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“Lo que hoy entendemos por reglamento y 

potestad reglamentaria es el resultado de 

una pugna secular por la conquista de la 

hegemonía en el campo de la producción 

normativa entre el poder ejecutivo y las 

asambleas representativas, que se inicia en 

la Baja Edad Media.” 

(Juan Alfonso Santamaría Pastor)1 

                                            
1 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Madri: 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S/A, Vol. I, 4. Ed., p. 308. 
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RESUMO 

 

Peixoto, Marco Aurélio Ventura. Poder Regulamentar da 

Administração Pública: os regulamentos autônomos como ferramentas de 

atenção à dinâmica social. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade 

Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito 

do Recife, 2005, 172 fls. 

 

A utilização prática dos regulamentos tem ido muito além do que, 

em tese, estava a pretender o constituinte. A amplitude conferida ao poder 

regulamentar da Administração Pública representa um reflexo do sistema 

jurídico brasileiro, no qual a estrutura constitucional e legal é insuficiente 

para atingir a eficácia exigida pela sociedade. Pretende-se desenvolver uma 

análise do poder regulamentar da Administração Pública, inicialmente no 

Direito Estrangeiro, de onde vêm as origens do nosso poder regulamentar. 

Posteriormente, proceder-se-á a um detido estudo da aplicação do poder 

regulamentar no ordenamento jurídico brasileiro, buscando o conteúdo e o 

alcance de tal instituto, no intuito de demonstrar como têm o Poder 

Executivo e seus agentes expedido decretos e outros instrumentos 

normativos que chegam a ultrapassar as funções que lhes foram 

constitucionalmente asseguradas. 

Palavras-chave: poder regulamentar, decreto, regulamento autônomo. 
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ABSTRACT 

 

The practical use of Administration’s regulation power has gone far 

beyond what the Brazilian Constitutional aimed to. The amplitude given to 

the Public Administration’s regulation power represents a reflex of the 

Brazilian legal system, in which the constitutional and legal structure is not 

enough to achieve the efficacy expected by society. It is intended to develop 

an analysis of Administration’s regulation power, at first in foreign legal 

systems, from where the origins of our regulation power come. After that, it 

will be made a profound study of the regulation power’s application in the 

Brazilian legal system, searching for its range and contents, in order to 

demonstrate how the Executive Branch and its agents have been using 

decrees and others legal instruments which exceed the functions assigned to 

them by the Constitution. 

Keywords: Regulation power, decree, autonomous regulation. 
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RESUME 

 

L’utilisation pratique de la réglementation est allée bien au-delà de 

ce que, au préalable, prétendait le texte constitutionnel brésilien. 

L’amplitude conférée au pouvoir règlementaire de l’Administration Publique 

représente un reflet du système juridique brésilien, dans lequel la structure 

constitutionnelle et légale est insuffisante pour atteindre l’efficacité exigée 

par la société. On prétend développer une analyse du pouvoir règlementaire 

de l’Administration Publique, initialement dans le droit étranger, d’où 

viennent les origines du notre. Ensuite, on procèdera à une étude arrêtée de 

l’application du pouvoir règlementaire dans les ordonnances juridique 

brésilienne, cherchant le contenu et la portée d’un tel institut, dans le but de 

démontrer comment le pouvoir exécutif et ses agents ont expédié des décrets 

et autres instruments normatifs qui parviennent à dépasser les fonctions qui 

leur ont été constitutionnellement confiées. 

Mots-clés : pouvoir règlementaire, décret, règlement autonome. 
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RESUMEN 

 

La utilización práctica de los reglamentos se ha ido mucho más 

lejos de lo que, en tesis, pretendía el texto constitucional brasileño. La 

amplitud conferida al poder de reglamentación de la Administración Pública 

representa un reflejo del sistema jurídico brasileño, en el cual la estructura 

constitucional es insuficiente para atingir la eficacia  exigida por la sociedad. 

Se pretende desarrollar un análisis del poder reglamentar de la 

Administración Pública, inicialmente en el Derecho Extranjero, de donde 

vienen las orígenes del nuestro. En seguida, se procederá a un detenido 

estudio de la aplicación del poder reglamentar en el ordenamiento jurídico 

brasileño, buscando el contenido y el alcance de tal instituto, en el intuito de 

demostrar cómo tienen el Poder Ejecutivo y sus agentes expedido decretos y 

otros instrumentos normativos que llegan a ultrapasar las funciones que les 

han sido constitucionalmente aseguradas. 

Palabras llave: poder reglamentar, decreto, reglamento autónomo 
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Introdução: a “deslegalização” e a possibilidade 

de edição de regulamentos autônomos pela 

Administração Pública 

 
 

Pretende-se, com o presente estudo, abordar tema dos mais 

complexos no atual estágio do ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a 

função regulamentar da Administração Pública, seus limites, conteúdo e 

alcance, notadamente a partir da polêmica possibilidade de se inovar na 

ordem jurídica, com a expedição de regulamentos chamados independentes 

ou autônomos, que retornou entre nós a partir da Emenda Constitucional 

n.º 32, de 11 de setembro de 2001. 

Isto porque vem se discutindo, e não é de hoje, se o Poder 

Executivo, ao normatizar, através de decretos ou outros instrumentos, 

matérias que não foram reguladas por lei, ou que estão legisladas em sentido 

contrário, não estaria afrontando o princípio da legalidade e a separação dos 

poderes, agindo, portanto, inconstitucionalmente. 

O tema ganha ainda em importância a partir do momento em que o 

Brasil se inseriu no fenômeno da “agencificação”, experiência já vivenciada 

pelos Estados Unidos e por alguns países europeus, em que entes foram 

criados com funções típicas e específicas de regulação sobre certas matérias. 

A grande questão que se coloca é se há limites à crescente inserção 

do Poder Executivo nas atividades que, em tese, seriam mais afetas ao 
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Legislativo. De um lado, colocam-se aqueles que defendem a idéia de afronta 

à Constituição e de falta de previsão legal para tal atuação estatal. 

De outro, estão os que argumentam que o Legislativo não tem 

conseguido acompanhar a dinâmica da atuação administrativa, e que o 

exercício de funções regulamentares e normativas pela Administração seria 

essencial para o bom funcionamento da máquina administrativa. 

Utilizar-se-á, na pesquisa, como não poderia deixar de ser, um 

pouco da bibliografia estrangeira, a fim de que possamos analisar, sob a 

ótica de outros ordenamentos, como se deu na história e como se dá na 

atualidade o exercício do poder regulamentar por parte da Administração 

Pública. 

No primeiro capítulo, abordaremos, de forma geral, como se dá a 

atuação da Administração Pública, quais os seus privilégios e prerrogativas, 

e em que a sua atividade se distingue das relações privatísticas. 

Já no segundo capítulo, é momento de se analisar o princípio da 

legalidade enquanto garantia do Estado Democrático de Direito, e a questão 

da reserva legal, que se afigurará de essencial importância para a 

compreensão do poder regulamentar. 

Quando do terceiro capítulo, será a ocasião de estabelecer 

comparativos entre o princípio da legalidade e a competência (ou poder) 

regulamentar do administrador público, a fim de detectarmos em que base 

se assenta essa competência e se existe afronta ao referido princípio. 
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As questões atinentes às diferentes conceituações do instituto 

“regulamento”, bem como as distintas classificações do mesmo, serão objeto 

de nossa análise quando do quarto capítulo, o que nos facilitará uma melhor 

compreensão de suas variantes, frente à doutrina pátria e estrangeira.  

No quinto capítulo, como dissemos, faz-se necessária uma ilação 

ao direito estrangeiro, desenvolvendo-se um estudo sobre os sistemas que 

influenciaram decisivamente a formação da competência regulamentar no 

Brasil, quais sejam o francês, o americano, o alemão, o português, o italiano 

e o espanhol. 

Ao chegarmos ao sexto capítulo, adentrando já no ordenamento 

jurídico brasileiro, será desenvolvido um estudo dos aspectos históricos, 

fazendo-se uma evolução da presença do poder regulamentar em nossas 

Constituições. 

Por seu turno, no sétimo capítulo, a pesquisa se deterá às agências 

reguladoras, que representam algo tanto recente quanto inovador em nosso 

Direito, alvo de intensas e efervescentes discussões, tendo em vista que têm 

nascido com poderes normativos próprios e não apenas regulamentadores. 

Já no oitavo capítulo, chega-se ao centro do estudo, momento em 

que discutiremos as distinções entre os chamados regulamentos executivos 

ou de execução, e os regulamentos autônomos, as posições favoráveis e 

contrárias ao poder normativo do Executivo, e as modificações introduzidas 

pela Emenda Constitucional n.º 32/2001. 
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Ao se atingir o nono capítulo, procederemos a uma análise do 

controle exercido pelo Poder Legislativo sobre os regulamentos oriundos do 

Executivo, em face da previsão constitucional constante do art. 49, inciso V, 

bem como buscaremos demonstrar a evolução do entendimento de nossa 

Corte Constitucional a respeito da possibilidade e do exercício do poder 

regulamentar da Administração Pública.   

Por fim, no décimo capítulo, pretende-se sugerir a necessidade de 

se proceder a alterações constitucionais, bem como a criação de mecanismos 

de controle, na própria Constituição, que venham facilitar a convivência 

harmoniosa dos regulamentos autônomos com o princípio da legalidade. 

Depreende-se, para tanto, que o tema escolhido foi, é e será por 

muito tempo alvo de intensas divergências, razão pela qual passaremos a 

analisá-lo, a fim de que possamos elucidar dúvidas e questionamentos, 

quebrar alguns mitos e, principalmente, formar um firme convencimento 

acerca da matéria. 
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1. O regime jurídico, as prerrogativas e os 

privilégios da Administração Pública 

Não é novidade, para o estudioso do direito público, que a 

Administração Pública se movimenta dentro de um conjunto de princípios e 

normas que, de forma paradoxal, ao mesmo tempo em que lhe asseguram 

privilégios e prerrogativas, impõem limites e restrições inexistentes para os 

particulares. 

As atividades desenvolvidas pela Administração Pública 

pressupõem um estrito cumprimento à lei, não dispondo de vontade própria, 

nem sendo senhora absoluta dos interesses que lhe são confiados, sendo-lhe 

vedado dispor de tais interesses livre e arbitrariamente. 

O direito administrativo é constituído por esse conjunto de 

princípios e normas especiais que regulam as atividades executivas do 

Estado, apresentando-se como um ramo da ciência jurídica, dotado de 

regime específico e que se distingue nitidamente do Direito Privado. 

Segundo nos leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, o direito 

administrativo parte do direito público, pressupondo, além das 

características gerais do regime de Direito Público, outras que lhe são 

peculiares e que o individualizam. 
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Tal disciplina normativa peculiar é consagrada em dois princípios, 

quais sejam, a supremacia do interesse público sobre o privado e a 

indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos2. 

O regime jurídico administrativo deve, para tanto, apresentar 

normas que amparem tais interesses públicos e que evitem danos aos bens e 

à coisa pública. A liberdade jurídica ostentada pelo particular, para criar as 

suas normas privatísticas, deve se dar em respeito às normas de direito 

público.3 

Mas essa tal disciplina específica da Administração Pública, que 

determina a busca do interesse público, é colocada em discussão quando se 

fala do poder regulamentar por ela possuído. 

Afinal de contas, estaria o interesse público a determinar a atuação 

da Administração, influenciando a crescente inserção nas competências 

regulamentares, ou tal estaria se dando motivada por interesses outros, 

como os políticos e os econômicos? 

Esse é um debate ainda sem vencedores, e muito longe de se 

atingir um consenso. Não há como se precisar, no momento em que o Direito 

contemporâneo mais discute a competência regulamentar da Administração, 

que posição, na ordem jurídica, busca atingir o Executivo. 

Estaria nosso ordenamento diante de uma tentativa de retorno ao 

absolutismo? Parece-nos que não, mas se tem a certeza de que é o momento 

                                            
2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 11. Ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1999, p. 26. 
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de discutir sim quais os limites desse poder, a fim de que as prerrogativas e 

os privilégios não acarretem uma excessiva concentração de poderes nas 

mãos do administrador, sob pena de o princípio da legalidade e, por via de 

conseqüência, o próprio Poder Legislativo e a soberania popular, caírem em 

esquecimento. 

                                                                                                                                        
3 FIORINI, Bartolomé A. Derecho Administrativo. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, tomo I, 2. 
Ed., 1995, p. 21. 
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2. O Estado Democrático de Direito e o princípio 

da legalidade 

 

Não há como se falar na existência de um Estado Democrático de 

Direito sem que se esteja fundado no respeito ao império da lei. Os direitos 

fundamentais, assegurados na Constituição, representam uma fronteira 

comum a todos os poderes do Estado. Nada impede, no entanto, que sejam 

os mesmos regulamentados, em seu exercício, por atos posteriores à 

Constituição. 

O devido processo legal surgiu com o nítido objetivo de estabelecer 

limites aos poderes estatais, no entanto, logo se verificou que não bastava 

apenas limitar o Estado do ponto de vista procedimental previsto em lei, mas 

era necessário também o estabelecimento de limites à produção destas 

normas, a fim de que prevalecesse a razoabilidade das leis4. 

Depois de um triste e lamentável período na história política 

mundial, no qual se destacaram, dentre outros, os regimes fascista e 

comunista, em que se desvalorizava a separação de poderes, a 

independência do Legislativo e do Judiciário e os direitos e garantias 

fundamentais, é de se dizer que, com o fortalecimento das cartas 

constitucionais, nos mais diversos cantos do mundo, com algumas exceções, 

                                            
4 BALTHAZAR, Ezequiel Antônio Ribeiro. “A legalidade no Estado democrático de direito: 
necessidade de razoabilidade e de proporcionalidade das leis.” In Direito Regulatório: Temas 
Polêmicos. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2003, p. 62.  
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vive-se uma era de crescimento, enrijecimento e desenvolvimento da 

experiência democrática. 

E é exatamente neste cenário que se afigura a legalidade como um 

dos direitos fundamentais mais lembrados e defendidos pelas distintas 

ordens normativas. 

Quando se está diante de um Estado de Direito, a atuação do 

poder deve ter como pauta a lei e obedecer ao princípio da legalidade. 

Entretanto, da legalidade decorre como princípio também a igualdade. E 

ambos, legalidade e igualdade, estão sob o crivo de uma justiça, daí o 

terceiro princípio, garantidor dos demais, o princípio da justicialidade.5 

O devido processo legal é caracterizado como uma das garantias de 

liberdade do indivíduo diante do Estado, o qual tem o dever positivo de 

garantir os seus cidadãos. Aplicado sob a ótica substantiva, referido 

princípio é detentor de relevância constitucional em todos os sistemas 

jurídicos que prezam por um regime democrático. 

A legalidade deve reger a atuação da administração pública e 

funcionar como princípio moral fora da esfera do direito. É, no entender de 

Karl Larenz, um elemento imperativo de justiça, e exercitá-lo é também um 

mandamento moral.6 

A noção de Estado Democrático de Direito não representa um mero 

conceito formal, mas sim um conceito que tende a realizar verdadeira 

                                            
5 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. São Paulo: Saraiva, 
1998, p. 23. 
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democracia social. Concretiza-se, pois, em vários subprincípios, dentre os 

quais se destacam a proteção jurídica e as garantias processuais, que 

exigem, para além de um procedimento justo, o adequado aceso, assim como 

a realização do direito.7 

No Estado Democrático de Direito, não se busca proteger apenas a 

vida, a liberdade e a propriedade, valores defendidos pelo estado liberal, mas 

garantir valores outros, como o pleno emprego e outras conquistas sociais. 

Almeja-se sim transformar o estado-inimigo, distante da sociedade, 

vivido na realidade burguesa, no estado-amigo, que inspira confiança e 

segurança aos seus cidadãos.8 

Como dito, para tanto, a legalidade encontra-se inserta na grande 

maioria das constituições democráticas, como um direito fundamental que 

não garante apenas a atuação do direito de conteúdo material, mas também 

impõe, por igual, limites importantes à atuação estatal, a ponto de se 

constituir em um impedimento às ações arbitrárias do Estado contra aqueles 

que se encontram sob a sua atuação. 

                                                                                                                                        
6 LARENZ, Karl. Derecho justo: fundamentos de ética jurídica. Madrid: Civitas, 1995, p. 189. 
7 GOMES, Luiz Flávio; PIOVESAN, Flávia (coord). O sistema interamericano de proteção aos 
direitos humanos e o direito brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 
183-184. 
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 13. 
Ed., 2003, p. 380. 
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2.1. O princípio da legalidade em seu contexto 

histórico 

Sabemos todos que o direito resulta da vida em sociedade. Todos, 

nas primeiras lições, em qualquer Faculdade de Direito, ouvem sempre a 

célebre frase ubi societas, ibi jus, que significa que, onde existir uma 

aglomeração social, haverá sempre a presença de normas jurídicas, mais ou 

menos complexas. 

A doutrina costuma remontar as origens do princípio da legalidade 

à Cláusula 39 da Magna Carta de 1215, do Rei João Sem Terra, o qual 

buscou prever as possíveis violações praticadas pelo Rei contra um homem 

livre.9 

De lá para cá, o conceito evoluiu tanto, que já não se concebe uma 

democracia sem a obediência à legalidade. A revitalização da legalidade, em 

verdade, possibilitou ao devido processo legal transformar-se no mais 

importante instrumento jurídico para a proteção das liberdades públicas nos 

Estados Unidos da América e nos demais países que a incorporaram em sua 

ordem constitucional. Através dela, pois, a Constituição se pôs a serviço da 

democracia e do futuro.10 

                                            
9 O art. 39 da Magna Carta de 1215 versa que “...não se tomarão as carroças ou outras 
carruagens dos eclesiásticos, dos cavaleiros e das senhoras de distinção, nem a lenha para 
o consumo em nossas situações, sem o consentimento expresso dos proprietários.” 
10 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na 
nova Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2. Ed., 1989, p. 78. 
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Não podemos, no entanto, confundir o direito com a lei. Aquele 

sempre existiu, de forma mais ou menos evoluída, mas sempre esteve 

presente na vida social. A lei, no entanto, é uma experiência mais recente, 

que proporciona, indubitavelmente, maior segurança a toda e qualquer 

relação ou ordem jurídica. É uma experiência sem a qual não mais 

poderíamos conceber um sistema jurídico que se pretenda moderno e 

democrático. 

Não obstante a lei tenha cumprido o seu papel desde a 

Antigüidade, de forma bem menos complexa que a ora trabalhada, o conceito 

que usamos atualmente é mais moderno, originado no Estado de Direito, o 

qual fora instaurado na segunda fase da Era Moderna. 

Na fase inicial do Estado de Direito, que foi o período do 

liberalismo, o papel do Estado se resumia à proteção da propriedade e da 

liberdade dos indivíduos. Ao Direito era assim atribuída a função de 

garantidor das liberdades individuais. 

E para que fossem protegidas as liberdades individuais, nessa fase, 

fazia-se primordial que a Administração Pública estivesse submetida à lei 

que fosse emanada do Parlamento, expressão da vontade popular. O Poder 

Executivo não detinha o poder de editar normas, competindo-lhe apenas sua 

execução. 

O que se pode criticar desse período inicial é que, naquele tempo, a 

aplicação do princípio da legalidade tinha uma visão muito restrita, limitada 

apenas à proteção da propriedade e da liberdade individual, de modo que 
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aquilo que estivesse fora desse âmbito, não estaria sujeito à incidência do 

princípio. 

Já no final do século XIX, fomentavam-se as insurgências contra o 

liberalismo, em dois posicionamentos. De um lado havia os extremados, que 

negavam os direitos individuais, de que são exemplos recentes o nazismo, o 

fascismo e até o comunismo. De outra sorte, havia as posições 

intermediárias, que atribuíam ao Estado um papel mais ativo, 

intervencionista na ordem econômica e social. 

Por estes tempos, aumentaram as funções a cargo do Estado, o 

que acarretou o crescimento do aparelho administrativo e o fortalecimento 

do Poder Executivo. Sofreu com isso, no entanto, o princípio da separação de 

poderes, em vista de que funções normativas foram atribuídas ao Executivo, 

com regulamentos ou instrumentos afins. 

A lei, nesse período, perdeu um pouco do prestígio de que 

desfrutava anteriormente, seja porque se desvinculou da idéia de justiça, 

seja porque perdeu o caráter de generalidade e abstração, passando a ser 

encarada em seu aspecto meramente formal, e deixando de ser vista como 

um instrumento de garantia dos direitos individuais.11 

Pode-se, no entanto, nesse mesmo intervalo temporal, indicar um 

aspecto positivo na evolução do princípio da legalidade, visto que se passou 

a exigir a submissão de toda a Administração Pública à lei, de modo que ela 

                                            
11 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. “Limites da função reguladora das agências diante do 
Princípio da Legalidade”. Direito Regulatório: Temas Polêmicos. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 
2003, p. 40. 
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somente estaria autorizada a fazer o que a lei permitisse. A crítica 

doutrinária persiste no ponto em que, não obstante toda a Administração 

restasse subordinada à lei, esta passou a abranger atos normativos editados 

pelo Executivo, com força de lei. 

Já na visão do Estado Democrático de Direito, o princípio da 

legalidade teve notável ampliação, passando a abranger não apenas as leis e 

atos normativos do Executivo com força de lei, mas também valores e 

princípios contidos de forma expressa ou implícita na Constituição. 

Nesse momento, a lei recupera o seu conteúdo axiológico, de forma 

a buscar reduzir a discricionariedade administrativa do período 

imediatamente anterior. 

Surgiram, ademais, mecanismos outros, como o direito à 

informação, à publicidade e à motivação dos atos administrativos, a fim de 

permitir a ampliação do controle administrativo, além de entes como os 

Tribunais de Contas e os Ministérios Públicos, funcionando como ouvidorias 

para as denúncias de irregularidades no agir do administrador. 

Na realidade atual, encontramos a preocupação de restabelecer a 

liberdade individual, a qual fora afetada e reduzida em função do Estado 

intervencionista. Tem-se buscado reduzir o papel do Estado, com 

instrumentos como o da privatização, quebra de monopólios, desregulação, 

concessão e permissão de serviço público e terceirizações, cabendo ao 

Estado a função de planejamento e regulação, através de mecanismos como 

os das agências reguladoras, fenômeno que já chegou ao Brasil. 
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Essas novas características nos permitem falar que a regulação 

cria novo tipo de direito, negociado, flexível, indicativo. No entanto, é um 

direito que convive com as tradicionais formas de produção legislativa, as 

quais apresentam imperatividade, generalidade e abstração, e geram 

inúmeras discussões sobre os limites e possibilidades de quem pode, no 

contexto atual, exercer a função regulatória no ordenamento brasileiro. 

 

2.2. A razoabilidade e a proporcionalidade enquanto 

ferramentas para o controle e a aplicação da 

juridicidade 

A legalidade, entendida como uma das pilastras fundamentais de 

todo e qualquer sistema jurídico que se pretenda democrático e moderno, é 

garantidora, como antes dito, da própria segurança jurídica nas relações 

sociais, aproximando-se mais de uma garantia constitucional fundamental 

que de mero direito individual. 

A lei, portanto, não pode e nem deve afrontar os direitos e 

garantias fundamentais assegurados aos indivíduos. A norma legal tem que 

possuir, assim, conteúdo que obedeça, dentre outras coisas, ao próprio 

princípio da razoabilidade. 

Isto porque uma lei que não é razoável pode ser tida como 

arbitrária, abusiva, casuística, o que deve sempre ser repudiado em seio 

social. 
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Em tal matéria, o próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro, em 

sede de ações diretas de inconstitucionalidade, tem se pronunciado no 

sentido de que, dentro da perspectiva da extensão da teoria do desvio de 

poder ao plano das atividades legislativas, o Estado não dispõe de 

competência para legislar de forma imoderada e irresponsável, subvertendo 

os fins que regem o desempenho da função estatal.12 

No que diz respeito à proporcionalidade, nossos estudiosos 

inspiram-se, basicamente, na doutrina dos alemães, que afirmam ser 

necessária a concorrência de três condições, quais sejam, a adequação, que 

exige que as medidas sejam aptas aos objetivos; a exigibilidade ou a 

necessidade, que determina que o meio utilizado deve ser o menos danoso; e 

a proporcionalidade stricto sensu, que representa o equilíbrio entre danos e 

resultado.13 

A adequação é de ser verificada, de início, no próprio texto legal, a 

fim de se saber se há compatibilidade entre os motivos de sua edição, os fins 

pretendidos e o meio utilizado. 

A respeito, Canotilho leciona que entre o fim da autorização 

constitucional para uma emanação de leis restritivas e o exercício do poder 

                                            
12 A respeito, veja-se os Acórdãos proferidos nas ADINs n.ºs 1063/DF e 2667/DF, em que o 
Ministro Celso de Mello concluiu que a teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano 
das atividades legislativas, permite que se contenham eventuais excessos decorrentes do 
exercício imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao Poder Público, 
pois o Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração de 
situações normativas que comprometam e afetem os fins que regem a prática da função de 
legislar. 
13 BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 
22. Ed., 1999, p. 219. 
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discricionário por parte do legislador ao realizar esse fim deve existir uma 

inequívoca conexão material de meios e fins.14 

Por sua vez, a exigibilidade ou a necessidade, como nos referimos 

acima, é também conhecida, enquanto requisito, como o da menor 

ingerência possível, de modo que sejam escolhidos os meios menos onerosos 

aos destinatários das normas. Não se deve, pois, editar uma lei, se houver 

outras medidas menos danosas aos cidadãos, de sorte que poderá esta ser 

tida por inconstitucional em se comprovando tal afronta ao caráter da 

proporcionalidade. 

Já essa proporcionalidade em sentido estrito nada mais é que o 

próprio custo-benefício da norma adotada, de sorte que deve o legislador 

ponderar as vantagens e desvantagens que podem advir aos destinatários 

com sua edição, a fim de concluir sobre sua viabilidade. 

A proporcionalidade, enquanto princípio, outrossim, não é objeto 

de consenso doutrinário, em razão de críticas que questionam sua 

existência, validade e aplicação ao direito constitucional. Seus defensores, no 

entanto, aos quais nos filiamos, afirmam que o princípio não agrega 

subjetivismo à interpretação e aplicação, mas dá ao intérprete verdadeiro 

instrumento de solução de colisão de direitos, bens e interesses albergados 

pela Constituição.15 

                                            
14 Canotilho, J.J. Gomes, Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 488. 
15 SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. Limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 150. 
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Proceder ao controle da razoabilidade e da proporcionalidade das 

leis afigura-se, em nosso entendimento, tarefa primordial nos sistemas de 

Constituição rígida, no sentido de se evitar que o legislador, no desempenho 

de suas funções, extrapole os limites do razoável e do admissível, 

sobrepondo-se aos anseios e garantias sociais. 

Nessa linha, o Judiciário tem sim papel de fundamental 

importância, pois a ele caberá, em última análise, a verificação da 

razoabilidade e da proporcionalidade de uma norma legal. 

Tal tarefa não significa a atribuição de mais poderes ao Judiciário, 

a imersão na discricionariedade da administração, nem a sobreposição de 

funções, mas a necessária aferição da compatibilidade das garantias 

constitucionais com o texto legal editado. 
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3. A competência normativa do administrador 

público em contraposição ao princípio da 

legalidade: a reserva legal enquanto limite ao agir 

normativo da Administração 

 

Há poderes ou atribuições que são inerentes à atuação da 

Administração Pública, sem os quais não conseguiria se fazer mover a já tão 

complicada máquina estatal. Dentre esses, inclui-se a competência 

normativa ou regulamentar. 

Há quem estabeleça distinção entre poder, faculdade e atribuição, 

como é o caso de Diógenes Gasparini. Para ele, não há que se falar em poder 

regulamentar, em vista de que não se estabelece ao lado dos outros quatro 

poderes da República. Também não haveria que se falar em faculdade 

regulamentar, já que tal expressão daria a idéia de possibilidade de aceitação 

ou não. Assim, segundo aquele autor, a expressão ideal a ser utilizada seria 

a de atribuição regulamentar, já que o seu detentor não teria a faculdade de 

escolher entre regulamentar ou não determinada lei ou matéria.16 

A doutrina, entretanto, regra geral prefere se valer da expressão 

“poder”, mas não colocando, em momento algum, como o fez Gasparini, 

como se fosse um poder paralelo ao Legislativo, Executivo e Judiciário, 

                                            
16 Gasparini, Diógenes. Poder Regulamentar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2. 
Ed., 1982, p. 18/19. 
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mesmo porque, de uma forma ou de outra, a competência regulamentar 

acaba sendo exercida por ambos os poderes. 

Assim, objeto de nosso estudo, o poder ou a atribuição 

regulamentar representa os atos pelos quais o administrador exerce sua 

atividade normativa, quer na expedição dos decretos regulamentadores, 

quer, mais recentemente, na inserção dos chamados regulamentos 

autônomos e na experiência das agências reguladoras, com o controle 

regulamentar sobre determinadas atividades. 

Apesar disso, costuma-se sempre colocar, do outro lado da 

balança, ao se estudar a competência regulamentar da Administração 

Pública, o precípuo e constitucional princípio da legalidade, visto que, em 

muitos casos, tem-se questionado se o exercício desse poder não estaria a 

afrontar a legalidade e a própria separação dos poderes. 

É sabido, e isto já foi visto linhas acima, que o Estado Democrático 

de Direito firma suas bases no princípio da legalidade. Além de representar 

instrumento indispensável à segurança das relações jurídicas, a lei atua 

como mecanismo de separação entre os três poderes estatais. 

O agir do administrador público está intrinsecamente ligado a tal 

princípio da legalidade, de modo que somente pode o administrador agir nos 

limites do que a lei lhe permite, não devendo exorbitar de sua competência. 

Busca-se, pois, com a aplicação desse princípio, conferir aos administrados 
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a certeza de que a lei, fruto da soberania popular, os protege e de que 

nenhum mal lhes advirá do comportamento de seus governantes17. 

Os mais árduos defensores da legalidade indicam que a produção 

da lei, pelo Poder Legislativo, pressupõe a pluralidade de opiniões e 

interesses representados no Congresso Nacional, ao passo em que a edição 

de um regulamento, pelo Executivo, dá-se sob a presunção de que se 

observara apenas uma corrente de opiniões a respeito do tema.18  

No entanto, a realidade dos fatos fez com que, lentamente, fosse a 

lei perdendo a sua função de garantidora maior das relações jurídicas. Foi, 

aos poucos, em muitos ordenamentos, inclusive no nosso, tendo as suas 

características desvirtuadas, em grande parte por não acompanhar a 

evolução dos fatos, cedendo espaço para o Poder Executivo, quer na pressão 

exercida sobre o próprio Legislativo, quer através do exercício, e da 

conseqüente e eventual exorbitância, de sua competência normativa. 

Mas é de se ter em conta, outrossim, que essa dita invasão 

regulamentar, sobrepondo-se, muitas vezes, à legalidade, não se deu e não 

se dá por acaso. 

Segundo se sabe, não é de hoje que o Poder Legislativo vem sendo 

alvo de intensas críticas, não apenas da parte daqueles que ocupam o 

                                            
17 PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro. “Fundamento Constitucional da atividade 
normativa das autarquias no direito brasileiro”. In Direito Regulatório. Temas Polêmicos. Belo 
Horizonte: Ed. Fórum, 2003, p. 287. 
18 PASTORES, Rodrigo Reis. “Controle Abstrato de Constitucionalidade dos Regulamentos 
Expedidos pelas Agências.” In Fórum Administrativo – Direito Público – FA. Belo Horizonte: 
Ed. Fórum, ano 4, n. 36, p. 3397-3408, fev. 2004, p. 3402. 
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Executivo, mas de toda a sociedade, em função da morosidade com que trata 

matérias de interesse da sociedade. 

Não obstante a diversidade de temas com os quais, efetivamente, 

têm que se deparar os parlamentares, a verdade é que a contraprestação aos 

eleitores, através da elaboração, revisão e adequação da pátria legislação, 

tem ocupado cada vez posição de menos destaque, tanto é que, a título de 

exemplo, apenas no Brasil, no ano de 2004, o Congresso Nacional houve por 

aprovar mais projetos de leis de conversão de medidas provisórias que 

projetos de lei propriamente ditos. 

Se entre 1946 e 1964, o Poder Legislativo se apresentou como o 

principal proponente de leis, com 57% delas originadas de parlamentares, tal 

produção foi, aos poucos, decrescendo. No período compreendido entre 1965 

e 1984, os legisladores foram autores de menos de 20% das leis aprovadas, 

ao passo em que, mais recentemente, de 1989 a 1998, tão somente 14%.19 

E a dinâmica da vida social exige da Administração Pública 

medidas sempre rápidas, enérgicas e, acima de tudo, eficientes. Sem querer 

desmerecer a atividade parlamentar, mas se houvesse o Executivo que 

esperar, sempre que fosse necessária a adoção de uma determinada ação, 

pelo Poder Legislativo e pelo completo detalhamento da matéria, não tenha 

dúvidas de que sua atividade estaria completamente engessada e a 

população seria, por conseguinte, a maior prejudicada por tal inércia. 

                                            
19 AMORIM NETO, Octavio e SANTOS, Fabiano. “A produção legislativa do Congresso. Entre 
a paróquia e a ação”. In VIANA, Luiz Werneck (organizador), A democracia e os três poderes 
no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002, p. 95. 
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É nesse aspecto que surge a atividade normativo-reguladora do 

Estado. Se antes se tinha em mente que, em função do princípio da 

legalidade, caberia à Administração Pública tão somente expedir 

regulamentos para a fiel execução dos instrumentos legais, atualmente já se 

discute, defende e aplica a tese de que os regulamentos podem sim inovar na 

ordem jurídica, disciplinando e detalhando matérias, mesmo que para tanto 

não haja uma previsão legal específica. 

Apesar disso, é de se dizer que se a lei, no conceito que 

conhecemos e acabamos de verificar acima, apresenta, ao menos em tese, 

um campo de atuação sem limites, não podemos, em hipótese alguma, 

indicar a mesma assertiva para os regulamentos expedidos pela 

Administração Pública. 

O âmbito de atuação do Executivo, na edição dos regulamentos, 

deve ser tido como residual e limitado, inserto nos limites 

constitucionalmente previstos, ou delegados por força de lei. 

Em sentido contrário ao princípio da legalidade, que se apresenta 

como um tanto quanto genérico ou abstrato, a reserva legal, vista como 

princípio, demonstra-nos a exigência de lei formal, elaborada pelo Poder 

Legislativo, segundo normas previamente previstas pelo Poder Constituinte, 

a fim de especificar e regulamentar matérias da Constituição. 

A legalidade é de ser entendida como indicativo da necessidade de 

lei elaborada consoante os ditames constitucionais, ao tempo em que a 

reserva legal determina o âmbito de atuação material especificado pela Carta 
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Política. Assim, toda atividade humana é sujeita à legalidade, mas nem toda 

está inserta no âmbito da reserva legal. 

O constitucionalista J. J. Canotilho, por sua vez, ensina-nos que, 

em relação a certas matérias, a Constituição preferiu a lei como meio de 

atuação das disposições constitucionais, mas não proibiu a intervenção de 

outros atos legislativos, desde que a lei formal isso mesmo autorize e 

estabeleça, previamente, os princípios e objeto de regulamentação das 

matérias, que viria a ser a reserva relativa.20 

Por sua vez, Gilmar Ferreira Mendes afirma, em referência à 

reserva legal, que, em se tratando de imposição a determinados direitos, 

deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da 

restrição eventualmente fixada, mas também sobre a compatibilidade das 

restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade.21 

Remonta-se a reserva de lei aos ensinamentos da doutrina alemã, 

a qual indicava que o Executivo não poderia editar regulamentos que 

incidissem de forma negativa sobre a esfera jurídica dos cidadãos, sem que 

houvesse uma prévia indicação legal.22 

                                            
20 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional..., p. 635. 
21 FERREIRA MENDES, Gilmar. “A proporcionalidade na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal”. Repertório IOB de Jurisprudência. São Paulo: n.º 23, dez/1994, p. 475-
469  
22 A respeito, trazendo-se a matéria ao ordenamento brasileiro, veja-se o Acórdão proferido 
pelo STF, na ADIN 2075 MC/RJ, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no 
DJU de 27/06/2003. Naquele julgado, sustentou-se que a reserva de lei constitui postulado 
revestido de função excludente, já que veda intervenções normativas de órgãos estatais não 
legislativos. Assim, decidiu o STF, àquela ocasião, que não cabe ao Executivo, em tema 
guardado pela reserva de lei, atuar na anômala e inconstitucional condição de legislador. 
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Verdadeiramente, tal questão, que deu origem ao chamado 

princípio da reserva legal, é nada menos que o fruto do embate, que não é de 

hoje, mas remonta às Idades Média e Moderna, quando das disputas entre 

os monarcas e os parlamentos, em relação à regulamentação da vida social. 

Nos estados alemães, após a queda de Napoleão Bonaparte, optou-

se por reservar os temas de liberdade e propriedade como conteúdo da 

reserva legal, de modo que, para editar quaisquer tipos de regulamentos 

nessas matérias, o monarca teria que contar com a autorização do 

Parlamento.23 

No confronto, ou melhor dizendo, no relacionamento que se há de 

estabelecer entre leis e regulamentos, para que se possa aplicar dito 

princípio da reserva de lei, tem-se que afirmar que naquelas matérias que 

estão, por força constitucional, sujeitas à edição de texto legal, não pode o 

Executivo se investir de competência não possuída e, para tanto, emitir 

regulamentos, antecipando-se ao legislador. 

Mas em relação a essa temática, há um grande mito a ser 

quebrado. Por muito tempo, a doutrina considerou que, uma vez que a carta 

constitucional de um país estatuísse determinada matéria como específica 

de disciplinamento por lei, não se afiguraria possível, sob qualquer hipótese, 

que houvesse instrumentos infralegais, como os regulamentos, que 

tratassem da mesma matéria. 

                                            
23 É de se ressaltar que, durante muito tempo, boa parte dos países europeus desconheciam 
a temática da reserva de lei, por compreenderem que era típica e específica de sistemas 
jurídicos autoritários. Aos poucos, o entendimento foi sendo alterado, passando-se a 
valorizar a reserva de lei como instrumento democrático. 
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Ora, quem defende, e com muita propriedade, a boa aplicação do 

princípio da reserva de lei, ou reserva legal, enquanto instrumento 

garantidor da democracia e da relação entre os poderes, sabe perfeitamente 

que o objetivo não é fazer com que as leis desçam aos mínimos detalhes e 

sejam tão específicas e completas que, por si sós, sejam suficientes para a 

regulamentação do que se pretendia. 

Indubitavelmente não há como ser assim. Desse modo, aplicar a 

reserva de lei não representa a vedação de remissões a regulamentos 

posteriores, no sentido de que estes instrumentos possam complementar ou 

especificar certos comandos contidos em lei. 

Dessa forma, as relações entre a lei e o regulamento devem estar 

condicionadas à transcendência da matéria que se deva regular, de modo 

que o constituinte estabelece a primeira seleção das matérias que considera 

relevantes, o legislador concretiza o âmbito da reserval lega e deixa o espaço 

que considere oportuno aos regulamentos.24 

Ainda assim, poder-se-ia questionar: se o constituinte estabeleceu 

delegação ao legislador para o tratamento de matérias específicas, seria o 

legislador detentor de competência para, de certo modo, subdelegar referidas 

competências? 

Pensamos que sim, mas é de se ressaltar que não se trata de uma 

subdelegação de competência por parte do legislador. Ele não recebe o 

comando constitucional e, por si, repassa-o ao Executivo, pois se assim o 
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fosse, certamente estaríamos diante do descumprimento do próprio texto 

constitucional. 

O que ocorre é que é plenamente possível que o legislador, 

cumprindo com a determinação do constituinte, elabore o texto legal sobre 

aquela temática e remeta, expressa ou tacitamente, as minúcias e 

especificidades a um posterior instrumento regulamentador. 

Por conseguinte, nesses casos em que há a expressa previsão na 

Constituição de matérias a serem disciplinadas por lei, e havendo 

regulamentos posteriores a esses instrumentos legais, tais devem ser, 

necessariamente, condizentes e conformes com o texto legal, não podendo 

contrariá-los, sob pena de serem considerados nulos de pleno direito, por 

inconstitucionalidade material. 

 

 

 

                                                                                                                                        
24 ORTEGA, Ricardo Rivero. Administraciones Públicas y Derecho Privado. Madri: Marcial 
Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 1998, p. 53. 
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4. A necessidade de conceituação do instituto 

para uma melhor compreensão das suas variantes 

 

Conforme já salientado, o ideal de regulamento, enquanto 

competência do administrador público, é inicialmente originado da função 

precípua de executar o comando legal. 

Isto porque, na linha da clássica teoria da separação dos poderes, 

competiria ao Legislativo estabelecer a normatização da vida em sociedade, 

ao passo em que restaria sob a responsabilidade do Poder Executivo cumprir 

fielmente a vontade do legislador, que em última análise seria também a 

vontade da soberania popular. 

Assim, na linha de atividades com as quais estaria afeto o Poder 

Executivo e, em sentido amplo, a Administração Pública, pode-se incluir, 

sem sombra de dúvidas, a atribuição de expedir regulamentos, para a fiel 

execução das leis. 

Há quem diga que a expressão regulação, do inglês “regulation”, 

teria a sua origem nas formulações de profissionais anglo-saxões, visando à 

distinção entre a regulamentação clássica dos direitos e a intervenção do 

Estado na atividade econômica, com o fito de corrigir e prevenir as 

conseqüências de uma economia descontrolada.25 

                                            
25 BUSTAMANTE, Jorge Eduardo. Desregulación entre el Derecho y la economía. Buenos 
Aires: Abeledo-Perrot, p. 60, apud MOTTA, Paulo Roberto Ferreira. “A Regulação como 
Instituto Jurídico.” Revista de Direito Público da Economia- RDPE. Belo Horizonte: ano 1, n. 
4, p. 183-209, out/dez. 2003, p. 183. 
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Já Odete Medauar, em recente artigo, critica o uso da expressão 

“regulation”, para indicar a origem do instituto da regulação. Segundo ela, 

dito termo não representa a edição de regulamentos, de modo que, para 

tanto, em nossa interpretação, dever-se-ia indicar a expressão “rulemaking”. 

26 

Assim sendo, de uma forma ou de outra, com o termo regulamento 

estamos a designar as normas jurídicas ditadas pela Administração, ou 

pelos órgãos estatais que não ostentam competência legislativa originária. 

Há quem defenda a idéia de que os regulamentos são meros atos 

administrativos, não possuindo conteúdo legal, nem em sentido material, já 

que independeria se os seus efeitos são gerais ou não.27  

Para nós, os regulamentos são tidos como inclusos, na hierarquia 

normativa, abaixo dos instrumentos legais, mas possuem um amplo campo 

de atuação e de utilização por parte da Administração Pública, os quais, ao 

mesmo tempo em que deixam, em alguns casos, as leis em quantidade 

inferior, crescem em importância e chegam até a contradizê-las. 

Isso porque, com o passar dos anos, e a incessante evolução social, 

passou-se a debater se não estaria o Poder Legislativo quedando moroso em 

relação a essa dinâmica da sociedade, de modo a não editar, com a 

necessária celeridade, a normatização demandada para a regulamentação do 

convívio entre as pessoas. 

                                            
26 MEDAUAR, Odette. “Regulação e Auto-Regulação”, Revista de Direito Administrativo, n. 
228, abr/jun. 2002, p. 124. 
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Sendo assim, passou-se a defender a admissibilidade dos 

chamados regulamentos autônomos ou independentes, os quais não se 

originariam de autorização legislativa ou de comandos legais, chegando 

inclusive a inovar na ordem jurídica de uma nação. 

Enfim, os regulamentos são o tema do presente estudo. Ocorre 

que, em uma consulta à doutrina, não apenas brasileira, mas também à 

estrangeira, a partir da verificação dos sistemas normativos que 

influenciaram o nosso direito regulatório, deparamo-nos com uma 

vastíssima gama de conceitos, uns mais precisos, outros bastante 

indeterminados, classificando e qualificando o instituto do regulamento. 

Faz-se importante, pois, até mesmo para que se possa bem 

compreender o conteúdo específico da pesquisa, que se proceda com uma 

rápida identificação desses conceitos, oriundos das mais diversas teses e dos 

mais distintos doutrinadores. 

 

4.1. Os regulamentos executivos ou complementares: 

consenso doutrinário quanto à admissibilidade 

 

Se há uma espécie do instituto com o qual não se encontrarão 

dissonâncias doutrinárias, no sentido de sua admissibilidade, esta é sem 

                                                                                                                                        
27 CIMMA, Enrique Silva. Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Actos, contratos y 
bienes. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2001, p. 12. 
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dúvida a dos regulamentos executivos ou complementares. São os 

regulamentos “secundum legem”, ou de acordo com a lei. 

É a mais típica das manifestações de um regulamento, e também a 

mais utilizada, para o bom funcionamento da máquina estatal. Consistem os 

regulamentos executivos, para tanto, na tarefa de conferir fiel execução a 

uma lei pré-existente, que demande um detalhamento ou uma 

complementação específica. 

Em relação a esse tipo de regulamentos, há que se dizer que não 

precisam necessariamente de uma expressa previsão legal que remeta a 

especificação ou o detalhamento a um regulamento posterior. Podem, assim, 

os regulamentos complementares ou executivos ser espontâneos ou devidos, 

de modo que os primeiros ocorrem quando a lei nada diz quanto à 

regulamentação, mas a Administração entende adequado, e os segundos 

quando a lei indica a imposição ao Executivo de detalhar o comando 

normativo.28 

Nessa classe de regulamentos, ao contrário do que veremos em 

relação aos independentes ou autônomos, deve haver profunda harmonia 

entre o texto legal e o decreto ou outro instrumento que vier a regulamentá-

lo, já que se fôssemos imaginar alguma possibilidade de discordância, o 

regulamento perderia nada menos do que a sua própria razão de existência. 

Devendo, pois, os regulamentos meramente executivos ou 

complementares respeitarem o conteúdo do disposto na lei que visam a 
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regulamentar, incorrerão em vício, passível de nulidade de pleno direito, no 

caso de se investirem em competência não possuída, qual seja, inovar no 

ordenamento, tratando de matérias que não lhes foram delegadas por lei. 

 

4.2. Regulamentos independentes ou autônomos: 

uma polêmica realidade 

Em sentido oposto aos regulamentos complementares ou 

executivos, os quais acabamos de conceituar, os regulamentos 

independentes ou autônomos não especificam, detalham ou complementam 

lei alguma, mas regulam sim matérias que não estejam incluídas no 

princípio da reserva legal, chegando, verdadeiramente, a inovar na ordem 

jurídica. 

Essa seria, pois, a categoria dos regulamentos “praeter legem”, vez 

que cuidam de temas que escapam à lei, mas que, ao menos em tese, não a 

contrariam. 

Cumpre, de já, esclarecer que, não obstante a maior parte da 

doutrina qualificar as expressões independente e autônomo como sinônimos, 

alguns autores portugueses estabelecem distinção entre os termos, 

indicando que os autônomos seriam aqueles emitidos pelos entes públicos 

autárquicos no uso de poderes de produção normativa própria, ao passo em 

que os independentes seriam aqueles os quais a Administração edita sem 

                                                                                                                                        
28 AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, vol. II, p. 
161. 
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referência imediata à lei, não visando a executar, complementar, integrar, 

derrogar ou modificar qualquer dispositivo legal anterior.29 

Não se têm dúvidas de que, em se analisando, no Brasil ou no 

exterior, a problemática dos regulamentos, a espécie dos independentes ou 

autônomos representa o ponto mais espinhoso, já que é onde residem as 

principais polêmicas e divergências, quer em seio doutrinário, quer no 

entendimento jurisprudencial. 

Alguns ordenamentos jurídicos, como é o caso do português, 

prevêem expressamente a existência dos chamados regulamentos 

independentes ou autônomos, mas sempre com a previsão de indicação do 

dispositivo legal autorizador ou que houver atribuído a necessária 

competência normativa para tal mister, conforme comando do art. 112, n.º 

7, daquele diploma constitucional. 

A questão que se coloca como ponto polêmico é exatamente 

quando o Poder Executivo, não querendo ou mesmo não podendo aguardar o 

lento desenrolar das atividades parlamentares, e se imaginando detentor de 

competência normativa, acaba por editar regulamentos não mais “praeter 

legem”, mas sim “contra legem”, tratando de matérias que a Constituição 

reserva à lei (reserva legal), ou mesmo dispondo de forma contrária a textos 

legais pré-existentes. 

Nessas hipóteses, nasce a insatisfação legislativa, e até mesmo da 

sociedade organizada, contra o que pode vir a representar um abuso do 

                                            
29 Cf. VAZ, Manuel Afonso. Lei e Reserva de Lei. A causa da lei na Constituição Portuguesa 
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Poder Executivo, afrontando o texto constitucional e exorbitando das 

competências que lhe são atribuídas. 

Polêmicas, insatisfações e divergências à parte, a verdade é que os 

regulamentos autônomos ou independentes – aqui entendemos esses termos 

como sinônimos – são uma realidade cada vez mais difundida nos principais 

sistemas jurídicos que conhecemos. A dinâmica social os exige, e a 

Administração deles se utiliza, a fim de dar cumprimento às suas políticas e 

para, de certa forma, tentar acompanhar a evolução das relações sociais. 

 

4.3. A utilização excepcional dos regulamentos de 

necessidade 

Na doutrina estrangeira, especialmente na espanhola, faz-se 

referência ainda a uma terceira classe de regulamentos, qual seja, a dos 

chamados regulamentos de necessidade. 

Originam-se de um posicionamento que buscava justificar a edição 

de regulamentos, sem guarida constitucional, a fim de atender a situações 

de emergência, catástrofes ou outras anormalidades, quando 

representassem alterações na ordem interna.30 

Tais regulamentos, por demais criticados na doutrina em geral, são 

identificados em momentos esparsos na história mundial, mas detêm alguns 

caracteres específicos, que os diferenciam das demais espécies. 

                                                                                                                                        
de 1976. Porto: 1992, p. 59. 
30 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios..., p. 330. 
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Justifica-se, entre os espanhóis, a sua utilização, tendo em vista 

que, diante de circunstâncias de excepcional gravidade, não pode a 

autoridade administrativa se manter inerte, devendo editar tais espécies, 

ainda que à margem dos procedimentos comuns e das limitações próprias do 

poder regulamentar.31 

São tidos como temporários, já que somente devem perdurar os 

seus efeitos até que seja restabelecida a situação anterior, isto é, até que a 

anormalidade seja sanada. Cria-se, assim, em sua vigência, um regime 

verdadeiramente transitório32, diferente do normal, já que simplesmente 

suspendem a aplicação de normas anteriores. Finalmente, pelo caráter de 

urgência, não podem e nem devem obedecer ao trâmite normal da 

elaboração de outros regulamentos. 

Fazendo um paralelo com o direito brasileiro, esses regulamentos 

de necessidade, a que se alude na doutrina comparada, poderiam ser os 

decretos, os quais são passíveis de edição pelo Executivo, em situações como 

o estado de sítio ou estado de defesa. 

 

                                            
31 MORENO, Pedro T. Nevado-Batalla. Notas sobre derecho administrativo. Salamanca: Ratio 
Legis, 2001, p. 59. 
32 Como exemplo de previsão, no ordenamento espanhol, temos o artigo 21.1 m, da Lei de 
Bases do Regime Local (LBRL), que indica que o presidente da corporação ostenta a 
atribuição de adotar pessoalmente e sob sua responsabilidade, em caso de catástrofe ou de 
infortúnios públicos, as medidas necessárias e adequadas, dando conta imediatamente ao 
Pleno. 
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4.4. A distinção entre regulamentos jurídicos ou 

normativos e regulamentos administrativos ou de 

organização 

 

Não se cuida aqui de espécies distintas das três que acabamos de 

analisar. Neste tópico, trazemos outra distinção, oriunda da doutrina alemã, 

desta feita utilizada não sob o âmbito da autorização legal, mas sob o ponto 

de vista da matéria com que se ocupam os regulamentos. 

Colocam-se em contraposição, pois, os regulamentos jurídicos ou 

normativos e os regulamentos administrativos ou de organização. 

Os regulamentos normativos ou jurídicos seriam aqueles que criam 

novos direitos ou modificam direitos existentes, com efeitos e conseqüências 

que ultrapassam a simples esfera de organização da Administração Pública, 

envolvendo os cidadãos, de uma maneira geral. 

Já os regulamentos administrativos ou de organização, por outro 

lado, não se dirigem aos cidadãos, sendo aqueles em que a Administração 

edita em cumprimento ao seu poder organizativo interno, de sorte que o 

cidadão somente pode ser atingido por tais acaso haja, entre ele e a 

Administração, alguma relação de sujeição.33 

                                            
33 OTTO, Ignacio de. Derecho Constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: Editora Ariel 
S/A, 2. Ed., 1997, 219.  
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No que toca a essa distinção entre os regulamentos normativos e 

meramente administrativos, não a entendemos como pertinente, a não ser 

sob o aspecto meramente didático ou acadêmico. 

Isto porque, senão vejamos, mesmo aqueles regulamentos em que 

a Administração edita em obediência à sua competência de auto-organização 

administrativa, não perdem, por isso, o seu caráter jurídico ou normativo. 

Editar normas jurídicas, em nossa opinião, não se resume a elaborar 

comandos com efeitos externos, que atinjam a toda uma generalidade, mas 

sim dar cumprimento a comandos constitucionais ou legais, seja para 

disciplinar relações sociais, seja para fazer funcionar a máquina 

administrativa. 
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5. O poder regulamentar no direito estrangeiro 

 
 
 

O poder regulamentar, na ótica do Direito Brasileiro, não pode e 

nem deve ser estudado sem que se faça referência, ou mesmo se proceda a 

uma análise comparativa com outros sistemas normativos, visto que há, sem 

dúvida, pontos de convergência e também de divergência a se considerar. 

Não se poderia, dessa forma, realizar uma pesquisa acerca do 

poder regulamentar no Brasil, sem que antes passássemos pela descrição 

dos sistemas que exportaram a base do nosso poder regulamentar. 

O que se entende hoje por regulamento e poder regulamentar é, em 

verdade, o resultado de uma batalha secular pela conquista da hegemonia 

no campo da produção normativa entre o Poder Executivo e as assembléias 

representativas, que se inicia na Baixa Idade Média.34 

A partir do século XIII, o Direito passou a ser fruto de um processo 

de criação sistemática e consciente, especialmente com as novas 

assembléias, que começam a exigir participação e consentimento na 

aprovação das normas editadas pelos monarcas. A verdade é que, já naquele 

momento, estava por se concluir que o absolutismo era por demais 

exacerbado, demandando um mínimo de participação popular na elaboração 

das normas de um povo. 

                                            
34 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios…, p. 308. 
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É de se dizer, entretanto, que a resistência ao excessivo poder 

normativo dos monarcas não obteve um resultado unificado, visto que, 

enquanto os monarcas, nos países absolutistas, assumiram a totalidade da 

competência normativa, na Inglaterra, por exemplo, a posição parlamentar 

foi vitoriosa, especialmente com o famoso Bill of Rights, de 1689. 

Há que se fazer referência, ademais, à Revolução Francesa, que em 

1789 expressou os ideais de participação popular, representada pelo 

Parlamento, idealizando um modelo em que a produção normativa estaria 

sob a responsabilidade não mais da figura do monarca, centralizadora e 

absolutista, mas sim de um conjunto representativo, oriundo da soberania 

popular. 

Chegou-se, outrossim, à consagração do Estado Liberal, com a 

idéia de que o ordenamento seria tanto mais perfeito e harmônico quanto 

mais divididas e independentes entre si fossem as funções dos seus poderes. 

Assim, a competência normativo-reguladora deveria ser específica do 

Legislativo, não cabendo aos governantes, fossem monarcas ou presidentes, 

sobreporem-se a esta função, cumprindo-lhes tão só a fiel execução dos 

diplomas legais. 

Era óbvio, apesar disso, que tal modelo, de busca da separação 

absoluta das competências dos poderes, não conseguiria se suportar por 

muito tempo. O Estado é uno, e os poderes não somente podem, como 

devem, estar em constante e incessante influência, inclusive sob o  enfoque 

normativo.  
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Na realidade européia, viveu-se, após a 1ª Guerra Mundial, 

momentos de forte crise e tensão social. Da mesma forma, nos Estados 

Unidos, a tão famosa e referida Crise de 1929 mostrou o quão sensível era o 

mercado, ante aos distantes olhos do Estado. 

A verdade é que o Estado Liberal não era mais suficiente para o 

atendimento às demandas políticas, econômicas e sociais, de modo que 

urgia a adoção de uma nova postura estatal, que fosse menos passiva e tão 

somente observadora e passasse a agir de forma mais intervencionista e 

participativa. 

Nos Estados Unidos, notadamente a partir de Franklin Roosevelt, 

por delegação legislativa, o Estado passa a intervir sobre a atividade 

econômica, com as Independent Regulatory Comissions. Daí em diante, o 

direito norte-americano passou a sofrer tamanha influência das agências de 

regulação, que passou a ser conhecido como o direito das agências, visto que 

estas, naquele ordenamento jurídico, possuem típica função normativa. 

Por seu turno, na Europa, diferentemente do que aconteceu nos 

Estados Unidos, a intervenção nas atividades econômicas se deu 

diretamente por meio de seu aparelho estatal35. Isto porque, após a 2ª 

Guerra Mundial, passou-se a pugnar por um Estado que prezasse pela 

proteção ao social, no qual o desenvolvimento econômico e tecnológico 

pudesse caminhar paralelamente ao ideário de justiça social. 

                                            
35 CARVALHO, Ricardo Lemos Maia L. de. “As agências de regulação norte-americanas e sua 
transposição para os países da civil law”. In Direito Regulatório. Temas polêmicos. Belo 
Horizonte: Ed. Fórum, 2003, p. 419.    
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Vive-se, e esse processo é inevitável, uma fase de expansão do 

poder regulamentar no direito contemporâneo, tanto que Santamaría Pastor, 

utilizando-se de metáfora, indica que o sistema normativo se assemelha hoje 

a um vasto oceano de regulamentos em que se sobressaem, como ilhas, um 

punhado de leis.36 

Discutem-se, ainda, os próprios conceitos do poder regulamentar 

da Administração Pública, vez que, não obstante o crescimento referido e a 

maior influência dos regulamentos, em quase todos os principais 

ordenamentos jurídicos persistem e se ampliam as divergências, havendo 

quem sustente que seriam uma anomalia ou um resquício vergonhoso do 

regime absolutista. 

Não é, sem dúvida, a posição que há de prevalecer. Segundo se 

sabe, os regulamentos são uma realidade, da qual não se tem como escapar. 

Não se pretende colocar a lei em segundo plano, ou mesmo tornar os 

regulamentos hierarquicamente mais valorosos que os diplomas legais. 

O que não se pode negar, entretanto, é que a dinâmica da vida em 

sociedade, aliada à inércia dos parlamentares, regra geral, não permite que 

se espere tão somente pela atividade legislativa para a regulação da vida 

social, fazendo com que os regulamentos sejam, de certa forma, até mesmo 

imprescindíveis à segurança jurídica. 

Nesse contexto, sistemas como o francês e o português merecem 

destaque, pois nesses países, assim como ocorre no nosso, a lei é a fonte 

                                            
36 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. “Principios...”, p. 313. 
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primordial do direito, de forma que o poder normativo e regulamentar dado a 

entes diversos do Poder Legislativo foi e ainda é motivo de muitas 

controvérsias e insatisfações.37 

 

5.1. O sistema norte-americano e o “direito das 

agências” 

Nos Estados Unidos, a noção de Estado Social, em que se buscava 

o bem comum, especialmente a partir da crise de 1929, demandou da 

máquina estatal, comandada pelo Poder Executivo, respostas rápidas aos 

anseios da população, vez que a noção tradicional, fulcrada nos ideais 

liberais de separação de poderes, não mais se afigurava adequada à 

realidade vivida. 

O ex-presidente Franklin Roosevelt pode ser considerado, ao se 

analisar o modelo americano de regulamentação, como um dos grandes 

responsáveis pelo quadro atual, que veio a influenciar, decisivamente, outros 

sistemas jurídicos, inclusive o nosso, no que toca às agências reguladoras 

que mais adiante trataremos. 

Àquela época, o ex-presidente, então no posto mais alto da grande 

nação americana, com o seu “New Deal” enfrentou uma forte oposição na 

Suprema Corte, ao tentar difundir seus objetivos, mas em verdade promoveu 

                                            
37 O art. 3º, n.º 2, da Constituição Portuguesa, indica que o Estado se subordina à 
Constituição e se funda na legalidade democrática.  Já o art. 1º da Constituição Francesa 
prescreve que a França é uma república indivisível, laica, democrática e social, que garante 
a igualdade diante da lei de todos os cidadãos, sem distinção de origem, raça ou religião, e 
que respeita todas as crenças.  
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uma mudança estrutural na máquina administrativa dos americanos, 

transformando-a naquele que hoje comumente designamos como o direito 

das agências. 

O Estado passou então a intervir na economia, com o fito de evitar 

que esse setor continuasse a ser palco de crises sociais. Iniciou-se buscando 

a regulação da atividade econômica, com a criação das “Independent 

Regulatory Comissions”, que se ocupavam de buscar evitar o fenômeno do 

monopólio, bem como qualquer tipo de concorrência que pudesse vir a ser 

prejudicial ao mercado americano. 

Assim, para dar efeito aos seus ideais e à ampla reforma 

administrativa pretendida, nasceu esse chamado modelo de agências 

administrativas, tendo sido necessária a aprovação de instrumentos legais 

que conferissem poderes amplos de delegação de competências, ainda com 

conceitos vagos e indeterminados, que foram sendo concretizados, na 

prática, pelas próprias agências. 

Em referido modelo, há vários tipos de agências, sendo a 

classificação mais tradicional a que dividia em reguladoras e não 

reguladoras, consoante a existência do poder normativo. Havia ainda as 

agências executivas, que tinham seus dirigentes demissíveis “ad nutum”, e 

as agências independentes, cujos dirigentes eram dotados de maior 

estabilidade em seus cargos. 

Na fase inicial de difusão do modelo de agências, supunha-se que 

estas seriam plenamente dotadas de isenção e neutralidade, fundamentando 
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suas análises e decisões em critérios estrita e rigorosamente técnico-

científicos, sem se deixar levar por fatores sociais, econômicos e, 

especialmente, políticos. 

Houve, à época, inclusive a visão de que as questões atinentes a 

cada agência deveriam ser dirimidas em sua própria estrutura, com a 

conseqüente redução dos poderes do Judiciário, o que gerou uma certa 

instabilidade. Em função disso, e com vistas a uniformizar as ações e os 

procedimentos, editou-se, no ano de 1946, o “Administrative Procedure Act”, 

isto é, a Lei de Procedimento Administrativo. 

O modelo americano, com a instituição de suas agências, é 

baseado notadamente em três critérios essenciais, quais sejam, a 

especificidade, a discricionariedade técnica e a neutralidade. O primeiro dos 

critérios era evidente, já que cada agência era criada para regular um setor 

específico da atividade econômica. 

A discricionariedade técnica indicava que as decisões, como dito 

acima, deveriam ser baseadas exclusivamente em fundamentos técnicos. Tal 

teria que estar necessariamente aliada ao terceiro dos critérios, que era o da 

neutralidade, já que esta garantiria a imunidade aos fatores externos. 

Obviamente, pretender ser neutra, inserta na estrutura da própria 

Administração Pública, é um ideal difícil, ou diria, quase impossível de vir a 

se concretizar. Não há como uma agência reguladora, seja nos Estados 

Unidos ou no Brasil, restar imune ao mundo exterior, às pressões políticas 

ou econômicas, vez que esses fatores, não obstante não devam ser os únicos, 
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devem sim ser considerados como tais, com o fito de nortear a melhor 

tomada de decisão. 

O erro não é olhar para o mundo externo, que é até salutar, mas 

sim permitir que o mundo externo domine o conteúdo da decisão. Tanto foi 

assim que, com a evolução temporal e o desenvolvimento do instituto, 

chegou-se à conclusão de que o caráter das agências não deveria ser 

específico, mas sim multidisciplinar, vez que as decisões a serem tomadas 

deveriam incluir o aspecto político, o interesse público, a oportunidade da 

adoção de medidas, etc.38 

Quando dos anos 80, especialmente a partir da eleição do 

Presidente Ronald Reagan, houve um freio no processo de agencificação, 

desenvolvendo-se uma idéia de desregular o setor econômico, e diminuindo, 

sensivelmente, o poder até então possuído pelas agências reguladoras; até 

mesmo a Suprema Corte, que antes legitimava as delegações legislativas às 

agências, houve por modificar seu entendimento. 

É inegável que o modelo americano de agências muito influenciou 

o nosso ordenamento, que mais tarde viria a criar, com a Reforma 

Administrativa dos anos 90, as agências reguladoras, especialmente naquilo 

que pertine à consideração dos regulamentos por elas expedidos como fonte 

do direito, dado o caráter evidentemente normativo. 

Considerou-se a função normativa das agências reguladoras, nos 

Estados Unidos, como uma função quase que legislativa, já que eram 
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detentoras do poder de editar normas que inovavam no ordenamento 

jurídico pátrio. 

Não se pode negar, no entanto, que o Legislativo, por intermédio do 

Congresso Americano, desenvolvia um certo controle sobre os regulamentos 

expedidos pelas agências, verificando previamente se estavam conforme os 

fins consagrados em lei, bem como, posteriormente, com o poder inclusive de 

impedir o início da vigência. 

Quanto ao controle exercido pelo Poder Judiciário, a fase de 

efervescência inicial, que implicava a redução de poderes deste, foi sendo, 

aos poucos, superada. Na primeira fase, com a criação das agências, o 

Judiciário tão somente procedia a uma verificação formal, sem analisar 

propriamente a motivação dos atos. 

Com o passar dos tempos, o controle passou a se desenvolver de 

modo mais concreto, aplicando-se a tese do “hard look”, com uma análise 

efetiva sobre as questões jurídicas presentes, verificando, ademais, a 

razoabilidade e a proporcionalidade da medida acaso adotada. 

Em verdade, ao longo das últimas duas décadas, especialmente a 

partir do mandato do Presidente Reagan, como já nos referimos 

anteriormente, o processo de agencificação americano entrou em declínio, 

visto que o poder central passou a compreender como excessivos os poderes 

e a independência então conferidos. 

                                                                                                                                        
38 SHECAIRA, Cibele Cristina Baldassa Muniz. “A competência das agências reguladoras 
nos EUA”. In Direito Regulatório. Temas polêmicos. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2003, p. 467. 
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Nessa linha de raciocínio, ferramentas de controle foram 

idealizadas e implementadas, a partir do citado maior controle do Judiciário, 

da sujeição à política do Presidente da República, da demonstração da 

motivação e do cumprimento de custo-benefício, além da própria idéia de 

desregulação em si. 

Assim sendo, o modelo americano, idealizado por Roosevelt e 

freado por Reagan, teve sim uma evolução com contornos específicos e 

delineados, possuindo sempre uma aplicação, pode-se dizer, eficaz e aceita 

socialmente. O que é estranho, nesse processo, é que o modelo brasileiro, 

nascido nesse período de mutação do americano, buscou seus conceitos no 

formato que estava sendo ultrapassado, tornando, talvez por isso, conforme 

veremos ainda na presente pesquisa, o nosso modelo até hoje bem duvidoso. 

 

5.2. A inviabilidade de aplicação da separação dos 

poderes e a admissibilidade dos regulamentos 

autônomos no direito francês 

 

Na França, há que se dizer que a evolução do poder e da 

competência normativa dos regulamentos apresenta peculiares aspectos. 

Neste país, de início, como se viu na Revolução Francesa, partiu-se de um 

total combate a qualquer forma de normatização por parte do Executivo, 

defendendo-se, como modelo ideal, que a competência normativa deveria 

estar apenas sob a responsabilidade do Parlamento. 



 

 

61

 

Os princípios liberais franceses, fruto da Revolução, demandaram 

a assunção, por parte do Parlamento Francês, de poderes normativos, com o 

parcial desaparecimento do poder regulamentar. Com o Decreto da 

Assembléia Nacional de 1791, estatuiu-se a proibição do Rei editar qualquer 

tipo de norma, com exceção das meras “proclamações”, possibilidade esta 

que veio a ser rechaçada pela Constituição de 1793.39. 

Obviamente, consoante já esposamos linhas atrás, tal 

exclusividade, atribuída ao Parlamento, não poderia se sustentar por muito 

tempo. 

Poucos anos após, a Constituição Francesa voltou a autorizar as 

chamadas “proclamações”. Mais adiante, atribuiu expressamente ao Governo 

um poder regulamentar para a fiel execução das leis, de modo que, em uma 

década pós-revolução, já se tinha chegado à inevitável conclusão da 

inviabilidade fático-jurídica de se manter a exclusividade normativa e 

regulamentar nas mãos do Parlamento. 

Na atualidade, o fundamento jurídico do poder regulamentar, no 

ordenamento jurídico francês, encontra-se estatuído no art. 21 da 

Constituição daquela nação. Em relação às autoridades locais, a 

competência é decorrente de lei. 

                                            
39 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios..., p. 310. 
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A carta constitucional francesa atribuiu, em princípio, o poder 

regulamentar ao Primeiro-Ministro.40 De outra sorte, os regulamentos que 

tomam a forma de decretos em conselho de ministros devem ser subscritos 

pelo Presidente da República.41 

Ademais, segundo a doutrina, a prática consagrou a possibilidade 

de emissão, pelo Presidente, de decretos em domínios que não pertencem à 

deliberação em conselho de ministros. Para tanto, na França, os decretos 

regulamentares são expedidos tanto pelo Presidente da República como pelo 

Primeiro-Ministro.42 

Naquele país, não se pode dizer, taxativamente, que os ministros 

detenham competência regulamentar, já que, em tese, participam apenas 

das referendas, as quais também existem em nosso país. No entanto, sob o 

aspecto concreto, acabam detendo dito poder, já que é deles que se originam 

as propostas de edição dos decretos. Outrossim, há ainda alguns diplomas 

legais concedendo a certos ministros uma competência regulamentar 

específica a determinadas matérias. 

Quanto ao aspecto da forma, é de se destacar que, na França, os 

regulamentos podem ser vistos como um decreto, quando exarado pelo 

Presidente da República ou pelo Primeiro-Ministro, ou como uma decisão 

                                            
40 O art. 21 da Constituição Francesa prevê que o Primeiro Ministro dirigirá a ação de 
Governo, será responsável pela defesa nacional e garantirá a execução das leis. Determina 
ainda que exercerá o poder regulamentar e nomeará os cargos civis e militares. 
41 O art. 13 da Constituição Francesa prescreve que o Presidente da República é o detentor 
da competência para a assinatura dos decretos discutidos em Conselho de Ministros. 
42 RIVERO, Jean. Direito Administrativo. Trad. Rogério Ehrhardt Soares. Coimbra: Almedina, 
1981, p. 78. 



 

 

63

 

ministerial, prefeitoral ou municipal, para aqueles emitidos por ministros, 

prefeitos e “maires”. 

No ordenamento francês, por previsão constitucional, há matérias 

que se pode dizer serem exclusivamente regulamentares, já que a 

Constituição prevê o seu disciplinamento por meio de regulamentos. Nessas 

matérias, há, por parte do Poder Executivo, uma ampla margem de 

liberdade, já que o regulamento a ser editado deve respeito tão somente à 

própria Constituição e aos princípios gerais do Direito.43 

No que toca, por outro lado, às matérias cuja disciplina a 

Constituição Francesa não delega aos regulamentos, o entendimento é de 

que há, por parte do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, ou de 

outra autoridade, um dever de vinculação aos textos legais, especialmente 

àquele que se pretende regulamentar ou que lhe delegou a competência. 

Isso não quer dizer, entretanto, que, naquelas matérias não 

previstas pelo texto constitucional, no direito francês, e que não haja 

expressa previsão legal de expedição de regulamento para a fiel execução, 

não possa o Primeiro-Ministro editar um decreto regulamentador. Do 

contrário, este é o detentor da missão de garantir a execução das leis, de 

sorte que não somente pode, como deve, valer-se dos decretos para tal 

mister, desde que não se contrarie o texto legal. 

 

                                            
43 A Carta Constitucional Francesa, em seu art. 37, reza que terão caráter regulamentar 
todas as matérias distintas das pertencentes ao âmbito da lei. 
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5.3. A expressa previsão constitucional dos 

regulamentos autônomos no sistema português 

 

Em Portugal, como de resto em quase todos os principais sistemas 

jurídicos europeus, os regulamentos são conceituados como aquelas normas 

jurídicas que emanam da Administração Pública, a partir de habilitação 

legal. 

Também lá os regulamentos são entendidos, pela doutrina 

portuguesa, como fonte secundária de produção normativa, 

hierarquicamente inferior à Constituição e às leis. 

Como vantagens de sua produção, aponta-se o fato de que 

possibilitam que o Parlamento se desonere de tarefas incômodas, bem como 

também o de que permitem uma rápida adaptação do tecido normativo a 

múltiplas situações da vida que estão em constante mutação, viabilizando 

ainda a consideração das especificidades de cada região.44 

Também em Portugal, a tese inicial é a de que os regulamentos 

representam uma manifestação secundária, sempre dependente e 

hierarquicamente inferior às normas emanadas do Poder Legislativo, 

derivando a sua validade do texto constitucional e de distintos diplomas 

legais. 

Há que se apontar, outrossim, as principais espécies de 

regulamentos na ordem jurídica portuguesa, quais sejam, os chamados 

                                            
44 AMARAL, Diogo Freitas do. Curso..., p. 155. 
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regulamentos complementares ou de execução e os regulamentos autônomos 

ou independentes. 

Os regulamentos complementares ou de execução, aqui já 

chamados anteriormente de regulamentos executivos, nada mais são que os 

destinados ao detalhamento ou ao aprofundamento do diploma legal, com 

vistas à execução do comando contido em lei. 

Esses regulamentos meramente complementares não precisam, 

necessariamente, de uma previsão legal de existência, de modo que podem 

surgir, pois, espontaneamente, na hipótese de o Poder Executivo identificar a 

necessidade de desenvolvimento, especificação ou detalhamento de 

determinada lei. 

Já os regulamentos autônomos são entendidos, em Portugal, como 

aqueles elaborados com a finalidade de assegurar a realização das 

atribuições específicas dos órgãos da Administração, sem que esteja a 

especificar ou regulamentar qualquer lei propriamente. 

A Constituição da República Portuguesa, diferentemente do que 

ocorre na maior parte dos textos constitucionais com que nos deparamos, 

prevê expressamente a figura das duas espécies de regulamentos, em seu 

art. 112, n.ºs 6 e 7.45 

                                            
45 O art. 112, n.º 6, da Constituição Portuguesa, indica que “os regulamentos do Governo 
revestem a forma de decreto regulamentar quando tal seja determinado pela lei que 
regulamentam, bem como no caso de regulamentos independentes”, ao passo em que o n.º 7 
determina que os regulamentos indiquem expressamente as leis que visam regulamentar ou 
que definem a competência subjetiva e objetiva para a sua emissão. 
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Para a validade dos regulamentos independentes, o texto da Carta 

Constitucional demanda a expressa indicação da lei ou das leis que 

atribuem competência para a emissão do regulamento. 

No que diz respeito à matéria que é tratada nos regulamentos, faz-

se mister destacar que os portugueses indicam três tipos, que são os 

regulamentos de organização, os de funcionamento e os de polícia. Os 

primeiros distribuem funções pelos vários departamentos e unidades de um 

ente público, organizando o complexo funcionamento da máquina estatal. Os 

de funcionamento são muito mais procedimentais, regulando o serviço diário 

dos órgãos, ao passo em que os de polícia prescrevem verdadeiras limitações 

à liberdade individual. 

Em Portugal, assim como ocorre na Espanha, também há 

regulamentos locais, os quais apresentam um âmbito de competência mais 

restrito, como no caso das regiões autônomas. 

Ademais, a doutrina portuguesa, na análise dos regulamentos, 

tenta estabelecer distinções entre estes e as leis, buscando diretrizes 

também na doutrina francesa e alemã. De um lado, faz-se referência à escola 

clássica francesa, para a qual a lei deve formular princípios e os 

regulamentos devem disciplinar os pormenores. De outro lado, com 

fundamento no entendimento alemão, ao regulamento faltaria a novidade, 

que seria uma característica da lei, critério tal apontado como insuficiente, 

vez que não abarca os chamados regulamentos autônomos. 
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O critério mais aceito, e também o mais ponderado, é o defendido 

por Diogo Freitas do Amaral, no sentido de que, não fornecendo a 

Constituição Portuguesa um limite claro de qual seria o domínio legislativo e 

qual seria a competência regulamentar do Executivo, a distinção é de ser 

feita nos planos formal e orgânico, e da diferente posição hierárquica 

ocupada por cada um, vez que, em cada área normativa, provavelmente 

estaríamos sempre diante de um campo legislativo e de outro 

regulamentar.46 

No direito português, até mesmo por sua previsão constitucional, 

os regulamentos assumiram papel de destaque, tendo para tanto a 

contribuição de diversos fatores. Um deles, da mesma forma que 

discutiremos quando analisarmos o regulamento brasileiro, reside no fato de 

que o Legislativo acaba, cada dia mais, distanciando-se da realidade da vida 

social, fazendo com que o Executivo acabe por preencher os vazios legais, 

através da figura dos regulamentos. 

Outro aspecto a ser considerado é o de que a tese da separação 

total dos poderes, pregada nos ideais liberais, inclusive na Revolução 

Francesa, era de flagrante impossibilidade, vez que a Administração Pública, 

com tantas atribuições, não poderia ficar permanentemente refém do 

Legislativo, para que pudesse tomar as mais simples das decisões. 

Outrossim, a Constituição Portuguesa utiliza uma expressão 

chamada reserva do Parlamento, que acaba sendo confundida como se fosse 

um sinônimo de reserva de lei. 

                                            
46 Cf. AMARAL, Diogo Freitas do. Curso..., p. 167.  
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É de se entender, no entanto, na linha do posicionamento da 

majoritária doutrina daquele país, que a reserva de lei apresenta um sentido 

distinto do que é a reserva do Parlamento, já que o alcance da reserva de lei, 

como legítima significação do constitucional princípio da legalidade, é bem 

mais amplo do que uma mera distribuição de funções no âmbito do 

Legislativo. 

Como não poderia deixar de ser, em relação aos limites da 

competência regulamentar, não há consenso na doutrina patrícia. 

Ao passo em uma parte da doutrina, mais atrelada à teoria 

clássica, defende que o regulamento deve ser sempre um ato sujeito, 

executor e complementar à lei, há posição mais contemporânea, em que se 

incluem Afonso Queiró, Jorge Miranda, Cardoso da Costa e Sérvulo Correia, 

com o entendimento de que são plenamente admissíveis os regulamentos 

autônomos, como forma de a Administração levar a efeito os interesses 

públicos, especialmente em áreas que não podem estar sujeitas aos entraves 

e à mora do Poder Legislativo.47 

O poder regulamentar da Administração Pública, na ordem 

portuguesa, deve respeitar, além da Constituição, é claro, os princípios 

gerais do Direito, que são norteadores, fundamentalmente, dos ideais de 

justiça social, bem como os ditames legais. 

A pregação do respeito à lei, para os regulamentos em Portugal, 

não significa a visão de que estes somente funcionam como meros 

                                            
47 VAZ, Manuel Afonso. Lei e Reserva..., p. 59. 
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executores. Do contrário, mesmo aqueles que defendem a possibilidade, 

conforme a previsão da Carta Constitucional, da edição dos regulamentos 

independentes ou autônomos, sustentam a necessidade da indicação do 

fundamento legal da competência, a fim, até mesmo, de evitar uma 

inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal. 

Finalmente, cumpre salientar que os regulamentos, na ordem 

jurídica portuguesa, são passíveis de caducar, quando transcorrer o tempo 

de sua vigência, cessar a competência do órgão de onde emanou ou for 

revogada a lei que executava. Podem ainda ser, a qualquer tempo, revogados 

pela Administração, expressa ou tacitamente, por outro regulamento ou por 

lei, bem como podem cessar seus efeitos por decisão contenciosa, quando 

houver declaração de sua ilegalidade, havendo, também nesse país, a 

possibilidade de impugnação perante uma Jurisdição Contencioso-

Administrativa. 

Nota-se, em conclusão, ao se analisar a presença dos regulamentos 

no sistema jurídico português que, apesar do grande avanço existente, por 

ser um dos raros ordenamentos cuja Constituição prevê, expressamente, a 

existência de regulamentos independentes ou autônomos, ainda há uma 

forte influência da construção doutrinária mais clássica, a qual prega, 

mesmo nesses casos, a indicação à lei autorizadora, demonstrando ainda 

um forte apego à lei, mesmo naquelas matérias não atingidas pelo princípio 

da reserva legal. 
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5.4. O critério da essencialidade e o poder 

regulamentar na Alemanha 

 

Na experiência alemã, há que se dizer que o poder regulamentar 

apresenta uma característica diametralmente oposta àquela que 

explicitamos quando nos referimos ao modelo francês. 

Após a queda de Napoleão Bonaparte, os principados germânicos 

instituíram um regime político chamado monarquia constitucional ou 

limitada, de modo que o regime de relações entre as leis e os regulamentos 

se dava por intermédio de uma distribuição horizontal de matérias. 

A lei, então, detinha um âmbito de atuação limitado, notadamente 

às questões de liberdade e propriedade, de sorte que o monarca tinha uma 

vasta gama de áreas em que poderia atuar normatizando, sendo competente 

para regular praticamente tudo aquilo que não viesse a contrariar a 

liberdade e a propriedade. 

Dessa forma, em sentido contrário ao que ocorreu na França, o 

modelo alemão começou exatamente com uma forte presença do poder 

regulamentar nas mãos do Executivo. 

Tal modelo começou a declinar, em fins do século XIX, a partir das 

teses liberais defendidas, dentre outros, por Georg Jellinek, Laband e O. 

Mayer. Com o novo modelo, passou-se a sustentar, na Alemanha, que os 

regulamentos jurídicos, ainda que tidos como lei em sentido material, 
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somente poderiam ser formulados com previsão em lei aprovada pelo 

parlamento alemão. 

Reduziu-se, para tanto, o âmbito de competência normativa do 

Executivo, já que somente se poderia regular aquilo que houvesse 

autorização parlamentar para tanto. 

Na Alemanha, desse modo, pode-se concluir que se deu a 

consagração dos ideais liberais, em que a lei é detentora de superioridade 

hierárquica sobre os regulamentos do Executivo, não sendo possível a estes, 

sob qualquer hipótese, contrariar os ditames prescritos em instrumentos 

legais, sob pena de serem tidos como nulos de pleno direito. 

No direito público alemão, a questão da aplicação do princípio da 

reserva de lei ainda é tema dos mais fascinantes e controversos, em função 

da definição da maior ou menor margem de atuação do Poder Executivo, no 

que se relaciona à edição de regulamentos. 

Por muito tempo, conseguiu-se manter o dualismo “Legislativo X 

Executivo”, respeitando aqueles ideais liberais, com a clara identificação do 

domínio da lei e do âmbito de normatização pelo Executivo. 

Mas essa dualidade não poderia durar para sempre, e essa 

realidade já vinha dando sinais claros de que não se sustentaria, desde a 

República de Weimar. 

Após esse período, passou-se a questionar o atraso e a 

incapacidade da dogmática clássica em traduzir a riqueza de manifestações 
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da moderna atividade administrativa, de modo que o conceito atual de 

“Rechsatz” não mais se mostrava apropriado para abarcar, pelo âmbito da 

norma parlamentar, tão vastas e complexas atividades.48 

Em função da dinâmica e da evolução social, a doutrina alemã se 

colocava diante do questionamento de se alargar o conceito de lei ou remeter 

a normatização ao Poder Executivo. Inclinou-se, inicialmente, pela primeira 

posição, alargando o conceito de lei para dar guarida às novas modalidades 

administrativas. 

Para o Tribunal Constitucional Alemão, deveria se adotar o critério 

da essencialidade, que pretendia fornecer não apenas uma resposta à 

reserva de lei, como também indicar qual o conteúdo material desta, para se 

precisar o papel do Parlamento. 

Assim sendo, inversamente ao que ocorrera nos demais sistemas 

jurídicos contemporâneos, a Alemanha optou por ampliar os espaços e o 

alcance da reserva de lei, ao invés de permitir uma maior inserção do 

Executivo em suas competências normativas. 

Não se pode com isso concluir, entretanto, que esse aumento do 

alcance da reserva da lei, no ordenamento alemão, poderia abranger toda a 

demanda exigida pela atividade administrativa. Assim, a defesa de uma 

reserva total de lei não é bastante para suprir a referida dinâmica necessária 

ao agir do administrador e dos administrados. 

                                            
48 MONCADA, Luís S. Cabral de. Estudos de Direito Público. Coimbra: Coimbra Editora, 
2001, p. 105. 
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Ocorreu na Alemanha que a falta de um conceito preciso de lei, 

compreendida em seu aspecto material, acarretou um problema nas relações 

do Legislativo com o Executivo.49 

Não adotando o Legislativo as medidas necessárias e bastantes a 

acompanhar a evolução social e a dinâmica legislativa, o Executivo viu a 

necessidade de atuar normativamente, editando regulamentos, mesmo sem 

cobertura ou guarida legal para tanto. 

A essencialidade, enquanto critério, é importante nesse aspecto, a 

fim de identificar qual o limite material em que cada assunto deve ser 

identificado como de competência legislativa. Assim, a essencialidade não 

obriga que todos os regulamentos sejam meramente executivos, mas sim que 

se saiba estatuir o alcance e a possibilidade da edição, pelo Executivo, de 

regulamentos não meramente para dar execução a dispositivos legais. 

Por fim, em relação à experiência regulamentar alemã, peculiar se 

comparada com outros sistemas jurídicos, é tendente ao aumento dos 

limites da reserva da lei, mas sem a pretensão de exaurir toda a atividade 

administrativa, revelando-se a teoria da essencialidade, adotada pelo 

Tribunal Constitucional, a qual busca a reserva material da lei, como 

importante ferramenta ao discernimento e à precisa indicação dos limites de 

atuação regulamentar do Poder Executivo, sem que se contrarie ou afronte a 

competência legislativa. 

 

                                            
49 MONCADA, Luís S. Cabral de. Estudos..., p. 111. 
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5.5. O controle de constitucionalidade dos 

regulamentos italianos e os efeitos “erga omnes” das 

decisões da jurisdição administrativa 

Na Itália, a competência regulamentar, ostentada pelo Poder 

Executivo, se apresenta como o exemplo mais concreto do que se chama, 

naquela ordem jurídica, de fontes secundárias de produção do Direito. 

Atualmente, desenvolvendo-se uma análise acerca dos princípios 

norteadores do sistema jurídico italiano, não é difícil se justificar a 

atribuição dessa competência ao Executivo, em função da condição que 

ostenta enquanto representante da vontade popular.50 

Faz-se, para tanto, verdadeira analogia entre a competência 

normativa do Poder Legislativo e aquela atribuída ao Poder Executivo, sem 

que se perca de vista a subordinação desta em função daquela, já que a 

normatização pelo Executivo não pode contrariar a prescrita ao Legislativo. 

Na Itália, há regulamentos governamentais, emanados por órgãos 

ou autoridades do Governo, e outros regulamentos, adotados por distintas 

autoridades administrativas. 

O procedimento para a edição dos regulamentos governamentais se 

assemelha, regra geral, ao prescrito para os decretos do Chefe de Estado. 

                                            
50 PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones de Derecho Constitucional. Madri: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1984, p. 351. 
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Defende-se que, naquele ordenamento, são também aplicáveis aos 

regulamentos as limitações de conteúdo que pesam sobre a lei, 

especialmente a que se pretende executar. 

Importante ainda ter em consideração os próprios limites 

materiais, que são originados da previsão constitucional de matérias 

específicas ou reservadas ao disciplinamento por lei. É a chamada reserva de 

lei, que também tem a sua aplicação no direito italiano. 

Assim, em função da reserva de lei, o Executivo não pode se 

insurgir e se sobrepor ao parlamentar, disciplinando temas que a 

Constituição Italiana haja, de modo expresso, indicado como de competência 

exclusiva do Parlamento, por se tratar de matéria que demande a feitura de 

lei. 

Isso não quer dizer, entretanto, que não seja possível a edição de 

regulamentos sob nenhuma hipótese, nessas matérias com previsão legal 

contida na Constituição. Do contrário, a aplicação do princípio da reserva 

legal não veda a edição de regulamentos nessas matérias, possibilitando 

apenas a normatização por instrumento legal. 

Há, pois, a possibilidade de se vir a editar regulamentos em 

matérias protegidas pelo princípio da reserva de lei, mas desde que tais 

ocupem apenas a margem deixada pelo diploma legal, com um 

desenvolvimento do regulamento, sob o ponto de vista especificador ou 

interpretativo. 
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Uma das mais marcantes características dos regulamentos 

italianos é a inderrogabilidade singular, por meio de fontes terciárias ou por 

outros atos administrativos. 

Há, ainda, em se tratando de regulamentos, a produção de efeitos 

“erga omnes” a partir de sua entrada em vigor, não cabendo a alegação de 

ignorância quanto ao texto, para escusar o não cumprimento. 

Na Itália, como por igual ocorre na França e na Espanha, afigura-

se possível a impugnação dos regulamentos ante os órgãos da jurisdição 

administrativa, bem como é possível que possam deixar de ser aplicados, por 

juiz ordinário, em função de sua ilegitimidade. 

Da mesma forma que ocorre na maior parte dos ordenamentos, 

como não poderia deixar de ser, na Itália não temos apenas os exemplos 

singulares dos regulamentos executivos. É, para tanto, necessário se fazer 

referência os regulamentos independentes e aos regulamentos delegados. 

Os regulamentos independentes seriam aqueles em que a matéria 

normatizada ainda não foi regulada por lei, de modo que não podem ser 

considerados executivos, porque não há lei a ser fielmente executada. 

Por seu turno, os regulamentos chamados delegados representam 

uma construção doutrinária, já que não previstos nas normas sobre 

produção jurídica, podendo ser conceituados como aqueles que regulam 

matérias que foram inicialmente subtraídas à competência do Executivo, em 

face da reserva legal, mas que, por expressa autorização legislativa, 
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reabilitam o Executivo a normatizar a matéria, por intermédio do 

regulamento. 

Fazendo-se uma analogia ao ordenamento jurídico brasileiro, o 

regulamento delegado seria o mesmo que nossas leis delegadas, 

praticamente ignoradas, não obstante a previsão constitucional. 

No que pertine ao controle da constitucionalidade dos 

regulamentos do Executivo, o direito italiano, na própria carta 

constitucional, prescreve que o Tribunal Constitucional é competente para 

julgar as questões de constitucionalidade das leis e dos atos com força de lei, 

sendo inaplicáveis, para tanto, aos regulamentos. Esse é também o 

entendimento da maior parte da doutrina daquela nação, bem como do 

próprio Tribunal Constitucional. 

A decisão quanto à impugnação dos regulamentos, na Itália, fica a 

cargo de qualquer juiz ou do juiz administrativo. Quando a matéria é 

submetida a qualquer juiz, a análise da matéria é feita incidentalmente, de 

modo que a decisão apresenta efeitos tão somente entre as partes 

envolvidas. Já quando a matéria é submetida ao juiz administrativo, a 

decisão opera efeitos “erga omnes” e a análise é semelhante à que o Tribunal 

Constitucional procede quando verifica a constitucionalidade das leis. O 

Tribunal Constitucional somente pode vir a ser acionado para decidir sobre 

regulamentos quando se estiver diante da hipótese de conflito entre os 

poderes do Estado ou entre o Estado e as regiões. 
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Devemos fazer alusão, finalmente, ainda em se tratando dos 

regulamentos no ordenamento italiano, que além dos decretos expedidos 

pelo Chefe de Estado, e que são dotados de caráter geral, há ainda outros 

atos, com força normativa, que são igualmente denominados regulamentos, 

emanando de ministros e de outras autoridades administrativas, aplicando-

se a eles, em linhas gerais, as mesmas considerações quanto à forma e 

conteúdo expostos anteriormente. 

 

5.6. As técnicas de controle dos regulamentos no 

sistema espanhol 

 

A Espanha apresenta uma evolução histórica, no que diz respeito 

aos regulamentos, bastante semelhante à experiência vivenciada no Direito 

Francês. 

No ano de 1811, houve a aprovação, por parte das Cortes de Cádiz, 

de um regulamento ao Poder Executivo, que vedava a sua inserção em 

qualquer competência normativa. 

Ocorre que, tão somente um ano após, em janeiro de 1812, 

prevaleceu posição absolutamente oposta à anterior, em que se atribuía ao 

Executivo um expresso poder regulamentar para a execução das leis. 
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Na Espanha, a Constituição apenas define o regulamento como 

fonte do direito, tratando do tema em duas passagens, referindo-se ao poder 

regulamentar. 

No art. 97 da Constituição Espanhola, afirma-se que o Governo 

exerce o poder regulamentar de acordo com a Constituição e a lei. Já no art. 

106, indica que os Tribunais controlam o poder regulamentar. Outrossim, há 

quem defenda, por igual, que a atribuição do poder regulamentar ao 

Executivo não deriva apenas do texto constitucional, mas também de 

algumas leis.51 

Não houve, pois, no texto constitucional espanhol, não obstante a 

expressa referência e previsão quanto aos regulamentos, disciplinamento 

sobre qual seria o seu âmbito de atuação e o objeto a ser tratado por 

intermédio desses instrumentos. 

Naquele país, o instituto do regulamento não detém uma precisão 

conceitual, além do que os procedimentos de elaboração estão previstos em 

leis editadas anteriormente à Constituição, de sorte que demandam uma 

interpretação consoante o novo texto. 

Parte da doutrina espanhola, interpretando restritivamente a 

previsão estabelecida na carta constitucional de 1978, sustenta que os 

regulamentos são detentores do caráter de norma secundária e não são 

autônomos, de modo que se afigurariam inadmissíveis, perante a ordem 

                                            
51 MONTANER, Luis Cosculluela. Manual de Derecho Administrativo. Madrid: Editorial 
Civitas, 7. Ed., 1996, p. 113. 
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jurídica espanhola, os chamados regulamentos independentes ou os 

regulamentos de necessidade.52 

É de se destacar, em se falando dos regulamentos na Espanha, a 

questão da inderrogabilidade singular. Significa, dentre outras coisas, a 

superioridade material do regulamento, se comparado com um mero ato 

administrativo, fazendo com que este deva respeito àquele. 

Dita inderrogabilidade está inclusive consagrada na Lei de Regime 

Jurídico da Administração do Estado, de 1957, em seu artigo 30, e indica 

que as resoluções administrativas de caráter particular não podem vulnerar 

o estabelecido em disposição de caráter geral, de sorte que, conforme nos 

leciona Garcia de Enterría, a administração pode até revogar o regulamento 

totalmente ou modificar os seus preceitos, mas jamais terá a faculdade de 

estabelecer exceções em caso concreto, como privilégios.53 

Analisando o relacionamento entre lei e regulamento no 

ordenamento jurídico espanhol, temos a dizer que a lei apresenta uma 

situação de supremacia, vista por Santamaría Pastor sob quatro ângulos, 

quais sejam, o formal, o material, o objetivo e o diretivo.54 

Fala-se em supremacia formal em função de que o próprio texto 

constitucional confere à lei a competência de normatizar a vida social. Possui 

a lei também uma supremacia de ordem material, visto que se proíbe a 

edição de regulamentos contrários aos preceitos legais. 

                                            
52 ROYO, Javier Perez. Las fuentes Del derecho. Madri: Editorial Tecnos S/A, 1984, p. 123. 
53 GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. Legislacion delegada, potestad reglamentaria y control 
judicial. Madri: Editorial Tecnos, 2. Ed., 1981. 
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A supremacia objetiva é detectada em função de que a Constituição 

Espanhola reserva uma série de matérias à lei e ainda possibilita que ela 

intervenha em matérias não reservadas. Não há, entretanto, matérias, como 

dito acima, reservadas à disciplina por meio de regulamentos. 

Já em relação à supremacia diretiva da lei, tal significa que esta 

detém plenos poderes de dispor acerca do conteúdo dos regulamentos e do 

término formal de sua vigência. 

A Espanha nos apresenta três tipos de regulamentos, que são os 

executivos, os independentes ou autônomos e os regulamentos de 

necessidade. 

Os primeiros, como já exaustivamente narrado, são aqueles típicos 

e quase sempre incontroversos em todos os sistemas jurídicos, destinados ao 

estabelecimento, pelo Executivo, das normas necessárias a concretizar a 

execução das leis. 

Já os regulamentos independentes ou autônomos têm, na 

Espanha, uma conceituação singular, qual seja, a de que são os editados 

pelo Poder Executivo naquelas matérias que não são reguladas por lei, sem 

autorização ou qualquer tipo de previsão em diplomas legais. 

Os doutrinadores espanhóis ficam profundamente divididos 

quando o tema é o dos regulamentos independentes. Luis Cosculluela 

Montaner noticia que há entendimento de que os regulamentos 

independentes somente podem regular as matérias de organização em 

                                                                                                                                        
54 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios..., p. 324/325. 
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sentido amplo, incluindo os serviços públicos e as matérias compreendidas 

nas suas competências administrativas. O entendimento contrário, que é o 

defendido pelo mesmo, sustenta que o Executivo pode sim editar os 

regulamentos autônomos, de caráter jurídico, já que a Constituição não 

prevê restrições a respeito, não podendo apenas invadir matérias afetas à 

reserva de lei.55 

Em verdade, não obstante a previsão, versada na própria 

Constituição Espanhola, da supremacia legal e da necessidade de os 

regulamentos obedecerem às leis, os regulamentos autônomos sempre 

existiram naquela nação, e vêm ocupando posição cada vez de maior 

destaque, ocupando os vazios e as omissões legislativas, e traduzindo-se em 

um fenômeno irreversível. 

Por fim, ainda na classificação dos regulamentos espanhóis, os 

regulamentos de necessidade são conceituados como aqueles editados sem 

previsão constitucional, com disposições que deveriam representar matéria 

de reserva legal ou mesmo em infração a dispositivos legais, a fim de dar 

efeito a situações de anormalidade, quebra da ordem social, grandes 

catástrofes e estado de emergência ou de guerra. Nesse caso, em face da 

transitoriedade da situação, a validade das normas regulamentares também 

é de ser transitória, até que a ordem seja restabelecida. 

Na Espanha, a competência regulamentar está conferida a uma 

vasta gama de sujeitos, incluindo desde o próprio Governo Espanhol, a nível 

central, passando pelos governos regionais, conselhos de governo ou órgãos 

                                            
55 MONTANER, Luis Cosculluela. Manual..., p. 118/119. 



 

 

83

 

equivalentes, nas comunidades autônomas, chegando até mesmo a algumas 

autoridades ou colegiados locais. 

Há, nesse aspecto, certa discussão doutrinária, já que a 

Constituição prevê que o Governo exerce o poder regulamentar, dando a 

entender que somente este, no nível central, poderia ter a legitimidade para 

vir a editar os decretos. No entanto, majoritariamente se entende que a 

descentralização da competência regulamentar não se traduz em infração ao 

texto constitucional, já que não houve previsão expressa de que o Governo 

teria a exclusividade na edição dos regulamentos.56 

Finalmente, há que se fazer menção às técnicas de controle dos 

regulamentos existentes no modelo espanhol, de que são exemplos a 

inaplicação pelos tribunais ordinários, o recurso ordinário indireto, o recurso 

contencioso administrativo e o recurso de inconstitucionalidade contra os 

regulamentos.57 

A inaplicação pelos tribunais ordinários é de ocorrer quando um 

Tribunal considere que um regulamento viola dispositivos constitucionais, 

legais ou a hierarquia normativa, podendo assim deixar de aplicá-lo. 

O recurso ordinário indireto é cabível para atacar não o 

regulamento em si, o que se veda pela lei espanhola, mas sim, os atos de sua 

aplicação, sob o argumento de que o regulamento estaria maculado de 

nulidade. 

                                            
56 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios..., p. 333. 
57 MONTANER, Luis Cosculluela. Manual..., p. 131. 
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No que diz respeito ao recurso contencioso-administrativo, objeto 

de julgamento pela jurisdição contencioso-administrativa, prevista inclusive 

constitucionalmente, recorre-se diretamente, no prazo de dois meses 

seguintes à publicação. 

Na Lei de Jurisdição Contenciosa-Administrativa da Espanha, está 

previsto, em seu art. 1º, que os juizados e tribunais da ordem contenciosa-

administrativa conhecerão das pretensões que se deduzam em relação à 

atuação da Administração Pública, sujeita ao Direito Administrativo, com as 

disposições gerais de caráter inferior à lei e com os Decretos Legislativos, 

quando excedam os limites de delegação. 

Por último, em relação ao recurso de inconstitucionalidade contra 

os regulamentos, deve-se ressaltar que a competência do Tribunal 

Constitucional é de proceder apenas ao controle de constitucionalidade das 

leis e não dos regulamentos, já que estes são verificados pela jurisdição 

contencioso-administrativa. Ocorre que, no entanto, em alguns casos, 

quando há flagrante violação a dispositivo constitucional, ou quando o 

Governo pretende impugnar regulamentos das comunidades autônomas, 

afigura-se possível a análise, pelo Tribunal Constitucional, da 

constitucionalidade dos regulamentos. 

Em verdade, mesmo com toda a polêmica no ordenamento 

espanhol, no que toca à questão da competência e à possibilidade de edição 

dos regulamentos autônomos, não há como se negar o notável crescimento 

da influência deste instituto no cotidiano social do povo da Espanha, 

sobrepondo-se, cada vez, mais, em grau de utilização, aos ditames legais. 
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6. Evolução histórica do poder regulamentar no 

ordenamento jurídico brasileiro 

 
 
 

Ao se buscar analisar o poder regulamentar inserido em nosso 

ordenamento jurídico, faz-se mister dividir o estudo em duas etapas, quais 

sejam, a primeira, sob o aspecto histórico, quando se identificam as 

condições em que foi adotada e a sua positivação, enquanto que a segunda, 

a partir de uma visão crítica, baseada em critérios científicos58. 

Considera-se, assim, nesse estudo, a experiência vivida nos demais 

sistemas, notadamente o americano e o europeu, quer nos aspectos 

doutrinários, quer na aceitação pelos tribunais, visto que há um grande 

número de funções ou de órgãos regulatórios, que de uma forma ou de 

outra, visavam à intervenção estatal nas atividades sociais e econômicas, 

face à crise do modelo liberal. 

Na Constituição Imperial de 25 de março de 1824, restou 

estabelecido que o princípio conservador dos direitos do cidadão era a 

divisão e a harmonia dos poderes políticos. Àquela altura, eram quatro os 

poderes, já que havia também o Poder Moderador. 

O Imperador participava do processo normativo, tendo em vista 

que havia a previsão, no art. 102, inciso XII, de que este, enquanto chefe do 

                                            
58 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 
167. 
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Poder Executivo, tinha como atribuição expedir os decretos, instruções e 

regulamentos adequados à boa execução das leis. 

Critica-se, na doutrina, esse período, já que não haveria a 

delimitação clara das funções do Legislativo, de forma que tal poder se 

limitava a editar leis muito sucintas, restando aos regulamentos do monarca 

ampla disposição sobre as matérias.59 

Já na primeira constituição republicana, qual fosse, a de 24 de 

fevereiro de 1891, previa-se no art. 48, item 1º, que competia ao Presidente 

da República, de modo privativo, expedir decretos, instruções e 

regulamentos para a fiel execução das leis. 

Não se modificou muito a realidade, entretanto, em relação à 

Constituição de 1824. Da mesma forma que faziam os monarcas, os 

primeiros presidentes da recém criada república mantinham atitudes 

verdadeiramente normativas, mormente quando se tratava de atos oriundos 

de delegação legislativa. Assim, era o próprio Legislativo que autorizava essa 

invasão de competências, pelo Executivo. 

Dita previsão fora praticamente repetida quando da Constituição 

de 16 de julho de 1934, a qual, no art. 56, item 1º, atribuía privativamente 

ao Presidente da República a competência para expedir decretos e 

regulamentos para a fiel execução das leis. 

                                            
59 PESSANHA, Charles. “O Poder Executivo e o Processo Legislativo nas Constituições 
Brasileiras”. In VIANA, Luiz Werneck (organizador), A democracia e os três poderes no Brasil. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002, p. 159. 
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Nessa Constituição, até que se buscou restringir a atuação do 

Executivo nas atividades legislativas, já que se vedou, categoricamente, a 

delegação legislativa, tendo em vista que não poderiam os poderes delegar 

suas funções. No entanto, na prática, a história demonstra que se deu 

interpretação mais branda a tal vedação constitucional, de sorte que os 

regulamentos do Executivo continuaram a ser editados amplamente. 

Já a Constituição de 10 de novembro de 1937, de natureza mais 

autoritária, fruto da ditadura do Estado Novo, prescreveu, em seu art. 11, 

que a Lei, quando de iniciativa do Parlamento, limitar-se-ia a regular a 

matéria de modo geral, dispondo apenas sobre a substância e os princípios, 

restando ao Executivo a expedição dos regulamentos complementares. 

Fortaleceu-se, portanto, com dita carta constitucional, a atuação 

do Executivo, porque se vedava a iniciativa de leis pelos membros das 

Câmaras, e dava amplos poderes na edição dos chamados decretos-leis. 

A Constituição de 18 de setembro de 1946, praticamente repetindo 

o que dispunham as de 1891 e 1934, previu no art. 87, inciso I, que 

competia privativamente ao Presidente da República expedir decretos e 

regulamentos para a fiel execução das leis. 

Buscou-se, na Carta de 1946, a restituição da harmonia entre os 

poderes e o aumento da participação do Poder Legislativo na iniciativa e na 

atuação normativa, reinserindo a faculdade de propositura por qualquer 

membro das duas casas legislativas. Mesmo sem a previsão inicial da 
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delegação legislativa, o Executivo continuou atuando normativamente, até 

que em 1961 novamente adotou a figura da delegação legislativa.  

Até o advento da Constituição Federal de 1988, existia expressa 

previsão constitucional no sentido de se conceder poderes normativos, quase 

autônomos, de caráter regulamentar, ao Poder Executivo, visto que era da 

competência privativa do Presidente da República, conforme a Carta de 67, 

dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da 

administração federal60. 

Outrossim, dita constituição, nossa penúltima, tornou 

constitucional a figura do decreto-lei, forte traço do regime militar 

autoritário, e verdadeira produção legal do período anterior à constituição 

democrática. 

Dita posição, prévia, portanto, ao Estado Democrático de Direito 

garantido na Constituição de 1988, revelava nada menos que o pensamento 

prevalecente à época, ao menos em relação aos detentores do poder, já que 

se vivia um Estado autoritário, sob o poder do regime militar. 

A partir da nova Carta Constitucional de 1988, já sob uma 

embrionária experiência democrática, o princípio da legalidade ganhou 

primazia, e a separação de poderes passou a ser mais bem defendida e 

especificada. 

                                            
60 LEONEL, Ricardo de Barros. “Limites do Poder Regulamentar”. In Direito Regulatório. 
Temas Polêmicos. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2003, p. 545. 
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A função legislativa passou então a ser atividade típica do Poder 

Legislativo, restando ao Executivo a incumbência apenas da expedição de 

normas, sob a forma de decretos, para a fiel execução das leis, sendo 

vedada, até então, que existissem os chamados regulamentos independentes 

ou autônomos, que inovariam na ordem jurídica. 

Mais recentemente, notadamente a partir de meados da década de 

90, tem-se observado no Brasil o fenômeno da criação de agências, com 

vistas à regulação de determinadas atividades. 

Com isso, reacendeu-se fervente o debate doutrinário e 

jurisprudencial, no que toca à possibilidade da inserção das mesmas em 

nosso ordenamento, da previsão constitucional e, principalmente, da 

possibilidade de exercerem, como ocorre nos Estados Unidos, função 

tipicamente normativa. 

Referida polêmica tomou proporções ainda maiores, em nosso país, 

especialmente a partir da edição pelo Congresso Nacional da Emenda 

Constitucional n.º 32, de 11 de setembro de 2001. 

Tal emenda nada mais fez senão consagrar, na ordem jurídica 

brasileira, os chamados decretos autônomos, com a sua expressa inserção 

no inciso VI do art. 84 da Constituição Federal. 

Diante de tal fato, de extrema relevância, que se originou 

politicamente no seio do próprio Poder Executivo, tal poder estaria 

autorizado, em certas hipóteses, a editar verdadeiras normas que não se 

destinassem somente a regulamentar ou dar fiel execução aos comandos 
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legais, mas propriamente inovar na ordem jurídica, em face da faculdade 

conferida pelo legislador constituinte. 

Referida inserção e consagração dos regulamentos autônomos, na 

Constituição Federal, não foi e nem poderia ser, dada a característica de 

nosso sistema, aceita com passividade. 

Apesar de recente, a experiência tem ensinado que, mesmo sob a 

égide desse Estado Democrático de Direito, movido por interesses, ora 

políticos, ora econômicos, tem o Poder Executivo, através de seus agentes, 

ultrapassado essas limitações constitucionais e exercido, através de 

decretos, funções que não lhe compete, inovando na ordem jurídica e 

afrontando, até explicitamente, o basilar princípio da legalidade e a tão 

defendida separação dos poderes. 

Fica então o questionamento, que esperamos responder linhas 

adiante: dada a polêmica apresentada pela matéria nos tempos atuais, 

reflexo do mau uso ou da utilização exagerada dos regulamentos autônomos, 

estar-se-ia a defender, na pátria doutrina, o regresso a uma experiência 

anterior, que o texto original da Constituição de 1988 buscou dar efeito, na 

qual a atividade administrativa é plenamente vinculada e refém do trabalho 

legislativo? 

 

 



 

 

91

 

7. As agências reguladoras e o poder 

regulamentar 

 

No Brasil, as agências reguladoras adotaram essa nomenclatura, 

bem como parte de seu arcabouço teórico, a partir da influência das 

agências americanas, de onde se difundiram, dando origem ao fenômeno da 

agencificação. 

Dito modelo regulatório não encontra, no sistema jurídico 

brasileiro, parâmetro normativo específico que estabeleça uma definição 

legal61. 

Na experiência americana, onde se vive o “direito das agências”, 

tais entes desempenham funções quase legislativas, pois têm por atribuição 

o regramento normativo das atividades que lhes são afetas, podendo inovar 

na ordem jurídica. 

Já em nossa realidade, o grande cerne diz respeito a esta 

possibilidade de as agências reguladoras brasileiras deterem competência 

para baixar atos normativos, sendo a doutrina e a jurisprudência 

completamente divergentes sobre a questão. 

De um lado, coloca-se a questão da necessidade de se reconhecer 

poder normativo a órgãos e entidades da Administração, como são as 

                                            
61 GUERRA, Glauco Martins. “Agências Reguladoras no Brasil: princípio da legalidade e 
regulação”. in Direito Regulatório. Temas Polêmicos. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2003, p. 
326. 
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agências, dentro da idéia de especialidade. Por outro lado, questiona-se 

quais seriam os limites desse poder normativo, tendo em vista que a 

Constituição especifica, quase que de forma taxativa, as competências, sem 

deixar margens ampliativas. 

Tem-se entendido, assim, que mesmo ao se reconhecer às agências 

o exercício do poder regulamentar, é de se depreender que essa função não 

se equipara à exercida pelo Chefe do Executivo, de expedição de decretos 

regulamentares.62 

 

7.1. O fenômeno da agencificação e a inserção das 

agências reguladoras no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

Segundo já se viu acima, momento em que analisávamos o poder 

regulamentar na experiência do direito estrangeiro, quando inevitavelmente 

adentramos as características do modelo apresentado pelos Estados Unidos 

da América, houvemos por nos deparar com o chamado fenômeno da 

agencificação, que produziu sementes, dando origem inclusive à inserção 

das agências reguladoras no sistema jurídico brasileiro. 

No modelo americano, notadamente quando se viveu a famosa 

Crise de 1929, a sociedade exigia de seus governantes uma atitude mais ágil, 

que pudesse resolver momentos de crise. Aquela idéia liberal, de absoluta 
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separação de poderes, foi desmascarada com a crise, de sorte que se buscou 

uma participação mais efetiva do Estado. 

Consoante já esposamos, um dos maiores responsáveis, senão o 

maior, pelo “direito das agências”, foi o ex-presidente Franklin Delano 

Roosevelt, o qual desenvolveu modificações estruturais na ordem 

administrativa dos americanos, com uma intervenção estatal especialmente 

na economia. 

Na experiência americana, havia vários tipos de agências, sendo a 

classificação tradicional a que dividia em reguladoras e não reguladoras, 

segundo houvesse ou não poder normativo.  

Como se sabe, a idéia inicial dos americanos, que posteriormente 

se revelou impossível na prática, era a de que as agências fossem órgãos com 

total neutralidade, com decisões tomadas com base apenas em critérios 

técnicos. Logicamente, não havia como se fechar os olhos para o que se 

passava fora das agências, de modo que as decisões deveriam levar em conta 

todos os fatores possíveis para a adoção das medidas cabíveis. 

Já na década de 80, com o Presidente Ronald Reagan, desacelerou-

se o fenômeno da agencificação, com a diminuição do poder até então 

possuído pelas agências reguladoras. 

Não há, pois, como se negar a forte influência que os ideais 

americanos da década de 30 em diante desenvolveram sobre o modelo das 

                                                                                                                                        
62 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. “Limites da Função Reguladora das agências diante do 
princípio da legalidade”. In Direito Regulatório. Temas Polêmicos. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 
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agências em nosso país. O que é contraditório é que o modelo brasileiro veio 

a se desenvolver tão somente quando nos Estados Unidos se iniciava um 

processo de regressão do modelo até então adotado, que já era por muitos 

considerado ultrapassado. 

O modelo aqui desenvolvido, notadamente a partir da Reforma 

Administrativa da década da 90, propõe uma verdadeira diminuição da 

máquina estatal, levando-se em conta atividades desenvolvidas diretamente 

pelo Estado. 

Em nossa legislação, partindo desde a própria Constituição 

Federal, não se pode dizer que houvesse arcabouço normativo para uma 

definição específica do que viriam a ser as agências reguladoras, daí uma 

das explicações para as intermináveis dúvidas e polêmicas existentes 

quando se fala do poder regulamentar da agência. 

Em verdade, o Estado Brasileiro, que ainda buscava, ao início da 

década de 90, achar-se enquanto Estado Democrático de Direito, viveu um 

período de busca pela desestatização, com uma série de privatizações e 

quebras de monopólios, nos mais diversos setores da vida sócio-econômica. 

Assim, a tão propagada Reforma do Estado fez nascer a 

necessidade da criação de órgãos, não diretamente ligados à estrutura da 

Administração Direta, que viessem a regulamentar e até mesmo a 

normatizar ditas atividades que saíam do seio estatal. 

                                                                                                                                        
2003, p. 51. 
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Daí surgiram as quatro novas figuras do direito administrativo, até 

então desconhecidas em nossa ordem jurídica, quais fossem, as agências 

reguladoras, as agências executivas, as organizações sociais e as 

organizações da sociedade civil de interesse público. 

Dessas quatro, não há dúvidas de que a experiência de maior 

fracasso é a das agências executivas, que não vingaram, porque 

simplesmente os administradores não identificavam maiores vantagens na 

qualificação de autarquias e fundações já existentes. Em relação às 

organizações sociais e às organizações da sociedade civil de interesse 

público, não obstante não tenham sido um fracasso completo, como foram 

as agências executivas, também não atraíram maiores interessados, nas três 

esferas de governo. 

Sendo assim, se podemos dizer que uma das quatro figuras, 

pensadas na Reforma Administrativa vingou, esta figura certamente é a das 

agências reguladoras, pelo menos até o presente momento. 

Foram elas pensadas no modelo de uma verdadeira releitura do 

controle normativo das atividades executadas pelo Estado, passando o 

controle e a fiscalização para entes, em tese, autônomos e independentes, os 

quais baseariam, como se pensou nos primórdios nos Estados Unidos, as 

suas decisões em critérios técnicos, na busca da eficiência dos prestadores 

privados. 

O texto original da Constituição de 1988 apenas fazia menção às 

expressões agência de fomento, de natureza financeira, agente normativo e 
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regulador da atividade econômica, como indica o art. 174. Tão somente 

quanto das Emendas Constitucionais n.ºs 08 e 09, ambas de 1995, passou-

se a falar em órgão regulador, com a possibilidade de criação da Agência 

Nacional de Telecomunicações e da Agência Nacional do Petróleo. 

Aos poucos, por intermédio de leis ordinárias, as agências 

reguladoras foram sendo instituídas, merecendo destaque, além das 

referidas no inciso anterior, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a 

Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários e a Agência Nacional do Cinema. 

Dessa forma, as agências reguladoras são identificadas, no sistema 

jurídico brasileiro, como pessoas jurídicas de direito público interno, que são 

criadas por lei e dotadas de personalidade jurídica própria, distinta da 

Administração Central, integrando assim a administração indireta. 

São ainda possuidoras de autonomia fiscalizatória, gerencial, 

administrativa e financeira, tendo por fito primordial proceder à coordenação 

da atuação do Estado em específicos setores da economia, fomentando e 

regulando a execução de serviços públicos que são desempenhados por 

particulares. 

Um dos fatores do relativo sucesso das agências reguladoras, no 

Brasil, como única experiência que vingou no quadro de reforma 

administrativa pensado na década de 90 do século passado, é de ser, sem 

dúvida, a questão do regime jurídico especial de que as mesmas são dotadas. 
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Esse regime, característico e próprio dessas agências, demonstra 

relativa independência ao poder central, que se expressa pela autonomia 

político-administrativa, com instrumentos de garantia aos administradores e 

aos administrados, bem como pela autonomia econômico-financeira, já que 

algumas de suas leis instituidoras prevêem a arrecadação por fontes outras 

que não o orçamento geral, como é o caso das taxas de fiscalização e 

regulação. 

Assim, foram as agências reguladoras ingressando no cotidiano do 

brasileiro. Vistas com desconhecimento e muita desconfiança na fase inicial, 

atualmente a sociedade, de modo geral, até já conhece relativamente bem a 

competência das mais importantes delas, e sabe especialmente como e onde 

reclamar seus direitos, exigindo que as mesmas possam exercer as suas 

funções regulatória, fiscalizatória e punitiva. 

 

7.2. A polêmica sobre o poder regulamentar das 

agências reguladoras: previsão constitucional ou 

desvio de finalidade? 

Segundo já vimos, a partir do relato introdutório acima, as 

agências reguladoras, pretensamente dotadas de independência técnica, 

passaram a ser inseridas em nossa ordem jurídica quando da Reforma de 

Estado da década anterior. 

 Nos Estados Unidos, cujo modelo, consoante identificamos, muito 

influenciou o brasileiro, não obstante tenha sido aqui inserido em um 
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momento de descrença do modelo americano, as agências reguladoras, de 

forma autônoma, detinham poder para a edição de normas regulamentares, 

pertinentes a um específico campo, bem como para decidir, em sede 

administrativa, as lides que lhes fossem postas. 

No ordenamento brasileiro, as agências foram sendo criadas com a 

natureza jurídica de autarquias de regime especial. Esse regime especial era 

de ser caracterizado em função da maior autonomia possuída em relação às 

autarquias comuns que conhecemos, vislumbrado sob os aspectos de 

estrutura, funcionamento, financeiro e político. 

A idéia básica era, da mesma forma em que elas se originaram nos 

Estados Unidos, evitar a influência, ou propriamente o direcionamento 

político-econômico de quem detém, momentaneamente, o poder. 

Assim, um dos grandes trunfos para a autonomia, ainda que 

relativa, das agências reguladoras, diz respeito à não subordinação 

hierárquica em relação ao poder central, ou seja, não estão as agências 

reguladoras em escala hierárquica de vinculação aos Ministérios. 

Possuidoras de personalidade jurídica própria e independentes da 

Administração Direta, a relação que há, em tese, é apenas de supervisão 

ministerial, dependendo da área de atuação da agência. 

Outrossim, ponto positivo para a manutenção da autonomia das 

agências reguladoras é a previsão de mandato fixo de seus diretores que, não 

sendo ocupantes de cargos em comissão, exoneráveis “ad nutum”, podem 

exercer suas atribuições com maior imparcialidade e independência, sem o 
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receio ou o constrangimento de estar a ferir o interesse de quem quer que 

seja. 

Ademais, outra forte característica das agências reguladoras, 

inserta nessa idéia de autonomia, pertine à possibilidade de intervenção no 

seu específico campo de atuação, a partir da elaboração e edição de normas 

com conteúdo regulamentar. 

E é exatamente nesse aspecto que reside talvez a maior das críticas 

que se estabelece às agências reguladoras, isto é, não há consenso, quer na 

doutrina, quer na jurisprudência, acerca da competência normativa 

possuída por essas autarquias de natureza especial. 

Isto porque, se fôssemos compreender, em literalidade, o que está 

previsto na Constituição Federal, poder-se-ia reconhecer este poder, na 

esfera executiva, tão somente ao Presidente da República (decretos 

regulamentadores previstos no art. 84, inciso IV e, mais recentemente, os 

decretos autônomos, contidos no art. 84, inciso VI) e, quando muito, aos 

Ministros de Estado, que podem expedir instruções para a execução de leis, 

decretos e regulamentos, consoante previsão do art. 87, inciso II. 

Não existe, ao menos até o momento presente, um marco 

regulatório único das agências reguladoras. Não obstante o Poder Executivo 

tenha discutido bastante a matéria, e encaminhado um projeto ao Congresso 

Nacional, ainda não houve consenso, entre as principais lideranças do 

Parlamento Brasileiro, para a aprovação de tal projeto, o qual, da mesma 

forma que ocorrera com as parcerias público-privadas, recém aprovadas, 
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suscita muita polêmica entre os poucos conhecedores do Direito e da 

Administração Pública no Congresso Nacional. 

Tal fator, qual seja, a ausência de um marco regulatório único para 

as agências reguladoras, não obstante algumas delas já estejam em 

atividade desde 1996, representa sem dúvida um sério complicador para as 

suas atividades, em especial, para a atividade normativa a que a maioria 

delas se propõe, em face da alegada ausência de guarida legal e até 

constitucional para tais misteres.  

Com exceção, conforme já dissemos, da Agência Nacional do 

Petróleo – ANP e da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, às 

quais a doutrina majoritária reconhece a previsão constitucional, as demais 

têm nascido tão somente sob o manto de suas leis instituidoras, de modo 

que a competência normativa lhes é atribuída pelo próprio diploma legal, 

gerando uma série de questionamentos. 

No caso da ANATEL, nossa Carta Magna deixou claro, quando do 

art. 21, inciso XI, com a redação que lhe fora dada pela Emenda 

Constitucional n.º 8, de 15 de agosto de 1995, que compete à União explorar 

diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços 

de telecomunicações, nos termos de lei, que disporia sobre a organização dos 

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

Desse modo, a redação dada ao inciso prescreveu, de forma 

expressa, que tais serviços de telecomunicações estariam sujeitos a um 
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órgão regulador, o qual seria instituído por lei, que disciplinaria a atividade 

em questão. 

Por seu turno, também no caso da ANP, a Constituição Federal, 

com a redação inserida pela Emenda Constitucional n.º 9, de 09 de 

novembro de 1995, prevê no art. 177, §2º, inciso III, que lei disporia, dentre 

outras coisas, sobre a estrutura e as atribuições do órgão regulador do 

monopólio da União sobre o petróleo. 

Assim sendo, ao menos no que toca a essas duas agências, não 

vislumbramos maiores razões para divergências ou polêmicas, tendo em 

vista que a norma suprema de nosso sistema jurídico previu expressamente 

a existência de órgãos reguladores para os setores de telecomunicações e 

petróleo, de modo que, se delegou o disciplinamento desses órgãos à lei, é 

plenamente constitucional o poder normativo por eles desempenhado. 

O entendimento mais restrito, com relação às demais agências 

reguladoras, é o de que, não possuindo estas a previsão constitucional da 

ANATEL e da ANP, não podem, sob pena de inconstitucionalidade, exercer 

função normativa maior que aquela exercida por outros órgãos ou entes da 

administração indireta.63 

Em verdade, a discussão em nosso ordenamento jurídico é até 

mais ampla, não se restringindo à questão da competência normativa das 

agências reguladoras, mas sim até mesmo da competência normativa do 

Executivo, a qual é o objeto do estudo que estamos por desenvolver. 

                                            
63 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: 11. Ed., 1999, p. 391. 
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Mas há, nesse ponto, algo que não pode ser ignorado, que é a 

pretensa especialidade técnica detida pelas agências, vez que, com base no 

modelo americano inicial, a idéia era a de se criar órgãos reguladores que 

fossem possuidores de conhecimentos específicos em cada matéria, 

afastando tais decisões das esferas tradicionais do poder central, e tornando-

as relativamente imunes às influências de ordem política. 

Não há, da mesma forma que houve por se concluir no modelo de 

agencificação americano, como as decisões adotadas pelas agências 

reguladoras serem totalmente afastadas do componente político, de modo 

que este, lá e cá, sempre influenciará referidas decisões, por mais técnicas 

que se pretenda. 

Nessa linha de especialidade técnica que as agências possuem, ou 

pretendiam possuir em seus diplomas instituidores, passa-se a questionar 

se haveria algum grau de discricionariedade nas decisões adotadas por elas. 

Em nosso entender, não é o fato de serem específicas em certa matéria, que 

confere às agências reguladoras a faculdade de atuarem de forma ilimitada 

ou descontrolada na regulação de um setor. 

Ou seja, não é por que a agência é constituída para controlar certa 

atividade que se afasta de todo e qualquer tipo de controle no 

desenvolvimento de suas competências. 

E o controle da atividade das agências reguladoras deve se dar sob 

dois prismas, quais sejam, um social e o outro, que como dissemos não há 

que se negar, eminentemente político. 
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Do ponto de vista do controle social, a atividade das agências deve 

importar sempre a participação da sociedade civil organizada, afeta ao setor 

objeto de regulação, seja na composição dos conselhos, seja na realização de 

audiências públicas ou outros instrumentos de participação, de modo que a 

comunidade possa não apenas opinar, mas principalmente ter voz ativa na 

tomada de decisões e no controle do setor. 

Ademais, o controle político, em nosso ponto de vista, não 

representa a ingerência dos entes supervisores sobre a atividade das 

agências. Pelo contrário, defendemos que estas devem sempre prezar pela 

independência que as suas leis instituidoras consagram. 

Ocorre que não podem as agências escapar da diretriz política que 

é indicada pelos Poderes Executivo e Legislativo, especialmente pelo 

primeiro, a quem cabe a condução das políticas públicas. 

Para que haja um eficaz controle de determinado setor da atividade 

econômica, faz-se mister que haja um norte, ou seja, um direcionamento que 

surge no seio não da agência, mas sim do próprio Poder Público, que indica 

um caminho a ser seguido e a melhor forma de se atingir a plena eficácia 

naquela atividade. 

Desse modo, é verdadeira falácia a afirmação de absoluta 

independência na atuação das agências reguladoras, seja no modelo dos 

Estados Unidos da América, seja na experiência mais recente vivenciada no 

Brasil. 
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As agências reguladoras, pois, em nossa ordem jurídica, estão sim 

submetidas a um controle prévio, com a indicação da diretriz a ser seguida, 

concomitante, notadamente com a participação e o acompanhamento social, 

e também posterior, a partir da possibilidade de revisão de seus atos, 

inclusive junto ao Poder Judiciário. 

A participação popular é, outrossim, de vital importância para a 

atividade das agências reguladoras. Isto porque, conforme os ideais de 

criação, se o objetivo é regular um determinado setor da economia, nada 

mais justo e esperado que a sociedade, notadamente aquela que é 

organizadamente ligada ao campo específico, possa participar das discussões 

e até mesmo das decisões. 

A própria Lei n. 9.478, de 06 de agosto de 1997, que instituiu a 

Agência Nacional do Petróleo – ANP, estatui, em seu art. 19, importante 

garantia à participação popular na regulação do setor do petróleo, já que 

prevê que as iniciativas de projetos de lei ou de alteração de normas 

administrativas que impliquem afetação de direito dos agentes econômicos 

ou de consumidores e usuários de bens e serviços da indústria devem 

sempre ser precedidas de audiência pública, a ser convocada e dirigida pela 

própria Agência. 

Tal experiência, mesmo sem previsão legal nos diplomas 

normativos de outras agências, tem sido utilizada, mas não com a freqüência 

que deveria. A participação da sociedade organizada não somente poderia, 

como deveria influenciar decisivamente na formulação das diretrizes a serem 

seguidas pelas agências, de modo a refletir o pensamento intrínseco do setor, 
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bem como evitando que verdadeiras normas venham a ser editadas sem a 

devida discussão. 

Em verdade, desde a criação das primeiras agências reguladoras, e 

com a prática de seus atos iniciais, iniciou-se a polêmica, que não se sabe se 

e nem quando terá termo, pertinente ao poder normativo por elas 

demonstrado, bem como se este se trata de uma competência 

constitucionalmente atribuída ou de um efetivo desvio de finalidade. 

A polêmica existe, como acima relatado, em razão de que a 

Constituição Federal apenas previu, de modo quase expresso, a existência de 

duas agências reguladoras específicas, no caso a ANATEL e a ANP. Não são 

poucas as demais agências reguladoras existentes, com igual importância 

em suas atividades, como é o caso da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e a 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Se fôssemos nos ater, tão somente, aos aspectos estrita e 

literalmente constitucionais, de fato chegaríamos à conclusão da doutrina 

mais conservadora, qual seja, a de que apenas a ANATEL e a ANP seriam 

detentoras de um certo poder normativo, por meio de suas resoluções, no 

desenvolvimento, regulação e fiscalização das atividades a elas atribuídas. 

Seguindo a linha dessa doutrina mais tradicional, estaríamos 

deixando em segundo plano o funcionamento de agências outras como as 

acima enumeradas, de modo que as atividades de regulação nos setores de 

energia elétrica, vigilância sanitária e planos de saúde deveriam 
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simplesmente se guiar pelas previsões constitucionais, legais ou oriundas do 

Executivo, no que coubesse.  

Nesse aspecto, pensamos que se deve ponderar a razão de existir 

das agências reguladoras no ordenamento jurídico brasileiro. De nada 

adianta simplesmente haver uma lei instituidora de uma agência reguladora, 

se não for a ela conferido, dentro de limites previstos na própria lei, a 

competência para, de certa forma, normatizar a atividade cuja regulação lhe 

foi atribuída. 

Assim, sob o nosso ponto de vista, mais flexível se comparado com 

o entendimento conservador inicial da doutrina pátria, não se deve entender 

as atividades normativas desenvolvidas pelas agências reguladoras, que não 

a ANATEL e a ANP, como desvio de finalidade. 

É certo que deve haver, nesses casos, um respeito aos comandos 

constitucionais e legais, não devendo os regulamentos, sob a forma de 

resoluções, expedidos pelas agências, afrontar os ditames de instrumentos 

hierarquicamente superiores. 

Mas é imprescindível que se garanta às agências o poder de, a 

partir de seus conhecimentos técnicos específicos, e guiadas pela diretriz de 

governo para o setor regulado, editar resoluções normativas, disciplinando a 

atividade e orientando a fiscalização. 

A respeito do controle do Judiciário sobre a exorbitância do poder 

normativo das agências reguladoras, chegou-se a pensar, no Brasil, 

inicialmente, que as decisões tomadas no âmbito das mesmas não seriam 
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passíveis de controle por parte do Poder Judiciário, de modo que a última 

instância administrativa impediria o acesso ao distinto poder. 

Tal idéia, que não nasceu no Brasil, origina-se do entendimento, 

por demais purista, de que as atividades desenvolvidas nas agências 

reguladoras não são objeto de influência de fatores políticos, econômicos ou 

sociais, sendo baseadas tão somente em critérios técnico-científicos. 

Logicamente, no entanto, e por razões diversas, não há como se 

afastar o controle jurisdicional sobre os atos praticados em sede de agências 

reguladoras. 

O mais importante desses motivos é o fato de que a Constituição 

Federal garante, como direito fundamental, em um dos incisos de seu art. 

5º, o acesso ao Poder Judiciário, ao afirmar que nenhuma lesão ou ameaça 

de lesão escapa ao controle daquela instância de poder. Assim, por mais 

técnica e isenta que seja a decisão, o cidadão tem sempre a possibilidade de 

se entender prejudicado ou lesionado, sendo-lhe facultado recorrer ao 

Judiciário, para tentar ver resguardado aquele direito que compreende 

possuir. 

Ademais, não há que se dar guarida ao argumento de que o 

Judiciário somente analisa questões jurídicas, não possuindo conhecimentos 

técnicos para analisar certas questões. Ora, se o magistrado se entender 

desprovido de conhecimento técnico para solucionar certa lide, pode se 

socorrer de profissionais especializados, que longe de decidirem, auxiliam-no 

na tomada de suas decisões. 
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Sendo, para tanto, plenamente possível, ao menos em nosso pátrio 

sistema jurídico, o controle do Poder Judiciário, incidente sobre a atividade 

das agências reguladoras, devemos ter em mente que a este poder compete 

sem qualquer sombra de dúvida avaliar os limites do poder normativo das 

agências, evitando com que, aí sim, estejamos diante de abusos 

caracterizadores de desvio de finalidade. 

 

7.3. Os regulamentos expedidos pelas agências 

reguladoras e as possibilidades de exercício do 

controle de constitucionalidade 

 

Superada a discussão acerca da constitucionalidade dos 

instrumentos legais que conferem poderes normativos às agências 

reguladoras na ordem jurídica brasileira, é imprescindível que se adentre, 

por igual, nas formas de controle de tais atos normativos oriundos das 

agências, quando, por algum motivo, ferirem ou dispuserem de forma 

contrária a comandos constitucionais. 

Segundo se sabe, o mecanismo mais típico, a fim de representar o 

poder normativo ostentado pelas agências reguladoras, é o dos regulamentos 

por elas emitidos. 

Há que se fazer menção, neste ponto, que entendemos, até mesmo 

na linha do que decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1668/DF, ajuizada pelo Partido 
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Comunista do Brasil e outros partidos de oposição à época, que as agências 

exercem verdadeiramente atividade regulamentar, com fulcro inclusive no 

artigo 84, inciso IV da Constituição.64 

Para aqueles que são defensores de uma interpretação mais 

restritiva do princípio da legalidade, princípio este que anteriormente já foi 

objeto de nossa verificação, há o entendimento de que o regulamento das 

agências não pode acarretar qualquer espécie de inovação na ordem jurídica. 

Assim, a lei que delegasse competência normativa aos 

regulamentos é que estaria viciada, e o regulamento apenas seria, por 

derivação ou indiretamente, ilegal. De tal forma, para essa posição mais 

conservadora, o regulamento somente poderia dispor ou especificar leis 

cujas disposições estivessem na esfera de competência do Executivo 65. 

Por outro lado, há posição menos rigorosa, com visão mais 

moderna e ampliada, que defende que a competência normativa conferida às 

agências não quebra a separação dos poderes, mas pelo contrário, serve de 

instrumento para o aprimoramento da própria legalidade. 

Carlos Ari Sundfeld, um dos que se incluem nessa posição mais 

ampliada da legalidade, argumenta que não há usurpação da função 

legislativa, já que o Legislativo continua a proceder da mesma forma, 

editando leis com abstração e generalidade, de modo que a atribuição de 

                                            
64 A ADIN 1668/DF, que atacou a Lei n.º 9.472/97, da Agência Nacional de 
Telecomunicações, teve o julgamento de medida cautelar ocorrido em 20 de agosto de 1998, 
com o acórdão publicado apenas em 16 de abril de 2004, e apresentou uma série de 
polêmicas, com inúmeras discussões e divergências jurídicas entre os Ministros do STF.  
65 PASTORE, Rodrigo Reis. “Controle Abstrato...”, p. 3402. 
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poder normativo às agências reguladoras significa o aprofundamento da 

atuação normativa do Estado.66 

Na visão de nosso Supremo Tribunal Federal, os regulamentos 

meramente executivos ou complementares não são passíveis de controle de 

constitucionalidade, mas sim de legalidade, já que a estes falta o aspecto da 

generalidade, bem como a direta violação à Constituição. A 

inconstitucionalidade, nesse caso, é mediata, já que viola, de início, a 

própria lei que deveria regulamentar. 

Em relação aos chamados regulamentos autônomos, há 

posicionamento também pela não aceitação. Gilmar Ferreira Mendes é 

detentor de posição minoritária perante aquela corte, no sentido de que 

todos os atos submetidos à Constituição deveriam ser passíveis de controle 

pelo STF, de modo que muitos regulamentos também o seriam, em função 

do grau de generalidade e abstração, a exemplo do que ocorre na 

Alemanha.67 

Com efeito, sob o nosso ponto de vista, acaso houvesse um 

controle abstrato de constitucionalidade, incidente sobre os regulamentos 

expedidos pelas agências reguladoras, poder-se-ia evitar as tão distintas 

interpretações existentes e impedir que os magistrados, no desenvolvimento 

do controle concreto, possuíssem posições contraditórias entre si. 

                                            
66 SUNDFELD, Carlos Ari. “Serviços Públicos e Regulação Estatal.” In Revista de Direito 
Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 27. 
67 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 
181/182. 
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Ocorre que, lamentavelmente, com tão somente onze magistrados, 

nossa Corte Constitucional não é detentora de estrutura para, acaso se 

entendesse competente e legítima para a análise da constitucionalidade dos 

regulamentos, dar efetividade ao grande número de demandas que lhe 

surgiriam. 

Outrossim, até mesmo pelo espírito da Reforma do Judiciário, 

recentemente aprovada pela Emenda Constitucional n.º 45, a tendência é de 

que aquela Casa, protetora maior de nossa Constituição, busque afastar de 

si contendas de menor grau de importância, com o fito de se deter nas 

causas de maior complexidade e relevância que envolvam matérias 

constitucionais. 

Resta saber apenas se aquela Corte entenderá a solução das lides 

decorrentes dos regulamentos expedidos pelas agências reguladoras como 

relevantes ou não para o desenvolvimento da nação. 
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8. Regulamentos executivos versus Regulamentos 

autônomos na ordem jurídica brasileira: batalha 

sem vencedores 

 
 
 

É sabido que o sistema jurídico brasileiro, diferentemente do inglês 

ou do americano, romanístico como tal, preza primordialmente não pelos 

precedentes jurisprudenciais, mas sim pela lei, de sorte que esta é o ato 

normativo situado no topo, na posição de supremacia de nosso 

ordenamento. 

Encontra a lei o seu fundamento de legitimação na escolha popular 

dos membros do Parlamento, que adquirem assim aptidão para inovar na 

ordem jurídica, nos limites de suas competências. 

E, inserto nessa ótica do princípio da legalidade, debate-se qual 

seria o papel do administrador público, na observância e na formulação de 

atos de natureza normativa. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, 

apesar de restringidas essas funções em relação ao que ocorria no regime 

militar, não ficou o Executivo totalmente alheio à normatização. 

Pelo contrário, o administrador público dispõe de competência para 

a expedição dos chamados decretos regulamentadores, os regulamentos, que 

têm o condão de operacionalizar o cumprimento das leis emanadas do 

Legislativo. 
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Os regulamentos, tradicionalmente, classificam-se em executivos e 

autônomos. Enquanto que os executivos são atos normativos subordinados 

à lei, para dar cumprimento aos comandos legais, com caráter 

complementar, os autônomos inovam na ordem jurídica, editando normas 

em matérias não reservadas à lei68. 

E é exatamente nesse ponto que reside o maior foco de divergência 

entre nossos doutrinadores e, especialmente, em nossos tribunais. Isto 

porque, apesar de ser pacífico que a atribuição conferida ao administrador 

público, para que ele, enquanto Poder Executivo, expeça decretos 

regulamentadores para operacionalizar, dar cumprimento aos comandos 

legais, essa atribuição é salutar e necessária ao regular funcionamento da 

máquina estatal, não é, entretanto, de forma alguma, consensuada a 

possibilidade de se inovar na ordem jurídica através dos chamados decretos 

autônomos. 

Fatores externos ao ordenamento, dentre os quais os de ordem 

política e econômica, exercem continuamente pressão sobre a Administração 

Pública, a fim de que esta esteja a exorbitar de suas competências para, 

ultrapassando as fronteiras do Poder Legislativo e, afrontando o princípio da 

legalidade e a tradicional teoria da separação de poderes, edite decretos 

autônomos, criando comandos normativos diversos e, às vezes, até 

contrários a dispositivos legais. 

                                            
68 RAMOS, Dora Maria de Oliveira. “Os regulamentos jurídicos e os regulamentos de 
organização: breve estudo de sua aplicação no Direito Brasileiro”. In Direito Regulatório. 
Temas Polêmicos. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2003, p. 558. 
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Essa discussão a respeito da desvirtuação do poder regulamentar, 

a partir da edição de regulamentos autônomos, ficou ainda mais 

interessante, como já relatado anteriormente, a partir da edição da Emenda 

Constitucional n.º 32/2001, que de certa forma permitiu a sua inserção em 

nosso ordenamento, para reger certas matérias sem a intermediação legal69, 

iniciando uma fase de “deslegalização” em nossa ordem jurídica, até então 

conhecida apenas nas experiências americana e européia. 

Merece realce o posicionamento de Diógenes Gasparini, para quem 

os críticos dos regulamentos autônomos não desceram à profundidade 

desejada e apresentam a imagem do regulamento independente vista de um 

só ângulo. Para ele, a Constituição Federal, ao outorgar uma série de 

atribuições ao Executivo, visou a garantir a sua execução e não a sua 

submissão a qualquer outro poder, de forma que essa competência de dispor 

normativa e originariamente sobre certas matérias não é obtida em 

nenhuma lei ordinária, mas retirada direta e imediatamente da própria 

Constituição.70 

Na visão de Clémerson Merlin Clève, quando edita regulamentos 

executivos, o Poder Executivo estaria a exercer atividade legislativa, em 

função da delegação explícita ou implicitamente contida. Por outro lado, no 

                                            
69 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. “Decreto Autônomo: inovação da Emenda 
Constitucional n.º 32, de 2001. In Direito Regulatório. Temas Polêmicos. Belo Horizonte: Ed. 
Fórum, 2003, p. 571. 
70 GASPARINI, Diógenes. Poder Regulamentar..., p. 130/131. 
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momento em que edita os chamados regulamentos independentes, estaria a 

exercer função não legislativa, mas sim verdadeira função administrativa.71 

Já Eros Roberto Grau sustenta que a doutrina que defende a 

admissão apenas dos regulamentos executivos apresenta uma visão 

inteiramente errônea da teoria da tripartição dos poderes, concebendo-a 

como uma proposta de separação e não de equilíbrio entre os poderes, 

ignorando uma interpenetração entre o mundo do dever-ser e o mundo do 

ser. Segundo o mesmo, quando o Executivo edita regulamentos, não o faz 

segundo delegação normativa, mas age enquanto função normativa emanada 

da própria Constituição.72 

 

8.1. A função do decreto como instrumento de 

funcionamento da máquina administrativa 

Segundo se sabe, a Carta Magna de 1988 faz expressa menção, no 

art. 59, a sete diferentes tipos normativos do Direito Brasileiro, que podem 

ser considerados normas de natureza primária. 

A lei, como se sabe, é a mais consagrada dessas fontes primárias, e 

também a mais difundida e defendida, em vista da defesa, em sistemas como 

o brasileiro, do princípio da legalidade como base da segurança jurídica da 

sociedade. 

                                            
71 CLÈVE, Clémerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo no estado 
contemporâneo e na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, 
p. 215/221.  
72 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros 
Editores, 4. Ed. 2002, p. 248/250. 



 

 

116

 

No entanto, o decreto, editado em nível federal pelo Presidente da 

República, não é tido como ato de caráter primário, mas sim secundário, vez 

que o seu resguardo de validade é identificado em outro tipo normativo 

primário, geralmente na própria Constituição ou em lei. 

Nem por isso se pode dizer que os decretos ocupem, na prática 

jurídica, posição de menor destaque em relação às demais espécies 

normativas. Do contrário, no Brasil, como igualmente ocorre em tantas 

outras ordens jurídicas, os decretos se afiguram de essencial e vital 

importância para o desenrolar das atividades da tão complexa máquina 

administrativa. 

A atividade de toda a Administração Pública, especialmente aquela 

sob o encargo do Poder Executivo, depende efetivamente dos decretos. Não 

há, em um país de dimensões continentais e com problemas tão variados e 

complexos, como se conceber que a Administração estivesse simplesmente 

dependente dos atos do Poder Legislativo, para dar efeito às necessárias 

políticas públicas, razão pela qual se socorre dos decretos, a partir da 

previsão constitucional conferida. 

Assim sendo, por intermédio dos Decretos, o Presidente da 

República pratica atos tais quais a nomeação e a exoneração de Ministros, a 

direção da própria Administração Federal, a regulamentação de leis, a 

organização e o funcionamento da máquina administrativa, a extinção ou a 

criação de cargos públicos vagos, decidir pelo estado de defesa ou de sítio, 

decidir pela intervenção federal, a nomeação de Ministros do Supremo 

Tribunal Federal e de tribunais superiores, dentre outras tantas. 
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8.2. A competência constitucional para a expedição 

dos decretos regulamentadores: limites e alcance 

O art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, indica expressamente 

que cabe ao Presidente da República expedir decretos e regulamentos para a 

fiel execução da lei. 

Quanto a este aspecto, não há dúvidas e nem divergências. Como 

já dissemos anteriormente, momento em que expúnhamos as espécies de 

regulamentos consideradas na doutrina pátria e estrangeira, os 

regulamentos executivos ou complementares, nos quais se inserem os 

decretos regulamentadores, representam a mais típica figura dos 

regulamentos, razão originária de sua existência enquanto instituto. 

Esta espécie de decreto, portanto, tem por fito apenas e tão 

somente esmiuçar o fiel cumprimento de um diploma legal, não tendo 

competência ou poder para proceder a inovações na ordem jurídica. Desse 

modo, veda-se aos decretos meramente regulamentadores ou executivos a 

possibilidade de introduzir conteúdo novo, não previsto ou referido no texto 

da lei que visa a regulamentar. 

Assim, o decreto regulamentador não pode, sob qualquer hipótese, 

criar ou extinguir obrigações, ou mesmo conceder ou retirar direitos que não 

sejam dispostos em lei. 
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Segundo se viu acima, a competência conferida no âmbito federal 

para a expedição de decretos regulamentadores é detida pelo Presidente da 

República, competência esta que defluiu da própria norma maior do nosso 

sistema, que é a Constituição Federal. 

Inegável, portanto, essa possibilidade conferida ao administrador 

público. Há, até mesmo como visto rapidamente alguns capítulos atrás, os 

que sustentam a tese de que, mesmo no caso dos regulamentos meramente 

executivos ou complementares, como é o caso dos decretos 

regulamentadores, o administrador somente pode agir quando o texto legal 

previr, de modo expresso, tal necessidade ou possibilidade. 

Seria o caso, muito usado entre nossos legisladores, de artigos que 

indicam, taxativamente, que o Poder Executivo regulamentará o comando 

legal. 

Não concordamos com dito posicionamento, entretanto. Como 

dissemos, e o próprio título dado ao subitem presente retrata tal fato, a 

atribuição para regulamentar os comandos legais através de decretos, 

possuída pelo Presidente da República, é fruto de expressa previsão 

constitucional, que remete não apenas aos decretos, mas a outros 

instrumentos, já que se fala em expedir decretos e regulamentos para a fiel 

execução da lei. 

Dessa forma, sob a nossa ótica, não é nem sequer necessário que o 

Poder Legislativo, na edição dos diplomas legais, deixe clara a necessidade 
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ou a possibilidade de regulamento posterior para especificar ou dar 

cumprimento àquele texto. 

A competência já existe, e não há como se negar. Uma vez que o 

Poder Executivo identifica a necessidade de melhor especificar, detalhar ou 

esmiuçar o texto legal, não somente pode como deve, em razão de seu dever 

constitucional, buscar expedir os bastantes regulamentos para conferir fiel 

execução ao pretendido pelo legislador ordinário. 

E a prática nos ensina isso. Se formos observar, ao menos na 

ordem jurídica brasileira, quase que não há texto legal que não tenha 

surgido ou ao menos sido lapidado no seio do Poder Executivo. E exatamente 

com o fim de possuir uma maior margem de discricionariedade técnica na 

regulamentação, prefere-se a edição, nas leis, de comandos os mais 

genéricos possíveis, remetendo as maiores especificidades aos instrumentos 

regulamentadores. 

Neste ponto, reside um certo perigo. Uma vez que a prática 

demonstra a edição de textos legais genéricos, remetendo o detalhamento 

aos competentes regulamentos, há que se ter em consideração o cuidado 

para que o Executivo, ao proceder com a regulamentação, não extrapole o 

poder conferido pelo constituinte, inovando na ordem jurídica. 

Sim, porque ainda que se admita, como admitimos, a existência 

dos chamados regulamentos autônomos, quando se pretende editar um 

decreto regulamentador, por exemplo, o Executivo tem que se ater 



 

 

120

 

estritamente às minúcias e especificidades do texto que pretende 

regulamentar, sendo-lhe vedado, portanto, ir além ou extrapolar esse poder. 

Esse controle é de ser feito, especialmente, pelos órgãos jurídicos 

de assessoramento ao Poder Executivo, no caso, os órgãos da Advocacia-

Geral da União nos Ministérios e na própria Casa Civil da Presidência da 

República. Outrossim, como adiante será objeto de nossa análise, também 

os Poderes Legislativo e Judiciário poderão exercer controle quanto aos 

limites e ao alcance do exercício do poder regulamentar, evitando eventuais 

exorbitâncias. 

 

8.3. Os regulamentos autônomos podem ser 

entendidos como elemento de desvirtuação do 

instituto? 

Quando se passa a analisar o princípio da legalidade, o que aliás já 

procedemos ao início do presente estudo, não há como se escapar a duas 

análises, quais sejam, a de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de 

fazer algo senão em virtude de lei, o que é constitucionalmente garantido, e a 

de que se limita, com tal princípio, a própria atuação da função executiva do 

Estado.73 

Em verdade, tal pensamento, desenvolvido por Lucas Rocha 

Furtado, é perfeito em tese, mas inviável na prática. Ocorre que no cotidiano, 

dada a dinâmica das relações sociais, e as crescentes e incessantes 
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demandas surgidas ao administrador, depara-se o Poder Executivo com a 

impossibilidade de depender, para toda e qualquer ação de maior relevância, 

da atividade legislativa. 

Para tanto, há a defesa, cada vez maior, da utilização dos 

chamados regulamentos autônomos, que no caso brasileiro se apresentam 

especialmente por meio da figura dos decretos autônomos. 

Diferentemente da figura que acabamos de verificar, qual fosse, a 

dos decretos meramente regulamentadores, executivos ou complementares, 

os decretos autônomos não são, sob qualquer hipótese, motivo de consenso 

doutrinário ou jurisprudencial. 

Em nossa ordem jurídica, mesmo antes do advento da Emenda 

Constitucional n.º 32/2001, boa parte da doutrina, ainda que não 

ostentasse posição de predominância, já defendia a possibilidade de 

utilização dos decretos autônomos.74 

De qualquer forma, a partir da edição da aludida emenda, não há 

como se negar, por mais reticente que seja o intérprete, a possibilidade 

constitucional da existência dos referidos decretos. 

Na verdade, a emenda em questão propriamente não inovou em 

nossa ordem constitucional, mas tão somente reinseriu a figura que já 

                                                                                                                                        
73 FURTADO, Lucas Rocha. “O Decreto Autônomo e a EC 32/2001.” In Revista Síntese de 
Direito Civil e Processual Civil. Ano IV, n. 21, jan/fev/2003.  
74 Aqueles que defendiam o cabimento do decreto autônomo, na ordem jurídica brasileira, 
anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional n.º 32/01, utilizavam como 
argumento exatamente o fato de que o administrador não poderia quedar inerte às 
demandas sociais, frente à constante inércia legislativa. Dentre os que hoje afirmam a 
possibilidade do decreto autônomo, estão Hely Lopes Meireles, Maria Sylvia Zanella di Pietro 
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existia quando da Constituição de 1967, vez que esta previa competência ao 

Presidente da República para que este dispusesse sobre a estrutura, as 

atribuições e o funcionamento dos órgãos da Administração Federal, sem 

impor reserva de lei. 

É de se reconhecer, pois, que o Poder Executivo é detentor de uma 

vontade normativa própria, que não é por absoluto vinculada àquela vontade 

emanada do Legislativo. Especialmente nos casos de inércia do Parlamento, 

tem o Executivo o dever de enfrentar os imponderáveis do cotidiano.75 

Neste aspecto, é de se ressaltar que aqueles que sustentam, com 

seriedade, a edição de decretos autônomos em nosso sistema jurídico, não 

defendem a tese de que é possível o Executivo, em função da mora 

legislativa, atuar contrariamente a ditames legais pré-existentes. Do 

contrário, ser autônomo não significa excluir a interdependência entre os 

poderes, e especialmente, o respeito às competências constitucionais 

existentes. 

Para tanto, como dito, a Emenda Constitucional n.º 32/2001 

modificou a redação do art. 84, inciso VI, da Carta Magna de nosso país, 

possibilitando ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a 

organização e o funcionamento da administração federal, quando não 

implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de cargos públicos, 

bem como sobre  a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 

                                                                                                                                        
e Sérgio Ferraz.  
75 BARBOSA, Denis Borges. A eficácia do decreto autônomo e outros estudos de Direito 
Público. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2003, p. 38.  
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Para os que interpretam tal comando com uma visão mais 

restritiva, é de se ter em conta que, na pior das hipóteses, o constituinte 

derivado corrigiu distorção anteriormente existente, já que o Judiciário e o 

Legislativo tinham poder de auto-organização, ao passo em que o Executivo 

era verdadeiro refém da atividade parlamentar.76 

É de se ver, no entanto, que a redação ficou um tanto quanto 

genérica, o que possibilita as mais diversas interpretações. Ora, dispor sobre 

a organização e o funcionamento da administração federal é um conceito 

bastante amplo, que pode variar, dependendo do ponto de vista de quem 

interpreta o comando constitucional. 

O decreto passou, portanto, com a Emenda, a ser o mecanismo, 

por excelência, apto a dispor sobre as matérias típicas dos Ministérios e 

demais órgãos da Administração Pública, desde que não interfiram nos 

direitos e obrigações dos particulares. 

Assim sendo, desde 2001, quando da edição da emenda, e a partir 

da constante utilização pela Administração Pública dos decretos autônomos, 

inúmeros questionamentos, em tese e em casos concretos, surgiram à 

doutrina e também ao próprio Poder Judiciário. 

Discutiu-se, tão logo da edição da Emenda 32/2001, se seria 

possível, por analogia, que outros entes pudessem vir a editar também 

regulamentos autônomos. 

                                            
76 AMARAL JUNIOR, José Levi Mello do. “Decreto Autônomo: questões polêmicas”. In 
Repertório de Jurisprudência IOB. Tributário, Constitucional e Administrativo. São Paulo: vol. 
I, n. 14, julho/2003, p. 690. 
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Nesse tópico, entendemos como possível também que Estados, 

Municípios e o Distrito Federal venham a adotar, em seus textos 

constitucionais ou leis orgânicas, a expressa possibilidade de o Governador 

ou o Prefeito editar decretos autônomos, em consonância com o conteúdo da 

Constituição Federal. 

O Colendo Supremo Tribunal Federal, inclusive, já teve a 

oportunidade de analisar esta questão, quando do julgamento da ADIN n.º 

2.806-5/RS, em que se manifestou, sob a relatoria do Ministro Ilmar Galvão, 

pela admissibilidade, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, do decreto 

de natureza autônoma. 

Outra dúvida, de maior relevância, que se colocou, frente à nova 

disposição constitucional, foi se a emenda não seria ofensiva ao princípio, 

também constitucional, da legalidade, garantido pelo art. 60, §4º, inciso IV, 

que protege os direitos fundamentais como cláusula pétrea. 

Sobre esse aspecto, entendemos que a competência conferida pelo 

constituinte à Administração Pública não fere, por si, a legalidade enquanto 

cláusula pétrea. Isto porque persiste a velha assertiva de ninguém é obrigado 

a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. O próprio STF tem 

posição firme na questão, quando analisou a ADIN 2.024-2/DF, sustentando 

que as limitações ao poder de reforma não significam a intangibilidade 

literal, mas sim a proteção do núcleo essencial dos princípios. E esse núcleo, 

conforme entendemos, restou ainda preservado pela Emenda. 
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O que a Emenda suprimiu foi a necessidade de edição de texto 

legal para que o Executivo disponha sobre os seus assuntos internos, no 

tocante ao funcionamento da máquina administrativa. Desse modo, não há 

que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, mas sim em plena 

harmonia, ao menos em tese, entre o art. 60, §4º, inciso IV com o art. 84, 

inciso VI, da Constituição Federal. 

Outra polêmica que surgiu, em decorrência da Emenda 

Constitucional n.º 32/2001, foi a referente a como se entender a legislação 

anterior à Emenda, que tratasse das matérias ora reservadas ao decreto e 

não mais à lei. Isto porque, uma vez que a matéria era disposta em lei, e a 

Constituição atribuiu poder ao Executivo para sobre elas dispor mediante 

decreto, restou a dúvida se seria necessário novo diploma legal para alterar 

aquelas matérias. 

Não vislumbramos, também nesse ponto, dificuldades no que diz 

respeito ao procedimento, visto que, sob a nossa ótica, acompanhando o 

posicionamento doutrinário predominante, referidos conteúdos, após a 

entrada em vigor da Emenda 32/2001, devem ser tidos como recepcionados 

como se decretos autônomos o fossem, podendo perfeitamente ser 

modificados por outros decretos também autônomos, sem necessidade da 

edição de lei para tais misteres. O que se precisa preservar é o comando 

constitucional, já que esse sim veda o aumento de despesas ou a disposição 

sobre direitos privados. 

Relativamente ainda às matérias constitucionalmente reservadas 

ao disciplinamento por meio do decreto autônomo, o Colendo Supremo 
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Tribunal Federal enfrentou questionamento no que diz respeito à edição de 

lei, após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 32/2001, dispondo 

sobre conteúdos que, em teoria, seriam afetos ao decreto autônomo. 

Tal se deu no âmbito da mesma ADIN n.º 2.806-RS, acima já 

referida, quando nossa Corte Constitucional se pronunciou no sentido da 

inconstitucionalidade de lei que dispunha sobre matéria reservada a decreto 

autônomo. 

Ousamos, data vênia, discordar desse posicionamento do STF. 

Ora, uma coisa é se defender a reserva de lei, como mecanismo para se 

evitar os abusos ou exageros a serem cometidos na edição de regulamentos 

por parte do Poder Executivo. 

Distinto, entretanto, é se defender a existência de uma chamada 

“reserva de decreto autônomo”. Entendemos que o constituinte derivado 

buscou proteger o Executivo de uma eventual lentidão do Poder Legislativo, 

que viesse a atrapalhar o próprio funcionamento da máquina administrativa, 

facultando-lhe campo de atuação, com a utilização do decreto autônomo. 

Ocorre que, sendo hipoteticamente ágil o legislador ordinário, e 

disciplinando matéria que poderia – e não deveria obrigatoriamente – ser 

disciplinada por decreto autônomo, não há razão para se ter como 

inconstitucional tal texto de lei. 

Isto porque, em verdade, o Executivo participaria tanto da fase 

inicial, como da fase final da elaboração de aludidos diplomas legais. Da fase 

inicial, porque inegavelmente monitora tudo aquilo que deve ou não avançar 
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internamente no Legislativo. E da fase final, na fase de sanção, quando teria 

a faculdade de, por vício de inconstitucionalidade ou por interesse público, 

vetar total ou parcialmente a eventual lei. Assim, o conteúdo seria revestido 

sob a forma legal, mas na essência poderia inclusive ser modificado por 

decreto, conforme o que já sustentamos linhas atrás. 

Ultrapassados tais questionamentos, retomamos a pergunta 

inicial: afinal de contas, o decreto autônomo é de ser entendido como 

elemento de desvirtuação do instituto? 

Pelas razões já expostas acima, entendemos que não. Ora, não há 

por que se falar em instituto desvirtuado, quando na verdade a Emenda 

Constitucional tão somente deu efetividade a uma outra face desse próprio 

instituto. 

Os decretos regulamentadores já eram plenamente aceitos em 

nossa ordem jurídica, e a Emenda em discussão fez retornar ao nosso 

convívio a possibilidade de o Executivo editar os chamados regulamentos 

autônomos, a partir da figura dos decretos autônomos. 

É cediço que as críticas não são poucas. Há forte tendência na 

doutrina e na jurisprudência, e isso não é apenas em nosso sistema jurídico, 

contrária à admissibilidade dos decretos autônomos. 

Mas é até compreensível, de certa forma, o motivo de tanta crítica 

aos decretos autônomos. Fica difícil crer que a crítica seja à existência do 

instituto, em tese, já que a consagração do mesmo se deu em sede do texto 
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constitucional, a partir de sua reinserção no ano de 2001, com a Emenda n.º 

32. 

Dizemos que é compreensível a crítica porque o fim visado pelos 

que rejeitam a edição dos decretos autônomos não é o de combater o 

instituto em si, mas sim os exageros que são, por conta da possibilidade 

constitucional, cometidos pela Administração, que acaba muitas vezes, 

notadamente quando a matéria é tributária, entendendo-se capaz de inovar 

na ordem jurídica, ferindo preceitos legais e até mesmo constitucionais. 

Mas não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade 

em sua edição. Isto porque o decreto autônomo é elemento previsto na 

própria Carta Magna, em plena harmonia, como dissemos, com o princípio 

da legalidade. 

Assim, os regulamentos autônomos ou independentes não 

propõem a liberação do Executivo para legislar, mas decorrem da atribuição 

de função normativa emanada do texto constitucional, com o fito de 

viabilizar a atuação administrativa do Poder Executivo.77  

Mais que isso, representam a conclusão do constituinte derivado 

de que não era mais possível persistir com modelo instituído em 1988, 

quando o excessivo apego à legalidade fez com que o funcionamento da 

máquina administrativa ficasse em uma situação de dependência e até 

mesmo de inferioridade, relativamente ao Poder Legislativo, dificultando a 

ação da Administração e atrasando a atenção aos crescentes anseios sociais. 

                                            
77 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e..., p. 253/254. 
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8.4. A Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental como possível mecanismo de controle 

dos regulamentos 

 

O instituto da Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF está previsto no artigo 102, §1º, da Constituição 

Federal de 1988, ressaltando-se que tal dispositivo legal se limitou a 

determinar que o órgão julgador da ADPF seria o Supremo Tribunal Federal. 

Dessa forma, tratando-se de norma constitucional de eficácia 

limitada, a qual dependia, para sua aplicação, de uma norma 

infraconstitucional regulamentadora, o instrumento jamais havia sido 

utilizado até o advento da Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, que veio 

exatamente a regular a argüição de descumprimento. 

O referido diploma legal foi fruto de intensas discussões e do 

trabalho conjunto, a partir de comissão formada por renomados juristas 

brasileiros, como Gilmar Ferreira Mendes, Ives Gandra da Silva Martins, 

Arnold Wald, Celso Ribeiro Bastos e Oscar Dias Corrêa78, com alterações 

introduzidas pelo Relator do projeto, Deputado Federal Prisco Viana. 

 

                                            
78 MENDES, Gilmar Ferreira. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (§1º do 

artigo 102 da Constituição Federal). In http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/ver_07, 

13 de março de 2001. 
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O substitutivo ao projeto de lei veio a ser acolhido pela Comissão 

de Constituição e Justiça, e tendo passado pelo regular processo legislativo, 

fora promulgado em 03 de dezembro de 1999, pelo Sr. Presidente da 

República, que vetou diversos artigos da lei. 

Destaque-se que a lei em questão acabou por suscitar inúmeras 

discussões na ordem jurídica pátria, ensejando até mesmo a propositura de 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, por parte do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

A lei contestada disciplinou os principais aspectos da argüição de 

descumprimento de preceito fundamental, que pode ser utilizada tanto para 

evitar quanto para reparar lesões a preceitos fundamentais, desde que 

decorrentes de atos do poder público, inclusive das esferas estadual e 

municipal. Preocupou-se, ainda, em elencar quem seriam os legitimados 

para a propositura da ação de argüição, fixou os pressupostos para suscitar 

o incidente, e, por fim, determinou os efeitos da decisão proferida e sua 

irrecorribilidade. 

No que tange à legitimidade para a sua propositura, prescreve-se 

que podem propor a ADPF os mesmos legitimados para a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, de acordo com a previsão do artigo 103, incisos I a IX 

da Constituição Federal. Dispositivo da lei que permitia a impetração por 

qualquer interessado foi objeto de veto, à ocasião, pelo então Presidente da 

República.  

Não obstante entendamos que o veto presidencial tenha sido um 

retrocesso no projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, ao diminuir o 
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alcance da ADPF, há autores que defendem referida decisão presidencial 

como acertada, sob o fundamento de que a possibilidade de representação 

ao Procurador Geral da República já se afigura como uma abertura vasta e 

que nem a Constituição pode garantir tamanha abertura de legitimidade 

para as ações de controle concentrado de constitucionalidade.79 

No entanto, contraditoriamente, há previsão de que é facultado ao 

interessado, mediante representação, solicitar a propositura de argüição de 

descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, 

que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento 

do seu ingresso em juízo.80 

Há forte discussão quanto ao alcance da expressão preceito 

fundamental, vez que não obstante prescrito na nossa Carta Magna, não há 

qualquer definição legal para o termo, afigurando-se como mais um conceito 

jurídico indeterminado. 

Predomina o entendimento de que nem toda norma constitucional 

é passível de ADPF, mas apenas aquelas que efetivamente se configuram 

preceitos fundamentais, de sorte que é necessário fazer uma separação entre 

fundamentalidade e constitucionalidade, sendo que nem toda norma 

constitucional possui o caráter de fundamental, imprescindível para ensejar 

o manejo da ADPF. 

                                            
79 TAVARES, André Ramos. “Argüição de descumprimento de preceito fundamental: 
aspectos essenciais do instituto na Constituição e na lei.” In ROTHENBURG, Walter 
Claudius e TAVARES, André Ramos (organizadores). Argüição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental: Análises à Luz da Lei nº 9.882/99. São Paulo: Editora Atlas, 1. Ed., 
2001, p. 61. 
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Autores há que defendem a posição de que o preceito violado pode 

inclusive estar fora do texto constitucional, já que o termo decorrente dá a 

idéia de uma derivação, admitindo-se assim a proteção contra a violação de 

outros direitos e garantias que sejam derivados do regime e dos princípios 

constitucionais.81 

Basicamente, com a Lei nº 9.882/99 restaram previstas duas 

modalidades distintas de argüição de descumprimento de preceito 

fundamental. A primeira espécie é a chamada argüição autônoma, prevista 

no caput do artigo 1º, proposta perante o Supremo Tribunal Federal, cujo 

objeto é o de evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de 

ato do Poder Público. 

Já a segunda modalidade é a que podemos chamar de argüição 

incidental, prevista no parágrafo único do artigo 1º da lei nº 9.882/99, 

cabível quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional 

sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os 

anteriores à Constituição. 

Diferem as duas modalidades no fato que a argüição autônoma é 

uma ação própria, um processo autônomo, enquanto que a argüição 

incidental é apenas um incidente em outro processo, é uma questão 

constitucional prévia, cuja resolução é necessária para o julgamento do 

processo principal. 

                                                                                                                                        
80 CARNEIRO, Márcia Maria Barros. “Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental: a polêmica Lei 9.882/99”. In Estudantes Caderno Acadêmico. Recife: Diretório 
Acadêmico Demócrito de Souza Filho e Núcleo de Estudos Acadêmicos, n. 8, 2001, p. 147. 
81 GARCIA, Maria. Argüição de descumprimento: direito do cidadão. In Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, nº 32, p. 99-106. 
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O objeto de alcance da ADPF é outro tema complexo, visto que, de 

acordo com a Lei nº 9.882/99, tal instrumento é cabível para evitar ou 

reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público, 

bem como quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional 

sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os 

anteriores à Constituição. 

É, portanto, o objeto da ADPF mais amplo que o objeto da ADIN, já 

que atos não impugnáveis através de ADIN podem vir a configurar objeto de 

ADPF, como os atos municipais, os anteriores à Constituição de 1988 e, por 

que não dizer, os regulamentos ou atos normativos infra-legais. 

Assim, se há edição de ato normativo hierarquicamente inferior à 

lei, como é o caso dos regulamentos em sentido amplo, que venha a 

contrariar preceito de natureza fundamental, ato este emanado do Poder 

Público, e tendo em vista que o STF, regra geral, não admite ADIN contra 

regulamentos, seria de se compreender como possível a utilização da ADPF 

para impugnar dito ato. 

No entanto, temos que esse novel instituto, não obstante os 

relevantes motivos de criação, desperta mais polêmica que propriamente 

utilização. 

Sob o nosso ponto de vista, o ideal seria que houvesse uma ampla 

legitimação ativa ao ajuizamento da ADPF, o que possibilitaria maior 

utilização do instituto para o controle dos regulamentos, e evitando inclusive 
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as incontáveis ações de inconstitucionalidade de leis que, por via indireta, 

tentam atacar atos normativos inferiores. 

Quem sabe, em um futuro próximo, tendo-se em conta a 

impossibilidade quase total de utilização de ADIN´s para o controle dos 

regulamentos, não se efetivará a ADPF como instrumento eficaz e célere ao 

desenvolvimento de tal controle? 
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9. O controle exercido pelos demais poderes 

 

Não se poderia proceder a uma análise a respeito do poder 

regulamentar da Administração Pública, sem que se fizesse uma verificação 

quanto ao controle que vem a ser exercido pelo Poder Legislativo e pelo Poder 

Judiciário, relativamente às distintas espécies de regulamentos. 

O Poder Legislativo detém atribuição constitucional para fazer 

sustar atos normativos do Executivo que venham a exorbitar da competência 

regulamentar. Instrumento importante, de conotação política, é pouco 

utilizado, entretanto. 

O Supremo Tribunal Federal, representante maior de nosso Poder 

Judiciário, por seu turno, é garantidor da constitucionalidade das leis, mas 

tem se deparado, com freqüência, com casos em que se questiona a 

compatibilidade de regulamentos em função dos princípios e garantias 

asseguradas no texto da Carta Magna.  

Assim, passaremos adiante a analisar dito controle, que é exercido 

pelos demais poderes, em relação aos regulamentos cotidianamente 

expedidos pelo Executivo. 

 

9.1 O controle do Legislativo sobre os regulamentos: 

um controle político de constitucionalidade 

O art. 49, inciso V, da Constituição Federal, destaca que é da 

competência do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder 
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Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 

legislativa.82 

Assim, o constituinte buscou assegurar que, mesmo diante do 

princípio da separação dos poderes, não estivesse o administrador público 

totalmente livre e desvinculado para usar de seu poder regulamentar como 

melhor lhe aprouvesse. 

Há, pois, limites estabelecidos como norte à competência 

regulamentar do Poder Executivo, fixados tanto na Constituição Federal 

como em atos normativos inferiores. 

Nesse contexto, para tanto, o Legislativo exerce, ou deve exercer, 

permanente vigilância sobre os atos do Executivo, a fim de que, quando 

constatada a exorbitância dessa competência, utilize-se de seu dever 

constitucional de sustar tais atos. 

É de se entender o controle desenvolvido pelo Poder Legislativo 

como um controle eminentemente político, indiferente aos direitos 

individuais dos administrados, que objetiva os superiores interesses do 

Estado e da comunidade.83 

O controle a ser procedido pelo Legislativo, em relação aos 

regulamentos do Executivo, pode se manifestar sob variadas formas, e não 

apenas restrito à competência de sustar tais atos, seja através do controle 

                                            
82 No passado, essa competência era atribuída ao Senado Federal. A Constituição Federal de 
1934 previa, em seu art. 91, inciso II, que competia ao Senado examinar, em confronto com 
as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, e suspender a 
execução dos dispositivos ilegais. 
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financeiro, seja no julgamento de contas, ou mesmo no pedido de 

informações e nas comissões parlamentares de inquérito. 

Estabelecendo-se um paralelo com o modelo americano, 

anteriormente já analisado, detectamos que naquele país, o Congresso tem 

poderes bastante ampliados em relação às agências reguladoras, havendo 

comissões específicas para o constante acompanhamento do trabalho das 

agências e sendo competentes, inclusive, para nomear e destituir os 

ocupantes de cargos. O Congresso participa, por igual, da aprovação do 

orçamento anual das agências, incidindo mais um aspecto desse rígido 

controle. 

Ademais, também no modelo americano de controle, há uma 

verificação do Legislativo, procedida inicialmente, antes mesmo de se iniciar 

o procedimento regulatório, e um posterior, previsto em algumas leis, que dá 

ao Congresso o poder de vetar matérias, impedindo a entrada em vigor de 

norma produzida pelas agências. 

Sem dúvida um controle rígido, mas eficaz e necessário, tendo em 

vista especialmente o fenômeno da agencificação, vivido pelos Estados 

Unidos, a partir do Presidente Roosevelt, e que vem se reduzindo nos últimos 

tempos. 

Em nosso ordenamento, como de resto ocorre na maioria dos 

sistemas jurídicos, certamente que existem divergências e críticas quanto à 

previsão constitucional de controle do Legislativo, que confere poderes de 

                                                                                                                                        
83 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 24. Ed., 
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sustação de atos que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 

delegação legislativa. 

Sob a nossa ótica, a separação de poderes, da mesma forma que 

não serve de óbice ao Executivo quando se investe de competência normativa 

para editar regulamentos, também não deve se prestar como justificativa 

para inibir ou vedar o controle exercido pelo Poder Legislativo. 

Verdadeiramente, tal poder possuído pelo Congresso Nacional, de 

sustar atos normativos regulamentares do Executivo, afigura-se como 

reforço do próprio Legislativo, como uma invasão constitucional legitimada 

de poderes.84 Dá-se a entender que o âmbito de atuação do Executivo fica 

reduzido à interpretação que outro poder, no caso, o Legislativo, dê à sua 

regulamentação de lei. 

Não é bem assim, entretanto. Tal controle, não obstante político, é 

de muita relevância, ao menos em tese, porque representa a possibilidade de 

o Poder responsável pela elaboração das leis manter certo controle quanto a 

atos arbitrários e exagerados do Executivo, quando este buscar legislar ao 

invés de regulamentar comandos legais. 

Não obstante político, produz a sustação, geralmente feita por 

intermédio de decreto legislativo, efeitos também jurídicos, já que paralisa, 

de forma “erga omnes”, determinado ato, seguindo então um procedimento 

                                                                                                                                        
1999, p. 627. 
84 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre Poderes. O poder congressual de sustar 
atos normativos do Poder Executivo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 84. 
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similar ao de um projeto de lei ordinária, a fim de ganhar caráter normativo, 

não com força de lei, mas do regulamento que deveria existir. 

Questiona-se então se isso não tornaria o Executivo verdadeiro 

refém da interpretação do Legislativo acerca de seus atos regulamentadores. 

Não assim o entendemos, entretanto. A sustação, com conseqüente edição 

de decreto legislativo, não representa decisão final, sem controle. Do 

contrário, é plenamente possível que o Poder Judiciário, uma vez provocado, 

venha proceder ao controle do ato de sustação, evitando assim o seu uso 

estritamente político. 

Como se vê, esse controle legislativo, ou ao menos a previsão 

constitucional de sua existência, é por demais profícua e relevante, visto que 

busca evitar que, uma vez delegadas certas matérias ao Executivo, para a 

edição de regulamentos, venham a ocorrer abusos ou arbitrariedades, da 

parte desse poder. 

Freqüente não é, entretanto, a utilização desse instrumento por 

parte de nossos parlamentares. Para não dizer que inexiste exemplo recente 

a ser lembrado, no último mês de março, o Senador Marco Maciel 

apresentou o Projeto de Decreto Legislativo n.º 139/2005, com o objetivo de 

sustar a aplicação dos incisos V e VI do art. 2º do Decreto n.º 5.392/2005, 

que declarou estado de calamidade no setor hospitalar do Sistema Único de 

Saúde do Município do Rio de Janeiro, e que requisitava 

administrativamente seis grandes unidades hospitalares municipais. 
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O contexto dessa utilização do decreto legislativo, apesar disso, não 

foi jurídico, mas essencialmente político, tendo em vista a forte repercussão, 

negativa para o Prefeito do Rio de Janeiro, gerada pela ação administrativa 

da União, por meio do Ministério da Saúde, no Município do Rio de Janeiro, 

em face do caos até então existente no sistema municipal de saúde. 

A justificativa, em tal caso concreto, era a de que o Presidente da 

República estaria a exorbitar de seu poder regulamentar. A nosso ver, não se 

poderia, no caso concreto, afirmar que o Presidente estava a exorbitar de seu 

poder regulamentar, já que não se cuidou de decreto com fulcro no art. 84, 

inciso IV, mas sim no inciso VI, não sendo regulamentador, mas sim 

autônomo, de efeitos concretos, não gerando suspensão via controle 

legislativo. 

De qualquer forma, posteriormente, a matéria acabou por perder o 

objeto, vez que o Supremo Tribunal Federal veio a entender como 

inconstitucionais tais incisos, e as partes entraram em acordo político e 

judicial. 

Lamentável, pois, a diminuta utilização dessa possibilidade, apesar 

de garantida pelo texto constitucional. Na verdade, o Congresso Nacional, 

influenciado pelo calor das discussões político-eleitorais, tem receio de 

questionar, em seu próprio bojo, os atos normativos do Executivo. É bem 

mais comum se identificar a propositura, por partidos políticos, de ações 

direta de inconstitucionalidade contra decretos que entendem autônomos, 

que propriamente propostas de decretos legislativos, que visem a sustar 

comandos regulamentares exorbitantes. 
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9.2. A posição do Supremo Tribunal Federal frente 

aos regulamentos autônomos 

 
 

A jurisprudência brasileira, notadamente a dos tribunais 

superiores, sempre foi um fértil campo de debate acerca da possibilidade, ou 

não, da utilização dos regulamentos autônomos por parte do Poder 

Executivo. 

O controle a ser exercido pelo Poder Judiciário, em relação aos 

regulamentos exarados pelo Poder Executivo, não pode e nem deve, em tese, 

ser exercido sobre os aspectos de mérito da edição do ato, mas sim, 

especialmente, sobre a questão da legalidade do mesmo. 

Nessa linha de raciocínio, e com a visão de que os regulamentos 

envolvem aspectos valorativos ou de mérito, pensou-se inicialmente em 

afirmar que os regulamentos não poderiam ser objeto de controle pelo Poder 

Judiciário. 

Ocorre que a atividade regulatória necessariamente envolve 

aspectos discricionários, relativos à escolha dos meios técnicos adequados 

ao atendimento das finalidades previstas em lei. A vedação ao Judiciário de 

ingressar nos aspectos de mérito não significa, como conseqüência lógica, 

que este não possa exercer controle sobre atos discricionários. 
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Sim, porque mesmo os atos discricionários não somente podem, 

como devem ser passíveis de verificação pelo Judiciário, notadamente 

quanto aos aspectos da verificação dos fatos, da razoabilidade da motivação 

e da finalidade, pois ambos integram a legalidade ou a legitimidade em 

sentido amplo, e não representam a substituição do juízo de valor pelo 

magistrado.85 

Desse modo, o Judiciário, ao verificar a legalidade de um ato, é 

plenamente competente para aferir o correto exercício do poder discricionário 

da Administração, em relação às questões de razoabilidade, motivação e 

finalidade do ato. 

Não há em nosso ordenamento jurídico, como ocorre em outros 

países, uma jurisdição administrativa que solucione as lides resultantes de 

regulamentos de modo final, evitando a atividade jurisdicional de controle. 

Aqui, a jurisdição, como se sabe, é una, e a própria Constituição 

Federal garante, como direito fundamental, que nenhuma matéria escapa ao 

controle do Poder Judiciário. 

Há quem defenda, quanto à questão das agências reguladoras, 

entretanto, uma ampliação da utilização do instituto da arbitragem, prevista 

na Lei n.º 9.307/97, com o fito de evitar o envio ao Poder Judiciário, de 

tantas demandas referentes ao conteúdo normativo dos regulamentos.86 

                                            
85 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2002, p. 359.  
86 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo..., p. 368. 
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Para estes, o recurso ao Judiciário deveria se dar apenas quando 

houvesse violação do processo decisório em sede do juízo arbitral, de forma 

que, se assim não o fosse, restariam inócuas as tentativas de se instituir 

órgãos reguladores dotados de independência técnica, capazes de decidir 

conflitos com imparcialidade, eficiência e conhecimento de causa.87 

No que diz respeito ao nosso caso concreto, qual seja, dos 

regulamentos autônomos, sempre se questionou acerca da compatibilização 

dessa classe de regulamentos com o princípio da legalidade, basilar em 

nossa Carta Magna.  

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 

jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal inclinava-se, 

firmemente, no sentido de que o §4º do art. 60, que cuida das cláusulas 

pétreas, estaria a vedar a possibilidade da existência de decretos autônomos. 

No entanto, com o passar dos tempos, a visão de nossos eminentes 

Ministros do STF foi sendo abrandada, passando-se a entender que a 

vedação contida no §4º do art. 60 não impede a modificação das normas 

constitucionais, mas sim a abolição de decisões políticas fundamentais88. 

Dessa forma, é de se verificar que, na atualidade, na forma 

permitida pela Emenda Constitucional n.º 32/2001, o decreto autônomo é 

admitido em nosso ordenamento, desde que restrito às atribuições e à 

                                            
87 Esta posição, pode-se dizer, é ainda minoritária em nossa doutrina, não sendo, por igual, 
aceita na pátria jurisprudência, tendo em vista a garantia constitucional de livre acesso ao 
Judiciário. 
88 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. “Decreto Autônomo...”, p. 575. 
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estruturação da própria Administração Pública, em sintonia portanto com o 

princípio da legalidade. 

Mas afinal, como se exercita o controle, pelos tribunais superiores, 

frente aos regulamentos cotidianamente exarados pelo Poder Executivo? 

Questiona-se, entre nós, se é possível ao Supremo Tribunal Federal, 

enquanto guardião da Constituição, exercer o controle concentrado da 

constitucionalidade dos regulamentos emitidos pela Administração Pública. 

O argumento de defesa a tal possibilidade, qual seja, a de ser 

admitido o controle em abstrato da constitucionalidade dos regulamentos, 

que encontra ainda pouca voz no Poder Judiciário, é na linha de que os 

regulamentos, em última análise, obedecem a uma escala hierárquico-

normativa, de modo que a sua exorbitância estaria a caracterizar, 

indiretamente, uma afronta à Constituição, passível de controle e declaração 

de nulidade.  

É de se dizer, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal é 

detentor de firme e majoritário posicionamento, o qual já tivemos 

oportunidade de fazer referência linhas atrás, no sentido de que não se é de 

admitir o controle concentrado de decretos e outras espécies de 

regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, a não ser que dotados de um 

caráter eminentemente autônomo, de modo que se houver lei, a qual 

deveriam regular ou regulamentar, a afronta se dá a esta, e não à 

Constituição.  
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A título de ilustração, o Ministro Celso de Mello, deparando-se com 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1293/DF, impetrada pela 

ABRACIVA – Associação Brasileira de Comerciantes e Importadores 

Autônomos de Veículos Automotores, em face do Decreto n.º 1.427, de 29 de 

março de 1995, deixou clara a possibilidade jurídico-constitucional 

reconhecida ao Poder Executivo para proceder com a concreta fixação de 

alíquotas mediante ato próprio, como fator de concretização dos objetivos 

essencialmente extrafiscais. 

Ressaltou, em decisão monocrática, que a ação direta de 

inconstitucionalidade não se afigurava como instrumento hábil ao controle 

da validade de atos normativos infralegais, em face da lei cuja égide foram 

editados, ainda que, num desdobramento, fosse estabelecido, mediante 

prévia aferição da inobservância da lei, o conseqüente confronto com a 

Constituição Federal. 

Dessa forma, naquela decisão restou consagrado o entendimento 

de que a ADIN, quando for utilizada como instrumento de controle abstrato 

da mera legalidade de atos do Poder Público, estaria sofrendo verdadeira 

descaracterização em sua precípua função jurídico-política. 

Merecem destaque, ademais, as Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade n.ºs 1258/PR, 1670/DF, 1968/PE, 2426/PR e 

2792/MG, sob as relatorias, respectivamente, dos Ministros Néri da Silveira, 

Ellen Gracie, Moreira Alves, Maurício Corrêa e Carlos Velloso, as quais, 

igualmente, tratam do tema em estudo. 
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Na ADIN 1258/PR, o Ministro Néri da Silveira, diante de 

questionamento pertinente a decreto editado pelo Governador do Paraná, 

sustentou que, não se tratando de decreto autônomo, não poderia ser 

atacado em ADIN, não sendo esta a via adequada à mera declaração de 

ilegalidade de norma regulamentar. 

A Ministra Ellen Gracie, nos autos da ADIN 1670/DF, em que se 

pugnava a inconstitucionalidade do Decreto n.º 2.208/97 e da Portaria MEC 

n.º 646/97, também rejeitou a ação, por impossibilidade jurídica do pedido, 

ao afirmar que somente é cabível ADIN para o confronto direto, sem 

intermediários, entre o ato normativo impugnado e a Constituição Federal. 

Quando da ADIN 1968/PE, o Ministro Moreira Alves, analisando 

insurgência contra Provimentos da Corregedoria Geral de Justiça e da 

Procuradoria Geral de Justiça, entendeu que, se o controle é regulado em 

leis federais e estadual, e se os textos ultrapassam o nelas estabelecido ou 

com elas entra em choque, a hipótese era de ilegalidade, escapando do 

contrato de constitucionalidade. 

Já o Ministro Maurício Corrêa, na análise da ADIN 2426/PR, 

ajuizada contra ato da Procuradoria Geral de Justiça daquele Estado, 

aduziu, como fundamento para negar provimento ao agravo regimental, que 

o exame da compatibilidade do ato com a Constituição pressupunha a 

análise de norma infraconstitucional, o que tornava inviável a ação direta de 

inconstitucionalidade. 
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O Ministro Carlos Velloso, relator da ADIN 2792/MG, interposta 

contra resolução e edital do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

relativamente a concurso público para ingresso e remoção na atividade 

notarial e de registro, em brilhante decisão, na qual relacionou outros tantos 

precedentes de nossa corte constitucional, deixou claro que o eventual 

extravasamento dos limites materiais de diploma legislativo poderia 

configurar estado de direta insubordinação aos comandos da lei, achando-se 

pré-excluída do âmbito temático de incidência da fiscalização abstrata de 

constitucionalidade. 

Em dita decisão, o Ministro Velloso lembrou que as crises de 

legalidade, que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo, 

caracterizadas pela inobservância, por parte da autoridade pública, do seu 

dever jurídico de subordinação normativa à lei, revelam-se insuscetíveis de 

controle jurisdicional concentrado. 

A visão do STF, portanto, é majoritária na linha de que a ADIN 

somente deve ser admitida quando se caracterizar ofensa ao princípio 

constitucional da reserva legal ou de invasão de competência legislativa de 

um dos membros da Federação, quando o ato normativo impugnado é 

autônomo, ou seja, ato normativo que não vise a regulamentar lei ou que 

não se baseie nela. Dessa forma, na situação oposta, restando a questão 

situada primariamente no âmbito legal, defende-se o não conhecimento da 

ADIN. 

Ocorre que, como as próprias decisões supra referidas, o Supremo 

Tribunal Federal admite o enfrentamento de questões relativas a 
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regulamentos autônomos, quando o questionamento disser respeito a 

afronta direta com o texto constitucional, não sendo secundária, como as 

anteriormente relatadas. 

Nesse aspecto, cumpre destacar os processos RE 312511/CE, AI 

287228/RJ, RE 224861/CE, RE 221061/CE, RE 213149/CE, RE 

203103/PE, RE 203722/CE, RE 199087/RN, RE 203130/CE, RE 

202545/CE, RE 203954/CE, SS 621/AGR/PE, RE 199866/PE, RE 

203331/CE, RE 213674/CE, que tratam da questão relativa ao art. 237 da 

Constituição Federal, no tocante ao enfrentamento da polêmica vedação à 

importação de veículos usados. 

Isto porque o art. 237 da Constituição Federal prevê que a 

fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos 

interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. 

E dita pasta ministerial editou, em 1991, a Portaria n.º 08, por 

meio da qual, investida da competência atribuída por tal artigo 

constitucional, vedou a importação de veículos usados. 

A partir daí, não foram poucas as ações judiciais interpostas com o 

fito de derrubar, junto ao Poder Judiciário, referida Portaria Ministerial. 

Dentre os argumentos utilizados pelos que se insurgiram contra a portaria, 

estavam a afronta ao princípio da isonomia e, especialmente, a afronta ao 

princípio da legalidade. Quanto à legalidade, basicamente a afirmação era de 

que não poderia o Ministério da Fazenda, por meio de portaria, que é 
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instrumento destinado a propiciar efeitos meramente internos, estabelecer 

vedação, sendo autônomo como tal e ferindo a legalidade e a Constituição. 

Não foi esse, no entanto, o entendimento conferido pelo Colendo 

Supremo Tribunal Federal. No julgamento das ações supra referidas, nossa 

Corte Constitucional vem esposando, firmemente, a posição de que se 

afigura inaceitável a orientação, dada por alguns magistrados singulares ou 

mesmo por tribunais regionais, de que a vedação da importação de 

automóveis usados era afronta à isonomia. 

Para o Ministro Moreira Alves, no RE 312511/CE, a diferença de 

tratamento estava de acordo com os interesses fazendários nacionais, os 

quais buscou proteger o art. 237 da Constituição Federal. Sendo assim, a 

portaria em questão, exarada pelo Ministério da Fazenda, poderia até ser 

considerado um regulamento autônomo, mas com expressa previsão 

constitucional. 

Essa foi, outrossim, também a posição sustentada por outros 

Ministros do STF, como é o caso de Francisco Rezek, Octavio Gallotti, Ilmar 

Galvão e Néri da Silveira. Este último, nos autos do RE 203130/CE, 

sustentou que, uma vez que a Constituição assegurou ao Ministério da 

Fazenda a regulação do comércio exterior, notadamente no que concerne à 

política de importações, é possível que este venha a indeferir, com base em 

Portaria exarada, a expedição de guias de importação, se entender que pode 

a importação causar danos à economia nacional. 



 

 

150

 

É de se ter em mente, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, 

enquanto protetor maior do texto constitucional, tem entendimento firme 

quanto à impossibilidade de controle concentrado dos regulamentos, a não 

ser que sejam entendidos como autônomos, isto é, que não sejam relativos a 

comandos legais que deveriam regulamentar ou especificar. 

De qualquer forma, no controle dos regulamentos autônomos, 

como visto, não há em nossa corte constitucional ainda uma posição tão 

moderna e flexível, quanto à sua admissibilidade. O STF vem sim admitindo 

essa novel modalidade, mas apenas e tão somente inserta nas hipóteses 

constitucionalmente previstas, como é o caso do art. 84, inciso VI, analisado 

alguns capítulos atrás, e do art. 237, que acabamos de verificar. 

Assim, não se processa, propriamente, para o STF, uma inovação 

na ordem jurídica, com a edição dos regulamentos conforme as previsões dos 

artigos referidos, vez que, decorrendo do próprio texto constitucional, não se 

poderia dizer que são, em absoluto, novidade para o ordenamento pátrio. 
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10. A necessidade de alterações constitucionais e 

a criação de mecanismos de controle legislativo 

dos regulamentos autônomos como facilitadores 

da convivência harmoniosa com o princípio da 

legalidade 

 

A partir de todos os conflitos existentes e verificados no estudo que 

ora desenvolvemos, envolvendo o princípio da legalidade, enquanto garantia 

constitucional, e a atividade regulamentar da Administração, especialmente 

na produção dos regulamentos autônomos, buscamos sugerir instrumentos 

que venham a possibilitar uma convivência mais pacífica e harmoniosa entre 

ambos os institutos. 

No âmbito da previsão constitucional dos regulamentos 

autônomos, o ideal seria a edição de emenda à Constituição que modificasse 

a previsão do art. 84, inciso VI, no sentido de deixar mais amplas e explícitas 

as possibilidades de sua utilização pelo Executivo, vez que a redação atual, 

especialmente a da alínea “a”, dá margem a diferentes interpretações. 

Para tanto, tal dispositivo poderia figurar com a seguinte redação: 

Art. 84 – Compete privativamente ao Presidente da 

República: 

(...) 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 
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a) matérias não reservadas à lei, necessárias à 

organização e ao funcionamento da administração 

federal, que não representem aumento de despesa, 

criação ou extinção de direitos e obrigações; 

(...) 

Restaria claro que o Executivo poderia se valer dos decretos para 

dispor sobre todas aquelas matérias que não foram constitucionalmente 

agasalhadas pela reserva de lei, no sentido de melhor possibilitar a 

organização e o funcionamento da máquina federal. 

Pensamos que, com dita alteração, além de possibilitar a discussão 

da matéria no Legislativo, a quem competiria a votação da emenda, faria, 

sem dúvida, com que aqueles que interpretam restritivamente o instituto 

perdessem a sua linha de argumentação, já que as hipóteses estariam mais 

claras a qualquer intérprete. 

Por seu turno, poder-se-ia criar ainda mecanismos de controle 

mais efetivos também no seio do Poder Legislativo, com a alteração do art. 

49, inciso V, da Constituição Federal. 

Para tanto, Emenda Constitucional poderia vir a ser editada, com o 

fito de possibilitar ao Congresso Nacional a sustação, por intermédio de 

decreto-legislativo, não apenas os atos que exorbitem do poder regulamentar 

ou dos limites de delegação legislativa, mas também os atos do Poder 

Executivo com cunho de regulamento autônomo que exorbitassem da 

competência atribuída pelo art. 84, inciso VI, já com as alterações propostas 

acima. 
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Dessa forma, a redação desse dispositivo, nos termos em que 

propomos, poderia ficar da seguinte forma: 

Art. 49 – É da competência exclusiva do Congresso 

Nacional: 

(...) 

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 

que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 

de delegação constitucional ou legislativa.  

Com isso, em nossa linha de raciocínio, a partir das sugeridas 

alterações constitucionais, nosso pátrio sistema jurídico estaria caminhando 

a passos largos, na direção de um grande avanço, em se tratando da 

admissão, aplicação e controle dos regulamentos autônomos. 

Evidente que não se eliminariam, mas certamente evitar-se-iam, 

com isso, inúmeras discussões de cunho doutrinário e jurisprudencial, a 

partir do momento em que o âmbito de atuação estaria constitucionalmente 

ampliado e de mais simples interpretação, da mesma forma que o controle 

legislativo por igual se daria de maneira mais efetiva, agindo também sobre 

os regulamentos autônomos, de efeitos concretos, que não estão a 

regulamentar prévios comandos legais. 
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11. Conclusões 

 
 

Pretendeu-se, com este trabalho, desenvolver análise acerca do 

poder regulamentar da Administração Pública. Aparentemente simples, à luz 

da previsão constitucional dos regulamentos enquanto instrumentos 

destinados à fiel execução das leis, pudemos identificar que o tema é dotado 

da maior complexidade, não apenas na ordem jurídica brasileira, em função 

da existência dos chamados regulamentos independentes ou autônomos. 

A temática do poder regulamentar é colocada em constante embate 

com o princípio da legalidade, e mesmo com as garantias constitucionais, em 

face da não rara exorbitância de sua utilização, por parte daqueles que 

compõem, notadamente, o Poder Executivo. 

Há de se dizer, e isto foi bem retratado nos capítulos deste estudo, 

que não se deve crucificar tão somente o Executivo pela (má) utilização de 

regulamentos independentes ou autônomos. 

Não se pode negar que um dos grandes motivos para a forte 

utilização de instrumentos infralegais, como decretos, resoluções ou 

portarias, por parte do Poder Executivo, decorre da necessidade diária de 

fazer funcionar a não menos complexa máquina administrativa. 

A dinâmica social exige do administrador decisões céleres e 

eficientes, as quais muitas vezes, ou quase sempre, não são acompanhadas 

de medidas legislativas. 
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A verdade é que o Poder Legislativo, principalmente na ordem 

jurídica brasileira, não tem sido eficaz e ágil em seu papel de normatizar a 

vida social. A sociedade evolui em passos largos, ao tempo em que o 

Congresso Nacional queda quase inerte a essa realidade, forçando com isso o 

Poder Executivo a, de per si, adotar as medidas necessárias à atenção dessa 

dinâmica social. 

O crescimento da atividade regulamentar-normativa da 

Administração não significa que se está a tentar o retorno dos ideais da 

época do regime absolutista, em que o Parlamento, quando havia, via-se 

obrigado a se curvar perante o Executivo. 

Quando colocamos em confronto o poder regulamentar da 

Administração com o princípio da legalidade, vimos que, em muitos casos, 

tem-se questionado se o exercício desse poder não estaria a afrontar a 

separação dos poderes e os limites conferidos pela legalidade. 

Com efeito, não obstante nos incluamos no grupo dos árduos 

defensores da legalidade enquanto garantia fundamental dos cidadãos frente 

ao Estado, não há como, na atual realidade, conferir tão somente ao 

Parlamento a tarefa de regulamentar o convívio social. A dinâmica e a 

velocidade dos fatos fazem com que, inevitavelmente, esta tarefa esteja 

conferida ao administrador, sob pena de engessamento de toda a 

Administração. 

Defende-se, pois, a ampliação da competência regulamentar, não 

apenas para conferir fiel execução a comandos legais pré-existentes, mas até 
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mesmo a título de inovação na ordem jurídica, disciplinando temas antes 

não prescritos em textos legais. 

O limite para que se evite a exorbitância do agir administrativo em 

sua função regulamentar é de ser balizado pela reserva legal, a qual deve ser 

interpretada como o impedimento constitucional, previsto para determinadas 

matérias, ao Poder Executivo, de se investir em competência não possuída e 

exarar regulamentos que antecipem a atividade legislativa. 

A maior polêmica em se cuidando das espécies dos regulamentos, 

não há dúvida, reside nos chamados regulamentos independentes ou 

autônomos, os quais não se destinam a especificar ou complementar 

comandos legais, mas sim ocupam-se de temáticas não insertas em textos de 

lei. 

Nesse aspecto, defendemos como plenamente viável, possível e até 

mesmo necessária, para o funcionamento da administração, a utilização dos 

regulamentos autônomos ou independentes. O que se deve controlar, e aí é 

importante o papel da sociedade fiscalizadora, dos órgãos de fiscalização e do 

Poder Judiciário, é quando a Administração sai da edição “praeter legem” e 

parte para o “contra legem”, afrontando dispositivos hierarquicamente 

superiores. 

Com a Constituição de 1988, consagrou-se a primazia do princípio 

da legalidade, com uma intransigente defesa da separação de poderes. 

Ocorre que, especialmente a partir da década de 90, passou-se a reacender o 

debate da extensão do poder regulamentar, com a questão das agências 
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reguladoras e com a edição da Emenda Constitucional n.º 32/2001, que nos 

inseriu o decreto autônomo. 

Relativamente às agências reguladoras, que nos foram trazidas a 

partir da experiência do modelo norte-americano, representam ponto de 

muita polêmica, em vista da possibilidade de exercerem funções normativas, 

com seus regulamentos e resoluções. Nasceram, como se sabe, cada qual 

com seu diploma legal específico, com a proposta de reduzir o tamanho da 

máquina estatal, a partir de uma reforma do estado, criando órgãos não 

ligados à administração direta, com a função de regulamentar atividades 

retiradas da obrigação estatal. 

No entanto, a ausência de um marco regulatório único, pelo menos 

até o presente momento, para as agências reguladoras, é grave complicador 

para as discussões quanto à competência normativa de tais agências 

reguladoras, havendo quem reconheça tal poder apenas à Agência Nacional 

do Petróleo e à Agência Nacional de Telecomunicações, que detêm previsão 

constitucional. 

Não nos filiamos, como sustentamos anteriormente, a essa posição 

mais restritiva, vez que buscamos a razão de existir das agências 

reguladoras. Para nós, não é de se entender as atividades normativas 

desenvolvidas pelas agências reguladoras, que não a ANATEL e a ANP, como 

desvio de finalidade, sendo essencial que se garanta às agências o poder de 

editar, sempre que necessário, resoluções com cunho normativo, que 

disciplinem o setor específico, levando-se em conta seus conhecimentos 

técnicos específicos e a diretriz de governo para a área regulada. 
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Outrossim, em relação aos regulamentos autônomos, é de se 

deixar claro que não entendemos, como muitos, os regulamentos autônomos 

como elemento de desvirtuação do instituto dos regulamentos. Do contrário, 

tais se apresentam como outra face do instituto, que vem sim ganhando 

espaço e utilização com o passar dos tempos. O que há de errado e, aí sim, é 

de ser combatido, são as eventuais exorbitâncias, quando preceitos 

constitucionais ou legais vêm a ser violados. 

Representam, ainda, por outro lado, os regulamentos autônomos, 

efetivo entendimento do constituinte derivado, no sentido de que o respeito à 

legalidade, enquanto garantia constitucional, não significa colocar a 

Administração em uma posição de infinita dependência com relação ao 

Parlamento, que venha a colocar em perigo de mora as necessidades sociais. 

Ademais, fez-se importante a análise quanto aos controles político 

e judicial relativamente aos chamados regulamentos autônomos. O controle 

político, como vimos, é exercido pelo Congresso Nacional, a par da 

competência estatuída pelo art. 49, inciso V, da Constituição Federal, de que 

haja a sustação de atos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. 

Dito controle, apesar de tido como político, é extremamente 

relevante, na teoria, já que garante ao Legislativo, enquanto responsável pela 

elaboração das leis, um controle quanto a eventual edição de atos 

exorbitantes pelo Executivo. Pena que tão pouco utilizado por nossos 

parlamentares. 
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Relativamente ao controle judicial, último ponto de nosso estudo, 

vimos que inicialmente se defendia o entendimento de que o Judiciário não 

poderia ingressar no controle dos regulamentos, já que estes envolveriam 

apenas questões de mérito ou discricionárias. Tal visão foi logo superada, já 

que é sim competente tal poder para aferir o correto exercício da atribuição 

discricionária da Administração, especialmente porque não há, em nossa 

ordem jurídica, uma jurisdição administrativa que possa dirimir, em grau 

definitivo, as lides originadas nos regulamentos. 

Atualmente, como pudemos depreender, a jurisprudência pátria, 

notadamente a de nossa Corte Constitucional, admite a existência do decreto 

autônomo, consoante o permitido pela Emenda Constitucional n.º 32/2001, 

e em plena harmonia com o princípio da legalidade. 

No que toca, entretanto, ao controle da constitucionalidade dos 

regulamentos, o Supremo Tribunal Federal, regra geral, não admite o 

controle concentrado de tais atos do Executivo, a não ser que possuam 

cunho autônomo. Assim, havendo lei e sendo ou pretendendo ser 

regulamentador o decreto, a afronta é à lei e não à Constituição, razão pela 

qual não se admite o controle no STF. 

No desenvolvimento do controle dos regulamentos autônomos, 

consoante tivemos a oportunidade de analisar, não se pode dizer que o STF 

seja detentor de posição que se diga moderna, em relação à admissibilidade 

desses, já que somente os tem aceitado quando insertos nas hipóteses 

constitucionalmente previstas, como é o caso do art. 84, inciso VI, e do art. 

237, que prevê a competência do Ministério da Fazenda para o exercício da 
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fiscalização e do controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos 

interesses fazendários nacionais. 

Defendemos, como dito, o entendimento de que não há afronta à 

Constituição ou à legislação infraconstitucional na edição dos regulamentos 

autônomos. Nossa Carta Política prevê expressamente essa possibilidade, 

nossos doutrinadores os têm admitido e nossa jurisprudência tem lhes dado 

cada vez maior sustentação. 

A grande questão não é, sob o nosso ponto de vista, a 

constitucionalidade ou a legalidade, em tese e abstratamente, da existência 

dos regulamentos autônomos. O motivo da crítica de parte da doutrina e a 

sua não aceitação por alguns dos que fazem a jurisprudência de nossos 

tribunais reside no fato de que, por vezes, o Poder Executivo, ciente de sua 

competência para a edição de tal espécie de regulamentos, proporciona 

verdadeira exorbitância em sua utilização, fazendo-se valer dos 

regulamentos autônomos para agir como verdadeiro substituto do 

Parlamento, normatizando áreas não previstas pela Constituição ou contidas 

em temas de reserva legal. 

Decerto, isso ocorre, em grande parte, em virtude da já falada mora 

do Poder Legislativo em regular, por meio das leis, excessivamente genéricas 

e abstratas, a dinâmica da vida social, que está em constante mudança. Mas 

ocorre também porque o Executivo tem se valido dos regulamentos para 

normatizar relações, criar direitos ou extinguir obrigações, em temas que 

teria a certeza ou uma mera desconfiança de que não seriam bem acolhidos 

junto ao Poder Legislativo. 
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Sem dúvida, quando tal ocorre, está-se diante da face mais 

arbitrária e autoritária desse instituto, com a qual não se tem como 

coadunar, ainda que se reconheça a mora legislativa. 

Como dissemos ao longo do trabalho, filiamo-nos a entendimento 

mais moderno, de modo que somos inteiramente favoráveis à existência e à 

aplicação dos regulamentos autônomos em nossa ordem jurídica pátria, mas 

desde que se guarde respeito ao texto constitucional e às matérias insertas 

no princípio da reserva legal. 

A exorbitância do Executivo, quando há, ainda que seja 

considerada exceção, tem sido verificada, e merece, da parte da sociedade 

como um todo, mas especialmente dos poderes Legislativo e Judiciário, 

severa fiscalização, a fim de que, uma vez identificados, possam ser 

suspensos os seus efeitos. 

Assim sendo, em função do mau uso e da exorbitância, por vezes 

detectados em relação aos regulamentos autônomos, questionamo-nos se 

seria correto defender o retorno à idéia que se tentou empregar no texto 

original da Constituição de 1988, no qual se estatuiu um certo apego à 

vinculação da atividade administrativa ao Poder Legislativo. 

Não o entendemos assim, entretanto. O contexto em que foi 

elaborada a Constituição Federal de 1988 era totalmente diverso do que hoje 

vivenciamos. Àquela época, estávamos recém-saídos de um longo período de 

regime militar, um regime de exceção, em que os exageros do Executivo 
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deixavam praticamente submissos ou obsoletos os demais poderes da 

República. 

Assim, é mais que compreensível que, naquela ocasião, o legislador 

constituinte buscasse cercar o Estado Democrático de Direito de uma 

verdadeira separação dos poderes, evitando que o Executivo pudesse, como 

até então ocorria, legislar sem que fosse incomodado pelo Legislativo ou 

repreendido pelo Judiciário. 

No entanto, o Estado Democrático de Direito se consolidou em 

nossa ordem jurídica, e nosso texto constitucional foi sendo, aos poucos, 

modificado pelo constituinte derivado, na busca da adequação à nova 

realidade social. E foi nesse contexto que a Emenda Constitucional n.º 

32/2001 veio a inserir, entre nós, a figura dos regulamentos autônomos. 

Pensamos, portanto, que a eventual má utilização, a qual é 

conseqüência, não pode e nem deve servir de motivo para que se defenda a 

supressão da causa, que é a possibilidade da edição dos regulamentos 

autônomos. A legalidade, enquanto princípio constitucional, não somente 

deve ser defendida até as últimas conseqüências, mas é passível de 

convivência harmoniosa com a figura dos regulamentos autônomos. 

E, segundo vimos no último dos capítulos deste estudo, é possível 

se sugerir uma convivência harmoniosa do princípio da legalidade com os 

regulamentos autônomos. A solução para tanto reside na alteração 

constitucional, que possibilite uma redação mais clara e uma ampliação nas 
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hipóteses de utilização dos regulamentos autônomos, facultando a utilização 

destes às matérias não protegidas pela reserva legal. 

Outrossim, o controle legislativo também poderia ser mais efetivo, 

de forma que também houvemos por sugerir alteração constitucional, no art. 

49, inciso V, de modo a possibilitar ao Congresso Nacional sustar, por 

intermédio de decreto-legislativo, também aqueles atos com caráter 

autônomo, que exorbitem da competência da Constituição. 

Enfim, em verdade entendemos que os regulamentos autônomos 

são, mais que uma realidade, uma necessidade no estágio atual de nossa 

ordem jurídica, a fim de possibilitar, com agilidade e eficiência, o bom 

funcionamento da Administração Pública. E assim, dotados de melhores 

mecanismos de interpretação e controle, nos termos acima sugeridos, temos 

certeza de que o interesse público, principal foco do administrador, será bem 

melhor atendido. 
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