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RESUMO: No Brasil, dentro da perspectiva de criação das agências reguladoras, instaura-se 

uma problematização acerca da conceituação dessas, o que torna o debate sobre a efetivação e 

autonomia dessas agências de suma importância. Com isso, a atuação dessas instituições 

reguladoras, como meio de promover a efetividade dos direitos fundamentais, torna-se alvo de 

questionamentos a respeito da presença ou não de elementos essenciais que as classifique como 

tais. Fato, esse, que influência diretamente na execução da garantia de tais direitos. À luz dessa 

discussão identifica-se como problema a dificuldade de conceituação de o que seja as agências 

reguladoras no cenário brasileiro, consequentemente, a dificuldade, também, de se determinar 

o nível de autonomia dessas instituições no momento de definir a política econômica e o que 

irão buscar por meio de sua regulação pois,  a falta de autonomia das agências reguladoras está 

diretamente atrelada as possíveis influências políticas sobre o mercado. Com isso, tem-se a 

impossibilidade de implemento de direitos fundamentais, como os previstos no Artigo 5º  da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Levanta-se como hipótese que 

considerando que o Brasil importou o modelo de agências reguladoras dos Estados Unidos da 

América, é necessário para o bom funcionamento dessas instituições e para a garantia desses 

direitos fundamentais se definir quais características são indispensáveis para a determinação 

dessas, garantindo-se, dessa maneira, critérios para que haja a autonomia e a regulação de fato 

por parte dessas agências. A título de comparação, o presente trabalho estabelecerá as agências 

americanas como um modelo ideal e perfeito em termos de autonomia institucional e normativa. 

O presente  trabalho tem como objetivo determinar  o fundamental objetivo na criação dessas 

agencias pautando-se em direitos fundamentais,  (i) criar um ambiente propício à segurança 

jurídica dos contratos com o Estado e atração de capital privado, (ii) descentralizar a governança 

estatal sob temas complexos e preponderantemente técnicos, emprestando-lhes certa 

previsibilidade e tornando-as menos suscetíveis aos embates e interesses políticos/partidários 

típicos das rotinas do Congresso Nacional. O marco teórico do trabalho concentra-se na análise 

do direito administrativo em paralelo a ideias defendidas por autores como Sergio Guerra e 

Adrian Vermeule. Este que reconhece que as agências possuem verdadeira delegação para 

legislar e julgar litígios, enquanto aquele levanta a observação do atual sistema presidencialista 

brasileiro propicia uma forte concentração de poderes nas mãos do Chefe do Poder Executivo, 

com atuação voltada, em grande parte, para as alianças políticas, o que contribui fortemente 

para a corrupção. Além disso, utilizar-se-á como metodologia o critério hipotético-dedutivo, 

abrangendo também o modelo analítico de pesquisa, fazendo o levantamento dos critérios nas 

dez agências reguladoras brasileiras a começar por sua origem no Plano Diretor do Estado 
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Brasileiro de 1995 em paralelo com a análise de para quais direitos fundamentais suas 

atividades contribuem para a efetivação.  O marco temporal do trabalho concentra-se no período 

de instituição das agências reguladoras até os dias de hoje. 
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