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Agências Reguladoras 

Classificação 

• Serviços Públicos Propriamente Ditos (ANEEL, ANATEL, 
ANAC, ANTT e ANTAQ) 

• Atividades de Fomento e Fiscalização da Atividades 
Privadas (ANCINE) 

• Atividades Econômicas Integrantes da Indústria do 
Petróleo (ANP) 

• Atividades que o Estado Protagoniza e que são facultadas 
ao particular (ANS e a ANVISA) 

• Agência que regula o uso de bem público (ANA) 

 

 



Agências Reguladoras 

Agências Reguladoras no BR 

• ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações 

• ANA: Agência Nacional de Águas 

• ANAC: Agência Nacional de Aviação Civil 

• ANCINE: Agência Nacional do Cinema 

• ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica 

• ANM: Agência Nacional de Mineração 

• ANP: Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível 

• ANS: Agência Nacional de Saúde Suplementar 

• ANTAQ: Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

 



Agências Reguladoras 

Agências Reguladoras 

• ANTT: Agência Nacional de Transportes Terrestres 

• ANVISA: Agência Nacional de Vigilância 

 Entidades que possuem semelhanças: 

• CADE: Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

• CVM: Comissão de Valores Mobiliários 

• BACEN: Banco Central do Brasil 

 Não são agências reguladoras: 

• ABIN 

• Agência Espacial 

 



Agências Reguladoras 

Características e funções 

• Maior autonomia técnica 

• Flexibilidade de atuação 

• Autonomia político-administrativa 

• Procedimento especial para escolha dos dirigentes 

• Elaboração de normas de regulação 

• Fiscalização das atividades 

• Gestão de contratos de concessão 

• Capture theory: afastamento da influência do setor privado 

• Vinculação a algum ministério 

 



Agências Reguladoras 

Regime de pessoal 

• Lei 9.986/2000: 

Art. 1º As Agências Reguladoras terão suas relações de trabalho 
regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e legislação 
trabalhista correlata, em regime de emprego público. 

 

• ATENÇÃO: eficácia do dispositivo suspensa por força do que 
fora decidido liminarmente pelo STF na ADIN 2310 

 

 

 



Agências Reguladoras 

Regime de pessoal 

• Lei 9.986/2000: 

Art. 12. A investidura nos empregos públicos do Quadro de 
Pessoal Efetivo das Agências dar-se-á por meio de concurso 
público de provas ou de provas e títulos, conforme disposto em 
regulamento próprio de cada Agência, com aprovação e 
autorização pela instância de deliberação máxima da organização. 

 

• ATENÇÃO: eficácia do dispositivo suspensa por força do que 
fora decidido liminarmente pelo STF na ADIN 2310 

 

 



Agências Reguladoras 

Regime de pessoal 

• Lei 10.871/2004: Dispõe sobre a criação de carreiras e 
organização de cargos efetivos das autarquias especiais 
denominadas Agências Reguladoras, e dá outras providências. 

 

 Art. 1o Ficam criados, para exercício exclusivo nas autarquias 
especiais denominadas Agências Reguladoras, referidas no Anexo 
I desta Lei, e observados os respectivos quantitativos, os cargos 
que compõem as carreiras de: 

(...) 



Agências Reguladoras 

Regime de pessoal 

• Lei 9.986/2000: 

Art. 6º O mandato dos Conselheiros e dos Diretores terá o prazo 
fixado na lei de criação de cada Agência. 

Parágrafo único. Em caso de vacância no curso do mandato, este 
será completado por sucessor investido na forma prevista no art. 
5º. 

Art. 7º A lei de criação de cada Agência disporá sobre a forma da 
não-coincidência de mandato. 

 

 

 



Agências Reguladoras 

Regime de pessoal 

• Lei 9.986/2000: 

Art. 8º  O ex-dirigente fica impedido para o exercício de 
atividades ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela 
respectiva agência, por um período de quatro meses, contados 
da exoneração ou do término do seu mandato. 

Art. 9º Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o 
mandato em caso de renúncia, de condenação judicial transitada 
em julgado ou de processo administrativo disciplinar. 

Parágrafo único. A lei de criação da Agência poderá prever outras 
condições para a perda do mandato. 

 



Agências Reguladoras 

Regulação ou poder regulatório 

 

• Regulação é diferente de regulamentação 

• Decorre da fragmentação de competências normativas e 
decisórias 

• Não necessariamente é exercido por agências reguladoras 

• É uma forma de exercício de uma atividade estatal que adequa 
a prestação de uma atividade econômica de interesse público 

• Confere amplo poder normativo, havendo intensas discussões 
sobre os seus limites 

 

 



Agências Reguladoras 

Exemplo de Agência Reguladora 

• ANATEL 

• Lei 9.472/1997 

 

Art. 8° Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, 
entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, 
submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério 
das Comunicações, com a função de órgão regulador das 
telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo 
estabelecer unidades regionais. 

 

 



Agências Reguladoras 

Exemplo de Agência Reguladora 

Art. 23. Os conselheiros serão brasileiros, de reputação ilibada, 
formação universitária e elevado conceito no campo de sua 
especialidade, devendo ser escolhidos pelo Presidente da 
República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 da CF. 

Art. 24. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 
cinco anos. 

Art. 25. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho 
Diretor serão de três, quatro, cinco, seis e sete anos, a serem 
estabelecidos no decreto de nomeação. 

 



Agências Reguladoras 

Exemplo de Agência Reguladora 

 
Art. 30. Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-
conselheiro representar qualquer pessoa ou interesse perante a 
Agência. 
Parágrafo único. É vedado, ainda, ao ex-conselheiro utilizar 
informações privilegiadas obtidas em decorrência do cargo 
exercido, sob pena de incorrer em improbidade administrativa. 

 

 

 


