialmente rejeitada:
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É natural que os três segmentos - prestadores de serviços, consumidores e
agentes governamentais - tentem obter sempre o favorecimento de seus
interesses, o que resulta na busca constante da assim chamada "captura" das
Agências Reguladoras.
É imperioso, portanto, para que elas possam bem cumprir sua missão, que tenham
autonomia administrativa, técnica, financeira e patrimonial e independência
decisória, de forma a poderem se constituir, de fato, em instância decisória
administrativa final em seu âmbito de atuação.
( ...)
Para tanto, é fundamental que elas tenham recursos e orçamento próprios,

insuscetíveis de contingenciamento ou qualquer outra interferência do Poder
Executivo, prática que se provou extremamente danosa à sua autonomia,
independência e bom funcionamento nos últimos anos. Sua atuação estará
naturalmente sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar

do Congresso Nacional a quem devem as Agências Reguladoras prestar contas, o
que já tem ocorrido desde a sua instituição.

32.

Foi possível observar no substitutivo ao PLS.52/2013, por outro lado, que a

autonomia financeira - ora questionada e enaltecida por este Parecer - tem sua contrapartida
adequadamente consubstanciada no CAPÍTULO - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO CONTROLE
SOCIAL, que versa sobre Relatório Anual Circunstanciado, Plano Estratégico, Plano de Gestão
Anual, prestação de contas ao Senado Federal, à Camara dos Deputados, ao Ministério a que
estiver administrativamente vinculado e ao Tribunal de Contas.

33.

Destarte, é hora de garantir os meios para necessários ao cumprimento da

missão institucional das Agências Reguladoras, pois mecanismos de cobrança e controle existirão

à exaustão.
34.

Destarte,

quanto

à

autonomia

orçamentário-financeira

das

Agências

Reguladoras, o PLS.52/2013 avança com timidez, assim não observado que aquela (falta de)

autonomia repercute seriamente na respectiva gestão administrativa.
2.3 DA DESTINAÇÃO INDEVIDA DE TAXAS
35.

Com a edição da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997, o superávitfinanceiro
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destinado à amortização da dívida pública federal, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional tão
logo se encontrasse disponível o recurso financeiro correspondente.
Com o advento da LRF8, contudo,

36.

os recursos legalmente vinculados à

finalidade específica somente poderiam ser utilizados para atender ao objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Apesar disso, o
contingenciamento tem sido implementado mediante subterfúgios, como a alocação do superávit
financeiro em Reserva de Contingência.
37.

A despeito dessa conduta, estabelece a Constituição Federal de 1988 - CFRB/88,

em seu art. 145 9, que a União poderá instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição. Em outras palavras, a vinculação desse tributo à
determinada atividade estatal tem assento constitucional.
38.

No particular aspecto das taxas, o Código Tributário Nacional - CTN10,

recepcionado 11 pela CF/88 como Lei Complementar, assim instituiu:
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou
pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato

gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou
posto à sua disposição.

(S)

Lei de Responsabilidade Fiscal- Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

<9 >Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:[ ... ]

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.
( 10 ) Lei nº 5 .172, de 25 de outubro de 1966.
<11 >Art. 146. Cabe à lei complementar:
1 - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos d" iminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
( ...)

d
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Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos
que correspondam a impôsto nem ser calculada em função do capital das
emprêsas. (Vide Ato Complementar nº 34, de 1967)
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato
ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos
individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966)
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância
do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária,
sem abuso ou desvio de poder.
Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:
1 - utilizados pelo contribuinte:
a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;
b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua
disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de
intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;
lll - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada
um dos seus usuários.
Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se
compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as
Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios
e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito
público.
39.

A taxa é tributo vinculado, cuja hipótese de incidência depende de atividade

estatal específica diretamente referida ao obrigado, diversamente do que ocorre com o imposto,
cuja hipótese de incidência não está vinculada a nenhuma atividade estatal.
40.

Com efeito, a cobrança de taxa de fiscalização deve sempre ocorrer no exercício

do poder de polícia, conforme já decidiu o STF (RE nº 140.278/CE, Rel. Min. Sydney Sanches,
DJ de 22.11.1996).

Este Parecer Juridico, em conformidade com o art. 51!. do Regime
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41.

definição

Nesses termos, assevera Ricardo ALEXANDRE12 que "Os contornos da

constitucional deixam

claro

que

as

taxas

são

tributos

retributivos

ou

contraprestacionais, uma vez que não podem ser cobradas sem que o Estado exerça o poder de
polícia ou preste ao contribuinte, ou coloque à sua disposição, um serviço público especifico e
divisível. São dois, portanto, os ''fatos do Estado" que podem ensejar a cobrança de taxas: a)

Q

exercício regu1ar do poder de polícia, que legitima a cobrança da taxa de polícia; e b) a utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposição, que possibilita a cobrança de taxa de serviço".
42.

Adiante, esclarece também que "o STF tem, em decisões mais recentes,

presumido o exercício do poder de polícia quando existente o órgão fiscalizador, mesmo que este
não comprove haver realizado fiscalizações individualizadas no estabelecimento de cada
contribuinte (RE 416.601)" 13 •
43.

Surge então a imperiosa necessidade de que os recursos oriundos da taxa de

fiscalização sejam destinados unicamente as atividades que configuram seu fato gerador.
44.

Em que pese a clareza solar da legislação, tem a União logrado ignorá-la

sistematicamente, perpetrando assim o locupletamento indevido da receita financeira excedente
das taxas, como também o contingenciamento do qual decorre a limitação do exercício do Poder
de Polícia que lhe caracteriza hipótese de incidência.
45.

Além de inconstitucional, fere o CTN como também a SRF, litteris:
Art. 8º ( ... )
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica
serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 9º ( ... )

<12 >ALEXANDRE, Ricardo.

Direito tributário esquematizado. 7 ed, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,

2013, p. 26.
( 13 ) lbid., p. 27.
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§ 2º Não serão ob.ieto de limitação as despesas que constituam obrigações
constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do
serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
46.

O superávit realizado sistematicamente pela União, retendo os recursos das taxas

de fiscalização, afora todo o exposto, também incorre em desvio de finalidade e violenta o
princípio da legalidade 14.Trata-se de verdadeiro confisco. Veja-se, à respeito, o seguinte julgado 15 :
Taxa: correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade estatal. A taxa,
enquanto contraprestação a uma atividade do Poder Público, não pode superar a
relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação
estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada
contribuinte, considerados, para esse efeito, os elementos pertinentes às alíquotas
e à base de cálculo fixadas em Lei. Se o valor da taxa, no entanto, ultrapassar o
custo do serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, dando causam
assim, a uma situação de onerosidade excessiva, que descaracterize essa relação de
equivalência entre os fatores referidos (o custo real do serviço, de um lado, e o
valor exigido do contribuinte, de outro), configurar-se-á, então, quanto a essa
modalidade de tributo, hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita no art.
150, IV, da CF16. Jurisprudência. Doutrina (ADI n.º 2.551-MC-QO, Rei Min.
Celso de Mello,j. 02.042003, Plenário, DJ 20.04.2006).

47.

Nessa esteira, ensina também Ricardo ALEXANDRE 17 :
Com relação às taxas, a análise da ocorrência ou inocorrência de confisco é feita
de maneira diferente. O motivo da diferenciação é que, ao contrário do imposto, as
taxas não se fundamentam primordialmente na solidariedade social; não têm por
fato gerador uma manifestação de riqueza do contribuinte.
As taxas têm caráter contraprestacional, remunerando o Estado por uma atividade
especificamente voltada para o contribuinte. Justamente por conta disso, a
verificação de caráter confiscatório da taxa é feita comparando-se o custo da
atividade estatal com o valor cobrado a título de taxa.
Se é correto afirmar que é difícil definir com precisão o custo de uma determinada
atividade estatal, também é lícito afirmar que, em determinadas situações, o valor
cobrado do contribuinte é exagerado, desproporcional. Nesses casos, o confisco
está configurado.

<14 > Vide arts. 5º", inciso II; 37 caput; 84, inciso IV e 154, inciso I, da CFRB/88.
<15 >BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 12 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 846.
<16 >Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios:
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
(17) ALEXANDRE, Rkacdo. op. dt, p. 127.
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48.

Igualmente, assenta sobre esse tema Roque Antonio CARRAZA18 :
Conquanto não seja necessária uma perfeita coincidência entre o custeio da
atividade estatal e o montante exi~ido a titulo de taxa, deve haver, no minimo,
uma correlação entre ambas. Queremos com tais palavras destacar que, ao
contrário do que acontece com os impostos, as pessoas políticas não podem
criar taxas com o fito exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos.
Além disso, na medida em que o pagamento das taxas está vinculado à prestação
de um dado serviço público ou à prática de um determinado ato de polícia, elas
devem estar voltadas a seu custeio, e não de outros serviços ou atos de polícia, que
não alcançam o contribuinte (ou que a ele não estão disponibilizados, no caso dos
serviços públicos). Ainda dentro desta linha de raciocínio, não é dado ao Poder
Público manipular abusivamente os serviços públicos ou as diligências que levam
ao exercício do poder de polícia, só para incrementar receitas.

2.4 DASÀLTERNATIVAS PARA ADEQUAÇÃO DE CONDUTA
49.

Em razão da gravidade dos problemas e de ilegalidades anteriormente relatadas,

aliado à complexidade que envolve o debate acerca da autonomia das Agências Reguladoras veja-se o PLS.52/2013 - a busca por alternativas de solução deve primar pela simplicidade.
50.

Sob essa ótica, uma solução simples para evitar a caracterização de "confisco"

e, também, conceder a almejada autonomia e independência às Agências, foi buscada na
conjugação de medidas existentes, com foco em alterações na legislação ordinária.
51.

Nesse sentido, importante reproduzir trechos que constam de Leis de Diretrizes

Orçamentárias editadas em diversos anos, conforme Quadro IV a seguir:
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QUADRO IV
LD02003

LD02004

LD02016

Lei 10.524 (25.07.2002)

Lei 10.707 (30.07.2003)

Lei 13.242 (30.12.2015)

Art. 4l! Os orçamentos fiscal e da
seguridade social compreenderão a
programação dos Poderes da União, seus
fundos, órgãos, autarquias, inclusive
especiais, exceto as relativas aos
conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas,
e
fundações
instituídas e mantidas pelo Poder
Público, bem como das empresas
públicas, sociedades de economia mista
e demais entidades em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a
voto e que dela recebam recursos do
Tesouro
Nacional,
devendo
a
correspondente execução orçamentária e
financeira ser registrada na modalidade
total no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo
Federal - Siafi.
§ l!! Excluem-se do disposto neste artigo
as empresas que recebam recursos da
União apenas sob a forma de:
I - participação acionária;
II - pagamento pelo fornecimento de
bens e pela prestação de serviços;
m - pagamento de empréstimos e
financiamentos concedidos; e
IV - transferências para aplicação em
programas de financiamento, nos termos
do disposto nos arts. 159, I, c, e 239, §
1º, da Constituição.

Art. 5!! Os orçamentos fiscal e da
seguridade social compreenderão a
programação dos Poderes da União, seus
fundos, órgãos, autarquias, inclusive
especiais, e fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, bem como
das empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades em
que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com
direito a voto e que dela recebam
recursos do Tesouro Nacional, devendo
a correspondente execução orçamentária
e financeira, da receita e da despesa, ser
registrada na modalidade total no
Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - Siafi.
Parágrafo úmco. Excluem-se do
disposto neste artigo:
I - os fundos de incentivos fiscais, que
figurarão
exclusivamente
como
demonstrativo anexo à Mensagem que
de
lei
encaminhar
o
projeto
orçamentária;
11 - os conselhos de fiscalização de
re~ulamentadas,
profissões
constituídos como autarquias;
III - as empresas que recebam recursos
da União apenas sob a forma de:
a) participação acionária;
b) pagamento pelo fornecimento de bens
e pela prestação de serviços;
c) pagamento de empréstimos e
financiamentos concedidos; e
d) transferências para aplicação em
programas de financiamento, nos termos
do disposto nos arts. 159, inciso I, alínea
"c", e 239, § lº, da Constituição.

Art. 5!! Os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social compreenderão o
conjunto das receitas públicas, bem
como das despesas dos Poderes, do
Ministério Público da União e da
Defensoria Pública da União, seus
fundos, órgãos, autarquias, inclusive
especiais, e fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, bem como
das empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades em
que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com
direito a voto e que dela recebam
recursos do Tesouro Nacional, devendo
a correspondente execução orçamentária
e financeira, da receita e da despesa, ser
registrada na modalidade total no
Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - SIAFL
Parágrafo úmco. Excluem-se do
disposto neste artigo:
l - os fundos de incentivos fiscais, que
figurarão
exclusivamente
como
informações complementares ao Projeto
de Lei Orçamentária de 2016;
II - os conselhos de fiscalização de
profissão re2ulamentada, constituídos
sob a forma de autarquia; e
III - as empresas públicas ou sociedades
de economia mista que recebam
recursos da União apenas em virtude de:
a) pai1icipação acionária;
b) fornecimento de bens ou prestação de
serviços;
e) pagamento de empréstimos e
financiamentos concedidos; e
d) transferência para aplicação em
programas de financiamento, nos termos
do disposto na alínea "c" do inciso I do
caput do art. 159, e no § 1º do art. 239,
da Constituição Federal.

52.

Em todas as ocasiões, a LDO excepcionalizou as autarquias federais

responsáveis pela regulamentação e fiscalização profissional, excluindo-as de registro no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

Este Parecer Jurídico, em conformidade com o art. 5!!. do Regimento erno da Comissilo deAssunt
Regulatórios, serve ao auxflio e assessoramento da Direto · e do Conselho Seccional.
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53.

Assim, uma primeira medida seria permitir que as Agências pudessem

administrar, com autonomia plena, as receitas não advindas diretamente do Tesouro Nacional. Isso
não significando, contudo, que não estivessem submetidas à fiscalização do Tribunal de Contas da
União 19 •

54.

Por outro lado, na própria legislação especial que instituiu as diversas Agências,

foi possível verificar normativos bastante específicos e oportunos que poderiam ser
universalizados (e efetivamente implementados) para todas elas, nos termos abaixo propostos:
a) O superávit financeiro anual apurado deve ser incorporado ao respectivo

orçamento do exercício seguinte (ANTI e ANTAQ);
b) Os recursos auferidos sejam creditados diretamente em favor da Agência

(ANS e ANVISA);
e) A taxa será devida anualmente e recolhida conforme regulamento da Agência

(ANS e ANVISA);
d) As receitas devem ser estabelecidas com vistas a dispensar, no prazo máximo

de três anos, os recursos ordinários do Tesouro Nacional (ANEEL); e
e) Débitos relativos a taxas poderão ser parcelados à juízo da Agência,
observados critérios da legislação tributária (ANVISA).

55.

Por fim, reputa-se absolutamente indispensável que todas as Agências possuam

receitas oriundas de taxas de fiscalização, registro de produtos, expedição de licenças, outorgas,
concessões, entre outras atividades próprias do exercício do Poder de Polícia

56.

As alíquotas deveriam ter os limites máximos fixados pela legislação,

delegando-se a cada Agência a competência para homologar a receita e respectiva alíquota para o
ano subsequente, com vistas à autossuficiência, assim compreendida pela desnecessidade de
recursos do Tesouro Nacional.

<19 l

Vide Instrução Normativa-TCU nº 63, de l º de setembro de 2010.

füte Parecer Jurfdico, em conformidade com o art. 5e do Regimento l rno da Comisslto de Assun v
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2.5 DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS
57.

Cumpre inicialmente avaliar, no caso, quais atos ilícitos têm sido perpetrados e

as respectivas autoridades responsáveis.
O contingenciamento dos valores arrecadados pelas Agências Reguladoras

58.

Federais, com natureza jurídica de taxa, constitui violação ao princípio da legalidade (arts. 5º,
inciso II; 37 caput; 84, inciso IV e 154, inciso I, todos da CFRB/88), violação à vinculação da
destinação da taxa - poder de polícia (art. 145, inciso II da CFRB/88 c/c arts. 8º, 9º, 77 usque 80,
todos do CTN c/c art. 8º, parágrafo único, 9º, §2º, da LRF), cujos efeitos revelam-se em
expropriação ou locupletamento ilícito (art. 884 do Código Civil) e confisco (art. 150, inciso IV,
da CFRB/88).
59.

Os contingenciamentos, por seu turno, são sistematicamente perpetrados de

várias maneiras, desde a LD026 e LOA21 , passando pelas limitações de empenho e
contingenciamentos, efetivadas por Decreto.
Na LDO de 2017, por exemplo, as Agências22 têm suas receitas e despesas

60.

compreendidas pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, devendo a correspondente
execução orçamentária e financeira ser registrada na modalidade total no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. Todavia, as despesas presumivelmente
vinculadas (taxas) não se fazem constar de seu Anexo III, em que são relacionadas as despesas
que não são passíveis de limitação de empenho, nos termos do 9º, §2º, da LRF.
Na LOA-2016, corroborando tratar-se o contingenciamento do modus operandi,

61.

colaciona-se:
Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores
constantes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais
<20 >Lei
<21 >Lei

de Diretrizes Orçamentárias.
Orçamentária Anual.
<22 > Vide art. 6~.

Este Parecer Jurídico, em conformidade com o art. 52 do Regi
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abertos ou reabertos, desde que as alterações promovidas na programação
orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário
estabelecida para o exercício de 2016 e sejam observados o disposto no parágrafo
único do art. 80 da LRF e os limites e as condições estabelecidos neste artigo,
vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da
aprovação de emendas individuais e coletivas, para o atendimento de despesas:
[ ... ]

XXII - no âmbito das agências reguladoras, do Fundo Nacional de Cultura - FNC
na categoria de programação específica do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA,
do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST e do
Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL,
mediante a utilização dos respectivos:
a) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2015;
b) excesso de arrecadação de receitas próprias e vinculadas; e
c) reserva de contingência à conta de recursos próprios e vinculados constantes

desta Lei;

62.

Há ainda contingenciamentos supervenientes praticados pelo chefe do Pode

Executivo e também pelos Ministros de Estado às quais se vinculam administrativamente as
Agências.

63.

Em análise perfunctória, pela propositura da LDO, LOA e Decretos de

contingenciamento são responsáveis pelos atos ilícitos o Presidente da República e Ministros da
Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão. Pelos demais atos, os Ministros de Estado
relativos às pastas as quais cada Agência se encontra vinculada.

64.

Neste contexto, então, a Ordem dos Advogados do Brasil é legitimada para

interpor Ação de Inconstitucionalidade e Ação Civil Pública, nos termos do art. 54, inciso XIV 23 ,
da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, sendo o Conselho Federal órgão legitimado para
impugnar ilegalidades e inconstitucionalidades praticadas pela União em detrimento do
orçamentos das Agências Reguladoras Federais.

65.

A Lei nº 9.868/99, que disciplina o processo e julgamento da ação direta de

inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal

<23 >XIV - ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e ato..,~-...- .-··
mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuj egit"
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Federal, confere legitimidade ao Conselho Federal da OAB para propor as referidas ações (art. 2º,
inciso VII), cujo objeto poderá se restringir à impugnação de ato normativo que viole a
Constituição Federal, neste caso, a lei orçamentária e os decretos de contingenciamento do
orçamento das Agências em razão da violação dos referidos dispositivos constitucionais.
A Ação Civil Pública, prevista na Lei nº 7.347/85, tem como objeto a tutela da

66.

responsabilidade por dano patrimonial causado ao consumidor, à infração da ordem econômica,
ao patrimônio público e social e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art. 1º, incisos II,
IV, V e VIII), podendo ter por objeto o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (art. 3º),
inclusive em sede de ação cautelar (art. 4º) e sentença com efeito erga omnes (art. 16).

IV.

CONCLUSÃO

67.

As Agências Reguladoras Federais tem como objetivo a regulação, o fomento e

a fiscalização de serviços públicos e atividades econômicas relevantes do Estado, sendo
constituídas como autarquias especiais, com o objetivo primordial de garantir autonomia e
independência administrativa e financeira em relação ao Poder Executivo.
68.

Têm como um dos pressupostos essenciais a independência administrativa e

financeira, com a finalidade precípua de assim evitar interferências políticas e garantir:
(i) segurança jurídica aos investimentos; e (ii) estabilidade aos contratos celebrados com empresas
privadas.
69.

A

prática contumaz de contingenciamentos orçamentários das Agências

Reguladoras Federais, incluindo os valores auferidos com o recolhimento de taxas vinculadas ao
exercício do poder de polícia, poderão causar danos irreparáveis ao desenvolvimento
organizacional, material e humano dessas entidades, inclusive com grave repercussão no
desenvolvimento econômico do país, haja vista que a liberação discricionária dos recursos pela,
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70.

Observou-se, portanto, que, apesar de o Projeto de Lei do Senado Federal

nº 52/2013, que trata da Lei Geral das Agências Reguladoras, estabelecer que as Agências
corresponderão a órgãos orçamentários e administrativos nos Sistemas da Administração Federal,
aquela disposicão se mostra insuficiente para impedir a "captura" das Agências, porquanto a
experiência diuturna indica ser imprescindível que as entidades tenham recursos e orçamentos
próprios, insuscetíveis de contingenciamento ou qualquer outra interferência do Poder Executivo.
71.

Apesar de os recursos oriundos das taxas de fiscalização das Agências em razão

do poder de polícia somente poderem ser utilizados para atender ao objeto de sua vinculação, ainda
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso, observou-se o contingenciamento
dos recursos das Agências sendo implementado mediante subterfúgios, como, por exemplo, na
alocação do superávit financeiro em Reserva de Contingência da União.
72.

Isso ocorre porque a taxa é espécie de tributo vinculado, cuja hipótese de

incidência depende de atividade estatal específica diretamente referida ao obrigado, diversamente
do que ocorre com imposto, cuja hipótese de incidência não está vinculada a nenhuma atividade
estatal.
73.

O

locupletamento

indevido

(confisco)

dessas

taxas

configura

inconstitucionalidade, desvio de finalidade e violação do princípio da legalidade, cujos atos
perpetrados pela União poderão ensejar a imediata intervenção do Poder Judiciário.
74.

A solução que o interesse público requer está resumida na proposta de permitir

às Agências administrar diretamente as receitas não advindas do Tesouro Nacional, neste caso,
mediante fiscalização do Tribunal de Contas da União.
75.

Adicionalmente, reputa-se absolutamente indispensável que todas as Agências

possuam receitas oriundas de taxas de fiscalização, registro de produtos, expedição de licenças,
outorgas, concessões, entre outras atividades próprias do exercício do Poder de Polícia.

;-VIA ~\
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76.

As alíquotas deveriam ter os limites máximos fixados pela legislação,

delegando-se a cada Agência a competência para homologar a receita e respectiva alíquota para o
ano subsequente, com vistas à autossuficiência, assim compreendida pela desnecessidade de
recursos do Tesouro Nacional.
77.

Diante das inconstitucionalidades e ilegalidades perpetradas pelos agentes do

Poder Executivo, resta inafastável e imprescindível a intervenção do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil para restabelecer e garantir a efetiva proteção da ordem econômica, da
sociedade e dos serviços públicos vincul o
Agências Reguladoras Federais.
Brasília, 7 de sete

DRENO TESSINARI DE CARVALHO
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