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RESUMO 
 

 

COSTA, Angélika Souza Veríssimo da. O princípio da legalidade e os limites da produção 

normativa das agências reguladoras brasileiras. 2011. 134 f. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade 

de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 
 

A ascensão de um Estado regulador, que teve como objetivo o repasse da prestação de 

serviços públicos e o exercício de atividades econômicas à iniciativa privada, sem eximir-se, 

contudo, de promover a organização e a fiscalização do desempenho dessas funções, fez 

surgir no sistema brasileiro as agências reguladoras, às quais foram repassadas as funções de 

normatizar, disciplinar e fiscalizar a prestação daquelas atividades administrativas pelos 

particulares. Questiona-se qual o fundamento jurídico-constitucional para o exercício dessa 

função normativa, bem como qual o real limite dessa atuação, quando se depara na ordem 

jurídica de um lado com os princípios da separação dos poderes e da legalidade e do outro 

com uma ampla margem de atuação transferida àquelas autarquias pelas leis instituidoras. 

Para pesquisar o tema, tomou-se como base a análise doutrinária, especialmente, os discursos 

sobre a deslegalização e a mutação do princípio da legalidade, como supostas formas de 

fundamentação e limites à atuação normativa das agências reguladoras. As observações 

resultantes seriam adequadas a uma modificação constitucional para preservação da reserva 

legal, bem como a imposição de uma padronização mínima de atuação, estritamente para 

implementação de normas técnicas. Ademais, identificou-se não ser possível que uma lei dita 

deslegalizadora permita a revogação de outras leis e o disciplinamento das matérias através de 

atos normativos, por ofensa às regras e os princípios previstos no Estado democrático de 

direito. Por fim, corrobora-se com o fundamento da atuação normativa no princípio da 

eficiência, todavia, rebate-se a limitação da função normativa tão somente com base nesse 

princípio, defendendo uma delimitação pautada em lei, de modo que as agências possam 

exercer dito papel com aspecto meramente complementar.  
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ABSTRACT 
 

 

COSTA, Angélika Souza Veríssimo da. The principle of legality and the limits of the 

production normative of brazilian regulatory agencies. 2011. 134 f. Dissertation (Master’s 

Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / 

Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

 

 The rise of a regulatory state, which aimed to transfer the provision of public services and the 

exercise of economic activities to private entities, without giving up, however, the promotion, 

the organization and the supervision of those actions has originated the brazilian regulatory 

agencies, to which were transferred the functions of regulating, disciplining and supervising 

the provision of those administrative activities by individuals. We question the legal basis for 

the constitutional exercise of this rule making function, as well as what is the real limit of this 

action when it faces the law on one hand and the principles of separation of powers and the 

legality on the other, with a wide range of actions transferred to those authorities by 

instituting laws. For our research, we proceeded a basic doctrinal analysis, especially the 

discourses on the deslegalization and mutation of the principle of legality, as alleged forms of 

creating normative limits to the actions of regulatory agencies. As a result of these 

observations we conclude that it would be more appropriate a constitutional amendment to 

preserve the legal reserve, as well as the imposition of a minimum standardization of work, 

strictly for the implementation of technical standards. Furthermore, we identified that a 

deslegalizing law does not allow the repeal of other laws through normative acts, due to the 

violation of the rules and principles of democratic rule of law. Finally, despite we agree with 

the normative action of the regulatory agencies based on the principle of efficiency, we rebut 

the limitation of rule making by this principle only, advocating a delimitation grounded in 

law, so that agencies would be able to exercise this role in a mere complementary way. 
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INTRODUÇÃO 

  

Após o advento da segunda guerra mundial e a consolidação do Estado do bem-estar 

ou Estado social de direito, o qual procurou buscar a igualdade entre os cidadãos, intervindo 

de maneira direta na ordem econômica e social, para atender precipuamente os interesses 

públicos1, verifica-se que este modelo estatal não foi suficientemente eficiente para atender 

todos os anseios da coletividade, diante da elevada expansão de suas funções, do 

desenvolvimento tecnológico e do fenômeno da globalização, haja vista que o Estado 

encontrava-se engessado, em decorrência da centralização na prestação de serviços, no 

desenvolvimento de atividades e no acúmulo de responsabilidades, o que levou a uma gama 

de falhas sequenciais em todos os setores públicos. 

   Nesse contexto, a influência do movimento neoliberal contribuiu para o 

desenvolvimento da concepção de um Estado mínimo, construindo a idéia de uma 

administração de resultados (eficiente), retirando-se do Estado o papel centralizador da gestão 

direta de seus serviços (desestatização), adaptando-o a um modelo gerencial, como ente 

regulador e fiscalizador. 

A diminuição do tamanho do Estado decorre da aplicação do princípio da 

subsidiariedade, podendo-se citar, como decorrência da sua aplicação, dentre outras, a 

utilização do instrumento da privatização, ocorrida principalmente a partir da década de 80, 

instigada por fatores de ordem financeira, jurídica e política.2 

O fenômeno da privatização das empresas estatais, faz surgir, no Brasil, na década de 

90, entes reguladores autônomos, denominados agências reguladoras, com a finalidade de 

                                                 
1
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada e outras formas. São Paulo: Atlas, 2008. p. 8-9. 
2
 Ibidem. p. 17. 
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“regular as atividades objeto de concessão a empresas privadas, para assegurar regularidade 

na prestação dos serviços e o funcionamento equilibrado da concorrência”3, baseados no 

direito norte-americano. 

O objetivo do Estado Regulador era criar entidades que possuíssem agilidade, 

especialidade e conhecimento técnico, tudo direcionado a determinados setores da atividade 

econômica, assumindo o Estado o papel de mero ente Regulador (Art. 174, da CF). 

As agências reguladoras foram introduzidas no ordenamento brasileiro como entidades 

da Administração Indireta, sob a forma de autarquias especiais, com a função de regular a 

matéria objeto de sua competência, outorgada por lei. Desta feita, são criadas por lei, com a 

função de: normatizar, fiscalizar e disciplinar a prestação de serviços por agentes públicos ou 

privados. A expressão órgão regulador está prevista na Constituição Federal de 1988 nos 

artigos 21, XI e 177, § 2º., inciso III (Emendas Constitucionais nºs. 8 e 9, de 1995). 

É preciso verificar, contudo, até que ponto é possível, no modelo constitucional do 

Brasil, justificar-se a edição de atos normativos de natureza técnica pelas agências 

reguladoras, com caráter geral e abstrato, em face de princípios como o da separação de 

poderes, da legalidade e da segurança jurídica, num Estado Democrático de Direito. Qual o 

fundamento jurídico-constitucional e os limites à adoção de poderes normativos por tais 

entidades? 

O Estado que se quer Democrático de Direito, deve adequar-se às necessidades 

suscitadas pela sociedade e, ao mesmo tempo deve oferecer uma garantia de que, apesar 

dessas “evoluções”, continuará a prevalecer a busca pelo interesse público. Para tanto, as 

transformações ocorridas ao longo dos anos, sobretudo no direito administrativo, apontam na 

                                                 
3
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada e outras formas. São Paulo: Atlas, 2008. p. 176. 
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direção da ampliação do princípio da legalidade, como forma de legitimar a produção de atos 

normativos pela Administração Pública.   

Diante disto, vê-se a relevância social do tema proposto, pois, leva em consideração a 

criação por parte do Estado de órgãos ou entes administrativos autônomos, aptos a regular as 

atividades econômicas e os serviços públicos transferidos à iniciativa privada, com a estreita 

finalidade de garantir uma maior e melhor eficiência, no atendimento das prerrogativas 

individuais.  

Ademais, no cenário brasileiro, atualmente, verifica-se uma produção de normas pelas 

agências reguladoras, as quais nem sempre respeitam os princípios constitucionais e a 

legislação ordinária, praticando verdadeiros abusos, porque não asseguram a qualidade dos 

serviços, pelo contrário multiplicam os conflitos, pois os desvios e excessos cometidos pelas 

agências acabam por atingir, de forma direta, não só os regulados como também os usuários 

das atividades econômicas e dos serviços públicos, os quais sentem no próprio bolso, os 

custos, pela ausência legal de um real limite à atuação daquelas entidades na produção dos 

atos normativos e pela ineficácia dos controles exercidos sobre essa regulação. 

Nosso ordenamento jurídico peca pela inexistência de uma padronização mínima de 

atuação, haja vista que inexiste no sistema brasileiro uma regra procedimental, tal qual como 

nos Estados Unidos, que norteie o desempenho dos entes reguladores como forma de garantir 

a confiança no seu trabalho, em face da vulnerabilidade que estas entidades estão expostas aos 

interesses políticos e dos regulados (fenômeno conhecido como captura). 

Por isso, diante de tantos conceitos indeterminados, da evolução do mercado 

econômico, da atual necessidade de especialização das atividades e serviços, bem como da 

atuação do Estado como agente regulador, faz-se necessário justificar o poder normativo 

repassado às agências reguladoras e estudar os limites necessários a essa atuação normativa, 
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sem perder o respeito à segurança jurídica, às matérias reservadas ao disciplinamento legal e à 

separação dos poderes. 

Para tanto, procurou-se levantar uma bibliografia que apresenta o posicionamento do 

que já foi pesquisado sobre o assunto, possibilitando traçar paralelos do que foi dito com o 

debate atual, com o intuito de trilhar caminhos rumo às respostas das questões que foram 

suscitadas durante a investigação. 

O presente estudo, portanto, percorrerá uma abordagem teórica do objeto proposto, 

que será suscitada em quatro capítulos, os quais esboçam os temas que se seguem. 

No primeiro capítulo, será utilizada uma perspectiva histórica para se examinar a 

formação e o desenvolvimento dos modelos estatais, como forma de ressaltar as 

transformações ocorridas ao longo dos tempos, sobretudo no que diz respeito à ascensão do 

Estado regulador, o qual passou a nortear e observar o atendimento das necessidades da 

sociedade pela iniciativa privada, mediante o exercício da função reguladora. O objetivo é 

demonstrar que “dada a impossibilidade de o Estado satisfazer a todas as necessidades 

públicas, resta-lhe orientar e acompanhar como essas necessidades serão atendidas pelos 

agentes privados. Esse o espírito da regulação, que não se confunde com a formulação das 

políticas públicas."4 Merece destaque, ainda, o processo de reforma que vivenciou a sociedade 

brasileira, sobretudo, com a implementação de um programa de desestatização e a criação das 

agências reguladoras, a fim de atender as diretrizes firmadas pela política do Estado 

regulador. 

No segundo capítulo, aborda-se as formas de intervenção do Estado no exercício das 

atividades administrativas, a fim de enfatizar a performance da função regulatória, que será 

                                                 
4 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Há um direito administrativo regulatório? 2002.  p. 60. Tese (Doutorado 

em Direito) - Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro.   
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diferenciada da função regulamentar exercida pelo Chefe do Poder Executivo em nosso 

sistema, chamando-se atenção neste ponto ao fato de que existem órgãos administrativos com 

capacidade de regular as atividades administrativas, não se resumindo a regulação só na 

atuação das agências reguladoras.  

No terceiro capítulo, sem a pretensão de realizar uma análise comparada, mas tão 

somente demonstrar a leitura de outros sistemas jurídicos, explicita-se a criação e a 

caracterização das instituições administrativas independentes, no sistema americano e no 

sistema francês, sobretudo, pelo fato de que o modelo de regulação adotado nos Estados 

Unidos serviu de influência à criação das agências reguladoras no Brasil. Ao final, explica-se 

a gênese, a natureza jurídica, características e, especialmente, os modos de atuação das 

agências reguladoras no sistema brasileiro, debruçando-se de forma mais acentuada no debate 

sobre o exercício de sua ação normativa, para tocar na problemática dos excessos que poderão 

ser cometidos pelos entes reguladores em razão da transferência geral e abstrata de 

competência para a criação de atos discricionários, norteadores de normas técnicas. 

No quarto capítulo, aborda-se a separação e a independência das funções 

desempenhadas pelos poderes do Estado, apontando-se a dificuldade de se legitimar as 

funções executadas pelas agências reguladoras, notadamente, a função normativa, sem 

transgredir o princípio da separação dos poderes e o limite do princípio da reserva legal. 

Adentra-se na discussão da ampliação do princípio da legalidade, para ressaltar a necessidade 

da Administração Pública, no exercício de suas funções, vincular-se à lei e aos demais 

preceitos e princípios constantes no ordenamento jurídico, o que levou ao debate das teorias 

da deslegalização e da mutação do princípio da legalidade, as quais, de acordo com a 

abordagem jurídica que carregam, tentam viabilizar um fundamento jurídico-constitucional e 

um limite ao poder normativo das agências reguladoras no ordenamento brasileiro. A 
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finalidade está, portanto, em questionar até que ponto essas teorias justificam a produção 

normativa das agências reguladoras, no que concerne à pretensão de dar respostas satisfatórias 

aos problemas com a legitimidade da atuação normativa de tais entidades. 
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CAPÍTULO 1 – O PAPEL DO ESTADO COMO AGENTE REGULADOR 

 

1.1 BREVE RELATO HISTÓRICO: A ASCENSÃO DO ESTADO REGULADOR 

  

Inicialmente, justifica-se o fato de se abordar os aspectos históricos que levaram à 

afirmação e o desenvolvimento do Estado perante a sociedade, na medida em que se entende 

não ser possível a compreensão das transformações ocorridas, notadamente, a mudança do 

papel do Estado como mero agente normativo e regulador da atividade econômica5, sem antes 

adentrar nos aspectos sociais, econômicos e políticos que interferiram sobremaneira no modo 

de organização do Estado no passar dos anos.6  

O Estado, com personalidade jurídica e dotado de funções específicas à realização em 

um espaço geográfico fixo, segundo Martin Van Creveld7  

 

[...] é uma entidade abstrata que não se pode ver, ouvir nem tocar. Essa entidade não 

é idêntica aos governantes nem aos governados; [...], nem mesmo o conjunto de 

todos os cidadãos agindo em comum pode declarar o que é o Estado. Por outro lado, 

ele inclui todos e se diz estar acima de todos.  

 

Percebe-se, contudo, não ser possível precisar no decorrer dos séculos XVII e XVIII 

um fato único que tenha desencadeado o surgimento do Estado Moderno, diante do processo 

evolutivo pelo qual passaram as comunidades políticas anteriores à formação do Estado e as 

                                                 
5 Art. 174, da Constituição Federal de 1988: “Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado.” 
6
 De acordo MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito económico. Coimbra: Coimbra Ed., 2007, p. 18, a 

intervenção estatal na economia sempre se fez presente nos quadros evolutivos do papel do Estado, em que pese 

de maneiras qualitativa e quantitativamente diferenciadas; todavia, segundo aquele autor “a maioria das normas 

interventoras anteriores às actuais assumia um carácter proibitivo e repressivo, não se pretendendo com elas 

levar os entes privados a adoptar certos comportamentos ou a efectuar certas prestações positivas conformes ao 

interesse geral definido pelas autoridades.”   
7
 VAN CREVELD, Martin. Ascensão e declínio do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 1. 

 



17 

 

 

inúmeras tentativas de se romper com o sistema de governo absolutista, a fim de se apartar a 

figura do governante de uma entidade maior, abstrata, dotada de vontade própria. 

Isso porque, visualiza-se a concentração da regulação da sociedade na pessoa do 

monarca, com feição patrimonialista ou personalista do exercício do poder pelo soberano, 

pois “toda atividade ou função político-administrativa desenvolvida, mesmo a cobrança de 

impostos, fundava-se, mediata ou imediatamente, na autorização do Rei, que a emitia como 

disposição de um direito patrimonial seu.”8  

Para Alexandre Santos de Aragão9, contudo, é inegável a caracterização de políticas 

econômicas no período absolutista, notadamente, o crescimento da industrialização e o 

desenvolvimento de técnicas de comércio, frutos do aumento populacional, da propagação dos 

meios de transporte e comunicação e, sobretudo, da obtenção de metais preciosos. Esta 

intervenção estatal, contudo, ocorria para privilegiar os interesses pessoais da monarquia e da 

nobreza, assim como os abusos cometidos pelo sistema absolutista, caracterizados pela 

imposição de um modelo estatal arbitrário, negador da prevalência dos direitos fundamentais, 

especialmente os que dizem respeito aos direitos à liberdade.   

Não é à toa que ainda no século XVII surgiram os ideais do liberalismo, originado na 

Europa ocidental em contraposição à administração patrimonialista, com ascensão 

socioeconômica da burguesia capitalista, a qual dispunha todos os esforços para organizar o 

Estado calcado nos valores de liberdade e de racionalidade, a fim de representar um momento 

de superação e rupturas com o chamado pelos franceses de  

 

[...] Ancien Régime, caracterizado pelo absolutismo real, visto como direito divino, 

pelo jugo de corpos ditos intermediários – como as corporações de ofícios -, 

                                                 
8
 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 43-44. 
9
 Ibidem. p. 45-46.  
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sobreposição e mal definição de direitos, poder eclesiástico, privilégios diversos de 

origem feudal, submissão da atividade econômica a interesses do monarca ou da 

nobreza.
10

 

 

Desse modo, eclode no século XVIII o Estado Liberal, expressando-se nos campos da 

política e da economia e, neste último caso, em defesa da livre iniciativa e da livre 

concorrência, a fim de impedir a interferência do Estado no campo econômico, a não ser para 

garantir a preservação do sistema de liberdade para o exercício da autonomia da vontade 

privada. Luís S. Cabral de Moncada11 ao tratar da concepção liberal do Estado enumera 

algumas conjunturas, tais como: 

 

[...] o Estado só pode exercer as actividades econômicas que produzem utilidades 

colectivas, pelas quais, não se pode cobrar um preço ou aquelas pelas quais os 

privados se desenteressam. Tudo o resto são actividades naturais da sociedade Civil. 

[...] O Estado não deve ter em conta o conteúdo das normas jurídicas mas tão-só o 

facto de elas visarem possibilitar a coexistência dos cidadãos na prossecução dos 

seus fins individuais. [...] O Estado apenas enquadra a Sociedade Civil sem nunca 

pretender substituir-se-lhe no desempenho das suas atribuições próprias e 

exclusivas; é, sumariamente, uma entidade subsidária. O mercado é o regulador da 

decisão privada, em vez da decisão pública ou corporativa. Está assim constituída a 

Sociedade Civil, sistema de autoregulação de interesses privados. O seu pressuposto 

é o funcionamento do mercado livre verdadeiro código da sociedade burguesa 

emancipada. 

 

Referido sistema - berço das idéias iluministas, das revoluções francesa e industrial, da 

codificação do Direito privado, do contexto inicial do poder de polícia, como aquele capaz de 

manter a ordem pública e a segurança jurídica dos indivíduos -, para frear a atuação voraz do 

Estado patrimonialista, estabeleceu nas primeiras constituições liberais toda organização 

estatal, como forma de limitar a atuação do Estado apenas no que tange à proteção dos 

direitos e das prerrogativas dos cidadãos. Esse limite à atuação estatal fica claro com a divisão 

do poder político ao se instituir um Parlamento, de modo a positivar os direitos e garantias 

                                                 
10

 NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 123. 
11

 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito económico. Coimbra: Coimbra Ed., 2007. p. 24-25, 29. 
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individuais (em regra, não invadidos pelo Estado) e ao se adotar o modelo de tripartição dos 

Poderes ditado por Montesquieu, separando-os em Legislativo, Executivo e Judiciário.  

Ao Estado caberia assegurar o ambiente necessário para o exercício da liberdade 

econômica individual, numa esfera própria, o mercado, livre da intervenção estatal e, por 

conseguinte, de qualquer finalidade coletiva. Fábio Nusdeo12, entretanto, faz ver que as 

constituições clássicas ou liberais não foram totalmente omissas em matéria econômica, eis 

que ao assegurar a propriedade privada, a liberdade de exercício das profissões e a livre 

contratação, na verdade colocavam as bases para o sistema de mercado, expondo que:  

 

[...] as constituições clássicas não politizaram a esfera do econômico. Não a alçaram 

explicitamente ao nível constitucional para lhe estabelecer esta ou aquela diretriz ou 

condição de funcionamento. Fizeram-no de maneira oblíqua ou até velada, pois a 

limitarem drasticamente as investidas do Estado sobre a área própria aos particulares 

estavam, na realidade, assegurando a estes últimos todas as condições para 

movimentarem a seu bel prazer os bens de produção ou de consumo, pois entre 

aquelas prerrogativas individuais encontravam-se todas as necessárias para pôr em 

marcha os mercados: a propriedade, em termos virtualmente absolutos, e a liberdade 

de profissão e de contrato, vale dizer, de iniciativa econômica.  

 

Pode-se falar, dessa maneira, na intervenção do Estado Liberal no âmbito social e 

econômico da sociedade burguesa, segundo Alexandre Santos de Aragão13, tão somente para 

proporcionar os meios suficientes ao desenvolvimento das atividades econômicas da 

burguesia (classe econômica e social que exercia o controle integral sobre a estrutura orgânica 

estatal), bem como para minimizar com obras assistenciais os efeitos danosos da política 

capitalista excludente daquela época, pois, conforme expõe aquele autor, as atividades do 

Estado “eram desprovidas de qualquer ideia de justiça distributiva, de planejamento de 

políticas públicas, de direção e/ou coordenação do conjunto das forças estatais e sociais na 

                                                 
12

 NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. p. 130. 
13

 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 52-53. 
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senda de determinados objetivos, sejam eles educacionais, sociais, ecológicos, econômicos, 

trabalhistas, etc.” 

As empresas privadas que detinham o poder de produção do mercado, contudo, 

acabaram monopolizando setores da economia e sujeitando a massa trabalhadora a comandos 

egoístas diante da carência da atuação coletiva do Estado. Nesse ínterim, desencadeia no final 

do século XIX e início do século XX, a partir dos movimentos operários e das ideias 

socialistas, uma transição para adoção de um novo modelo de Estado, cuja intervenção se 

regularia no campo econômico apoiada numa ideologia diferenciada.14 

O Estado, agora dito social (welfare state), aumentou seus modos de atuação, 

especialmente no que tange à condução e à operação da atividade econômica, passando não só 

a agir na produção e distribuição de bens e serviços, como também a se sujeitar em alguns 

momentos à concorrência das empresas privadas. Com a crise do capitalismo e seus reflexos 

no mercado econômico, atacado pela síndrome da recessão, notadamente, após quebra da 

Bolsa de Nova Iorque, em 1929 e as Guerras Mundiais, bem como com a criação de alguns 

organismos internacionais, a exemplo, do Fundo Monetário Internacional, mostrava-se 

oportuna a interferência pública na economia, de modo a possibilitar o correto funcionamento 

do mercado e a mitigar as desigualdades sociais originadas pelos interesses individualistas 

fortemente preconizados no período liberal.15 

                                                 
14

 “Novos e importantes conceitos são introduzidos, como os de função social da propriedade e da empresa, 

assim como se consolidam os chamados direitos sociais, tendo por objeto o emprego, as condições de trabalho e 

certas garantias aos trabalhadores” BARROSO, Luís Roberto. Agências reguladoras: constituição, 

transformações do estado e legitimidade democrática. In: LANDAU, Elena (Coord.). Regulação jurídica do 

setor elétrico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 30. 
15

 “Quando Franklin Roosevelt assumiu a Presidência dos Estados Unidos, em 1933, o país se encontrava 

mergulhado em profunda crise econômica: inúmeras fábricas fechadas; desempregados vivendo em 

acampamentos de lona em pleno centro das cidades e as instituições financeiras simplesmente não 

reembolsavam os seus clientes. Estava montado o cenário para implementação do mais ousado planejamento 

econômico realizado nos Estados Unidos: o New Deal. O New Deal tinha duplo propósito: o primeiro, imediato, 

era estimular o consumo e o investimento para reverter a crise que vinha de 1929; o segundo, com prazo mais 
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Para Luís S. Cabral de Moncada16, a intervenção do poder público na economia 

contribuiu sobremaneira para a passagem do modelo formal e garantidor de Estado de Direito, 

para se transfigurar numa postura mais ativa, encarnada no Estado Social de Direito, o qual 

assumiu uma visão material e conformadora da realidade ali imposta. Isso porque, referida 

intervenção obrigou a reformulação do constitucionalismo clássico (apoiado inicialmente num 

conjunto de pressupostos formais, tais como a separação de poderes, a independência dos 

tribunais e a prevalência de direitos subjetivos fundamentais e essencialmente particulares da 

classe burguesa, mantenedora do poder e das regras do mercado), para impingir à lei 

constitucional a adoção de novos contornos, ao fazer que o Estado abandonasse uma posição 

meramente subsidiária, para incorporar um posicionamento mais ativo, em busca da 

construção e prevalência de direitos e deveres econômicos e sociais, mediante a ordem 

econômica instituída pela lei. 

Isso significa dizer que o Estado social procurou integrar todos os indivíduos ao 

desenvolvimento das funções estatais, sobretudo aquelas de caráter econômico e 

assistencialista, alargando sobremaneira seu desempenho “por considerandos de justiça 

distributiva ou mesmo social numa tentativa de controlo e conformação dos resultados da 

actividade privada necessários à consolidação do mercado”.17 Para tanto, o Estado precisou 

ampliar seu poder de polícia, o qual deixou de se limitar à restrição dos direitos individuais 

em prol da segurança pública, para atuar nas relações entre particulares e impor obrigações. 

Desse modo, até meados da década de oitenta, o Estado interviu fortemente na 

economia, não só para assegurar a igualdade, a liberdade e a justiça social, como também para 

                                                                                                                                                         
dilatado, era modificar o sistema econômico norte-americano, fazendo desaparecer os abusos que deram origem 

à crise.” SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. São Paulo: LTr, 2001. p. 25. 
16

 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito económico. Coimbra: Coimbra Ed., 2007. p. 35-37. 
17

 Ibidem. p. 38. 
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evitar a dominação dos mercados e implementar programas de incentivos a regiões menos 

favorecidas, tal como, bem coloca Maria Sylvia Zanella Di Pietro18 :  

 

Com o crescimento dos chamados direitos sociais e econômicos, postos perante o 

Estado, este ampliou desmesuradamente o rol de suas atribuições, adotando 

diferentes atitudes: a. algumas atribuições foram assumidas pelo Estado como 

serviços públicos, entrando na categoria de serviços públicos comerciais, industriais 

e sociais; para desempenhar esses serviços, o Estado passou a criar maior número de 

empresas estatais e fundações; b. outras atividades, também de natureza econômica, 

o Estado deixou na iniciativa privada, mas passou a exercê-las a título de 

intervenção no domínio econômico, por meio de sociedades de economia mista, 

empresas públicas e outras empresas sob o controle acionário do Estado; c. 

finalmente, outras atividades, o Estado nem definiu como serviço público nem 

passou a exercer a título de intervenção no domínio econômico; ele as deixou na 

iniciativa privada e limitou-se a fomentá-las, por considerá-las de interesse para a 

coletividade. Desenvolve-se, então, o fomento como uma atividade administrativa 

de incentivo à iniciativa privada de interesse público. O Estado fomenta a iniciativa 

privada por diferentes meios, como os honoríficos (prêmios, recompensas, títulos e 

menções honrosas), os jurídicos (outorga de privilégios próprios do Poder Público, 

que outras entidades não têm) e os econômicos (auxílios, subvenções, 

financiamentos, isenções fiscais, desapropriações por interesse social etc.)  

 

Para o desenvolvimento de tantos papéis, já não se podia depender do intricado e lento 

processo legislativo. Dessa forma, afrouxam-se os princípios da separação de poderes e da 

legalidade estrita, espeques do Estado de Direito, para se conferir ao Poder Executivo uma 

acentuada atuação normativa (retratada na edição de decretos-leis, leis delegadas, 

regulamentos autônomos e medidas provisórias)19. Para Alexandre Santos de Aragão20, 

referida transferência ocorreu diante da edição de leis com aspectos gerais, o que legitimou a 

autuação do Executivo, porém, não o eximiu da coordenação e controle do parlamento. 

                                                 
18

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada e outras formas. São Paulo: Atlas, 2008. p. 9-10. 
19

 “Nada mais natural, já que em um Estado liberal abstencionista o poder legislativo bastava em grande parte 

para estabelecer as regras abstratas de proteção às liberdades individuais. Já em um Estado participante da 

dinâmica e fluida realidade social, preocupado com a melhoria das condições concretas de vida das pessoas e 

com o equilíbrio econômico-social do mercado, a mera edição de normas gerais e abstratas seria insuficiente.” 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 65. 
20

 Ibidem. p. 66. 



23 

 

 

Em contrapartida, o Estado social agora compreendido como Estado Democrático de 

Direito passa a sofrer as consequências do acúmulo de funções. Isso quer dizer, o Estado, 

prestador de serviços, empresário e investidor, contribui fortemente para o engessamento da 

máquina administrativa, dita burocrática, custosa e ineficiente, a saber:  

 

[...] tantas foram as responsabilidades assumidas pelo Estado, muitas das quais 

sequer abrangidas pelo conceito de interesse público, que o ente estatal não 

conseguiu desempenhar todas elas a contento, mostrando-se como aparelho 

excessivamente burocrático (procedimentos complexos e demorados), dispendioso 

(insuficiência dos recursos destinados às atividades estatais), ineficiente 

(improficiência quantitativa e qualitativa) e restritivo (exautoração da capacidade 

contributiva de outros agentes sociais). A grandiosidade do Estado agigantou o 

déficit público, a distinção entre Estado e sociedade civil foi se desvanecendo (para 

que se considerasse o Estado personificação da sociedade, ela nele se esgotando), a 

amplitude do Estado gerou apatia política nos cidadãos, que, de participantes 

(sujeitos ativos), passaram a pedintes do que a máquina estatal lhes poderia oferecer 

(paternalismo), o volume dos gastos públicos deu ensanchas à licenciosidade com o 

dinheiro público. 
21

 

  

Diante desse cenário, principalmente em razão das pressões impostas pelo processo de 

internacionalização e estreitamento dos mercados produtores e consumidores, fenômeno 

conhecido como globalização, iniciou-se a partir da década de 80, com crescimento 

mensurado nos anos 90 do século passado, um movimento não só nos países desenvolvidos, 

como também naqueles em fase de expansão, o qual, segundo Odete Medauar22, possuía  

 

[...] razões pragmáticas, para liberar o Estado dos custos das estatais e arrecadar 

recursos; e teve causas políticas, para criar uma nova dinâmica econômica, inspirada 

nos exemplos inglês (privatizações da era Thatcher) e norte-americano. Na Europa, 

o movimento recebeu propulsão forte oriunda da cúpula dirigente da União 

Européia, repercutindo nos países que a integram.  

 

                                                 
21

 FERNANDES, Luciana de Medeiros. Reforma do estado e terceiro setor. Curitiba: Juruá, 2009. p. 111. 
22

 MEDAUAR, Odete. Regulação e auto regulação. Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 228, p. 

123-128, abr./jun., 2002.  
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Referido movimento, arraigado nas ideias neoliberais23, tinha como objetivo 

predominante a transferência para o setor privado dos serviços públicos ou atividades 

econômicas realizados pelo Estado até aquele momento. Passou-se a defender a redução das 

atribuições do tamanho do Estado, fato que se tornou constante após a realização do Consenso 

de Washington, em 1989.  

Em que pese a enumeração das reformas traçadas naquela agenda não serem 

suficientes para caracterizar o neoliberalismo, os pontos por ela indicados, sobretudo, por 

exemplo, a redução do déficit público, a liberação do comércio exterior, a privatização das 

empresas públicas e a desregulação das atividades produtivas, influenciaram por demasiado o 

retorno das políticas de não intervenção do Estado na economia, a redução do volume de suas 

funções, com a transferência da prestação dos serviços aos particulares, sem dispensar o 

Estado o gerenciamento das atividades por eles desenvolvidas. 

Luís S. Cabral de Moncada24, ao se reportar aos novos desafios da regulação da 

economia pelo Estado democrático e pluralista, expõe que: 

 

[...] a modernização da Administração subentende a continuidade das atribuições do 

Estado mas dentro de formas orgânicas adequadas à prestação de serviços públicos 

eficientes e sem onerar excessivamente o orçamento do Estado. Os poderes públicos 

não deixam de ser responsáveis pela garantia de certos serviços públicos, 

designadamente dos que apresentam interesse colectivo, mas afastam-se da 

responsabilidade directa pela prestação dos mesmos, embora não possam deixar de 

fornecer o quadro geral dentro do qual certas entidades públicas ou privadas os 

fornecem. Regulam, não intervêm directamente. Com efeito, a regulação é o 

mecanismo adequado à preservação de um quadro de interesses públicos num 

mundo em que o mercado e o direito privado ganharam foros de modelo global de 

decisão econômica. 

 

                                                 
23

 “Se por um lado, a concorrência globalizada e a redução dos gastos com a atuação direta do Estado, em maior 

ou menor escala, são dificuldades que não podem ser negadas, por outro, não devem dar azo ao retorno a 

concepção abstencionistas do século XVIII. Estas dificuldades, se impedem a atuação direta do Estado, devem 

fazê-lo rever as suas estratégias regulatórias, não para extingui-las, mas para torná-las mais inteligentes e menos 

onerosas aos cofres públicos.” ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito 

administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 71. 
24

 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito económico. Coimbra: Coimbra Ed., 2007. p. 47-48. 
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Essa é a nova roupagem do Estado Subsidiário ou Regulador.25 O ente estatal passa a 

se abster de exercer atividades por ele antes prestadas diretamente, para possibilitar condições 

ao particular de realizá-las por sua própria iniciativa, utilizando-se dos meios mais 

convenientes (desregulação ou limite à intervenção do poder público nas atividades 

econômicas)26; como também, por outro lado, o Estado se obriga a incentivar, ordenar e 

fiscalizar a iniciativa privada, a fim de permitir aos particulares os requisitos necessários ao 

desempenho dos serviços em vários setores da sociedade (nova forma de regular) 27. 

Constata-se, dessa maneira, a utilização de programas de desestatização, como 

manifestação direta do repasse das atividades econômicas à iniciativa privada, como 

diminuição do tamanho das atribuições do Estado deficitário, como controle dos gastos 

públicos e da desburocratização da Administração Pública em prol da eficiência e 

especialidade dos serviços, configurando-se a privatização de empresas estatais, como 

consequência da aplicação do princípio da subsidiariedade.28  

                                                 
25

 “[...] não se confunde o Estado Subsidiário com o Estado Mínimo; neste, o Estado só exercia as atividades 

essenciais, deixando tudo o mais para a iniciativa privada, dentro da idéia de liberdade individual que era 

inerente ao período do Estado Liberal; naquele, o Estado exerce as atividades essenciais, típicas do Poder 

Público, e também as atividades sociais e econômicas que o particular não consiga desempenhar a contento no 

regime da livre iniciativa e livre competição; além disso, com relação a estas últimas, o Estado deve incentivar a 

iniciativa privada, auxiliando-a pela atividade de fomento.” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na 

administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. 

São Paulo: Atlas, 2008. p. 20. 
26

 “[...] às vezes utilizam-se os vocábulos privatização, desestatização e deregulation no sentido de transferência, 

para o setor privado, de atividades até então realizadas pelo setor público; ou no sentido de menor presença do 

Estado na vida da sociedade; ou no sentido de liberalização dos mercados. O termo deregulation reveste-se 

também de significado mais restrito, para denominar a eliminação total ou parcial de normas e controles estatais, 

incidentes sobre o mercado e as atividades econômicas, levando à simplificação e desburocratização. É habitual 

encontrar a assertiva de que a deregulation significa, na verdade, uma re-regulation, pois novas regras e novos 

moldes são estabelecidos para o desempenho da atividade, inclusive se houve a passagem do setor público para o 

setor privado (sujeitando-se também a normas de defesa da concorrência)”. MEDAUAR, Odete. Regulação e 

auto regulação. Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 228, p. 124, abr./jun., 2002.  
27

 “[...] daí falar-se em sociedade pluralista, aquela em que os representantes dos vários setores, e não apenas os 

grandes grupos, devem ter a mesma possibilidade de participação.” (grifos do autor) DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-

privada e outras formas. São Paulo: Atlas, 2008. p. 17. 
28

 “Devem ficar a cargo do Estado as atividades que lhe são próprias como ente soberano, consideradas 

indelegáveis ao particular (segurança, defesa, justiça, relações exteriores, legislação, polícia); e devem ser 

regidas pelo princípio da subsidiariedade as atividades sociais (educação, saúde, pesquisa, cultura, assistência) e 
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1.2 O PROCESSO DE REFORMA DO ESTADO NO SISTEMA BRASILEIRO 

  

Até a década de 30, a Administração Pública brasileira estava regida por uma lógica 

clientelista e patrimonialista, dando margem a trocas de cargos por votos, desconsiderando 

quaisquer elementos de racionalidade e performance. A implantação do Estado Novo, em 

1937, pelo então presidente Getúlio Vargas, deu ensejo à primeira reforma no setor público. 

Era a primeira tentativa de implementar estruturas gerenciais e de coordenação capazes de 

trazer racionalidade para a organização e a gestão do orçamento e dos recursos humanos.29  

O plano de reformas sugerido pelo governo Vargas tinha como objetivo maior a 

construção de uma burocracia baseada no pensamento de Max Weber, a formação de novas 

instituições públicas e o uso da razão no processo orçamentário.30 Pode-se falar que mérito, 

racionalidade administrativa e centralização de poderes foram os meios indispensáveis para 

execução da proposta. A partir da década de 1940, ao desenvolver uma política de bem estar, 

o Estado brasileiro inicia sua atuação econômica, passando a impulsionar consideravelmente a 

economia. Nesse período, destaca-se a criação de empresas estatais, tais como a Companhia 

Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Vale do Rio Doce e a 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco. 

No período compreendido entre 1956 e 1961, que marca a administração do presidente 

Juscelino Kubitschek, foi posto em prática um Plano de Metas, com a finalidade de 

modernizar o aparato burocrático, com a aplicação de um modelo de industrialização, de 

modo a ampliar o papel do Estado nas questões sociais e econômicas. Surgiram nos anos 50 

                                                                                                                                                         
econômicas (industriais, comerciais, financeiras), as quais o Estado só deve exercer em caráter supletivo da 

iniciativa privada, quando ela for deficiente.” Ibidem. p. 19-20. 
29 REZENDE, Flávio da Cunha. Por que falham as reformas administrativas? Rio de Janeiro: FGV, 2004. p. 

48. 
30 COUTINHO, Ana Luísa. Servidor público. Curitiba: Juruá, 2004. p. 27. 
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duas empresas que merecem destaque, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – 

BNDE (atual Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) e a 

Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás.  Em que pesem os esforços, o modelo de delegação de 

autoridade adotado gerou um cenário negativo, não foi à toa que no ano de 1963 surgiu um 

novo padrão para expansão do Estado e a descentralização de atividades. 

 Tais medidas, contudo, não conseguiram minimizar os problemas de performance do 

setor público, implicando na necessidade de uma nova reforma no governo militar.  O uso de 

uma política de descentralização aperfeiçoou-se com a criação de empresas estatais atuando 

como elementos centrais no desenvolvimento nacional. A reforma administrativa de 1967 

tinha como principal objetivo a efetivação da eficiência na prestação do serviço público, para 

tentar criar um sistema racional de administração pública que possibilitasse ordenar a 

produção pública de bens e serviços em ampla escala.  

O Decreto-lei nº 200/67 concretizou os princípios da reforma proposta dividindo as 

instituições do setor público brasileiro em quatro categorias, de acordo com a autonomia, 

natureza jurídica e subsídios do setor público, quais sejam: administração direta, autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Esse processo provocou a desmedida proliferação de organizações e empresas 

públicas, ampliando a dimensão do setor público federal, com o consequente crescimento 

frenético da dívida pública, traduzida no endividamento do Estado (dentre as empresas 

estatais, destaca-se a Eletrobrás).  Isso ocorreu porque em virtude da autonomia de tais 

entidades os ministérios supervisores, apenas, exerciam um controle no plano jurídico-formal 

e sobre o orçamento daqueles setores, não opinando sobre a qualidade dos serviços prestados, 

bem como sobre os modos de contratação de mão-de-obra especializada e indicação dos 

dirigentes. 
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No final da década de 70, portanto, o Estado brasileiro restava-se altamente fracionado 

e complexo, incapaz de articular as demandas sociais às suas políticas públicas, provando que 

a excessiva descentralização implicava na dificuldade de gerenciamento e coordenação dos 

gastos públicos, impossibilitando o alcance de uma melhores resultados. 

Registra Flávio da Cunha Rezende31 que, em face da incapacidade de controle por 

parte do governo central sobre as empresas e entidades administrativas dotadas de autonomia 

decisória, dois graves problemas emergiram. Primeiro, a crise fiscal do setor público, oriunda 

dos incomensuráveis gastos e déficits públicos; e, segundo, o desligamento entre 

descentralização e performance; ambos desencadeando um processo hiperinflacionário que 

assombrou o Brasil nos anos de 1980.  

O cenário não poderia ser outro, senão a total falta de satisfação com os resultados 

obtidos no modelo burocrático de intervenção estatal e com a herança negativa do welfare 

state. Era imperioso não só rever o papel do Estado na economia, como também nas formas 

de intervenção estatal, visando padrões de eficiência, para permitir o crescimento do setor 

público, com a redução dos gastos e a abertura para o mercado na provisão dos serviços 

públicos. 

Não se concebia mais suportar os efeitos gerados por inúmeros problemas na 

Administração, tais como a centralização, a burocratização, a excessiva regulação, o aumento 

dos gastos públicos, a fragmentação do Estado, em face da ampliação das atividades do 

governo, como provedor de subsídios e transferências, implicando numa grave e galopante 

inflação, numa crise fiscal, tornando o Estado cada vez mais incapaz de lidar com as 

necessidades econômicas e sociais.  

                                                 
31 REZENDE, Flávio da Cunha. Por que falham as reformas administrativas? Rio de Janeiro: FGV, 2004. p. 

62. 
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Não foi à toa que no governo do presidente Fernando Collor instaurou-se um novo 

plano de reorganização da administração pública, introduzido no âmbito federal, na tentativa 

de possibilitar a desregulamentação de mercados, visando à privatização de empresas públicas 

e a intensificação da abertura para o mercado internacional. 

As políticas de reformas no setor público iniciadas nos anos 1990 estavam totalmente 

centradas na ideia de reduzir e transformar o papel do Estado, a fim de que o governo pudesse 

funcionar melhor, custando bem menos. A nova reforma administrativa deveria estar atrelada, 

portanto, a um conjunto de modificações idealizadas para a implantação de um modelo 

gerencial na administração pública brasileira.32 Nesse período é editada a Lei nº 8.031/90 

(alterada posteriormente pela Lei nº 9.491/97), que instituiu o Programa Nacional de 

Privatização. 

Para elevar a performance do setor público, os programas de reforma traçaram dois 

objetivos: o ajuste fiscal e a mudança institucional. Isto quer dizer que, além da redução dos 

custos, para proporcionar um equilíbrio orçamentário e um eficaz controle dos gastos do 

governo, era imprescindível, outrossim, mudar o caráter institucional, alterando sobretudo os 

modos de operação e organização dos sistemas burocráticos vigentes à época, implantando-se 

na cultura administrativa uma concepção gerencial, baseada em resultados. 

A crise fiscal do Estado serviu como critério impulsionador da reforma brasileira a ser 

impulsionada em 1995. A reforma administrativa não estava somente atrelada à efetivação da 

eficiência na prestação do serviço público, a exemplo de reformas anteriores, visava, 

sobretudo, por em prática a desestatização, diminuindo ao máximo o tamanho do Estado, 

mediante a implementação de novas instituições, tudo com a estreita finalidade de viabilizar a 

                                                 
32 COUTINHO, Ana Luísa. Servidor público. Curitiba: Juruá, 2004. p. 25. 
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gestão e a prestação de determinados serviços, os quais eram realizados de maneira direta pelo 

Estado. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, criado no âmbito do Ministério 

de Administração e Reforma do Estado (antigo MARE) fez, pela primeira vez, referência às 

agências reguladoras no sistema brasileiro. Referido documento destacava três setores de 

atividades estatais: o núcleo estratégico, no qual se detinha a formulação das políticas 

públicas; as atividades exclusivas, desempenhadas por agências autônomas; e, por último, os 

serviços não exclusivos do Estado, realizados pelas organizações sociais. O objetivo da 

confecção do Plano Diretor era apresentar estratégias para desenvolvimento de um aparelho 

estatal moderno e eficiente. 

A tentativa era redefinir o papel do Estado na sociedade, a fim de qualificá-lo como 

Estado Regulador, na medida em que foi  

 

enfatizada a importância de uma flexibilização da ação pública, propondo-se um 

conjunto de medidas [...], que visavam dar ao administrador público mais autonomia 

gerencial, numa tentativa de tornar a administração pública mais parecida com a 

administração de empresas: o chamado movimento de “agencificação”.
33

 

 

O Estado, portanto, deixa a realização das atividades econômicas a cargo dos 

particulares (princípio da subsidiariedade), mas não renuncia à sua competência para 

normatizar e regular a atividade econômica.34 De acordo com Uadi Lammêgo Bulos: “esse é o 

                                                 
33

 PECI, Alketa. Regulação comparativa: uma (des) construção dos modelos regulatórios. _______. Regulação 

no Brasil. São Paulo: Atlas, 2007, p. 81. 
34 “A redução expressiva das estruturas públicas de intervenção direta na ordem econômica não produziu um 

modelo que possa ser identificado com o de Estado mínimo. Pelo contrário, apenas se deslocou a atuação estatal 

do campo empresarial para o domínio da disciplina jurídica, com a ampliação de seu papel na regulação e 

fiscalização dos serviços públicos e atividades econômicas. O Estado, portanto, não deixou de ser um agente 

econômico decisivo. Para demonstrar a tese, basta examinar a profusão de textos normativos editados nos 

últimos anos.” BARROSO, Luís Roberto. Agências reguladoras: constituição, transformações do estado e 

legitimidade democrática. In: LANDAU, Elena (Coord.). Regulação jurídica do setor elétrico. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2006. p. 34. 
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alcance do art. 174 da Carta Maior – preceito que segue uma tendência firmada nas 

constituições modernas: o abrandamento do intervencionismo estatal e o fomento da iniciativa 

privada”.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1488. 
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CAPÍTULO 2 – A FUNÇÃO REGULADORA NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

2.1 A ATUAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS E NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

E SUA ADAPTAÇÃO À ESTRUTURA DE ENTE REGULADOR 

 

No que diz respeito à atuação do Estado no campo econômico, Eros Roberto Grau36 

elucida a distinção entre as expressões intervenção e autuação estatal. Inicialmente, o autor 

coloca que  

 

[...] o Estado não pratica intervenção quando presta serviço público ou regula a 

prestação de serviço público. Atua, no caso, em área de sua própria titularidade, na 

esfera pública. [...] intervenção expressa atuação estatal em área de titularidade do 

setor privado; atuação estatal, simplesmente, expressa significado mais amplo;  

 

para ao final concluir que: 

 

o vocábulo e expressão não são absolutamente, mas apenas relativamente, 

intercambiáveis. Intervenção indica, em sentido forte (isto é, na sua conotação mais 

vigorosa), no caso, atuação estatal em área de titularidade do setor privado; atuação 

estatal, simplesmente, ação do Estado tanto na área de titularidade própria quanto 

em área de titularidade do setor privado. Em outros termos, teremos que intervenção 

conota autuação estatal no campo da atividade econômica em sentido estrito; 

atuação estatal, ação do Estado no campo da atividade econômica em sentido 

amplo.  

 

 

                                                 
36

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 93-94. 
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Referido autor considera o serviço público37 como um tipo de atividade econômica 

destinada à satisfação das necessidades, que importa na utilização de bens e serviços pelo 

setor público, porém, não de modo exclusivo, eis que a iniciativa privada poderá prestar 

serviços públicos sob os regimes de concessão e permissão. Dessa feita, para Eros Roberto 

Grau a atividade econômica em sentido amplo abrange duas espécies: o serviço público e a 

atividade econômica em sentido estrito.38 

A partir das considerações traçadas pelo autor supracitado, vislumbra-se a intervenção 

direta do Estado como agente econômico à luz da Constituição Federal de 1988, de maneira 

estrita, quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, bem como sob a forma de regime de monopólio no desenvolvimento de atividades 

econômicas. Registre-se que os serviços públicos podem ser prestados diretamente, mediante 

os órgãos despersonalizados que compõem a Administração Pública, ou indiretamente, por 

entidades dotadas de personalidade jurídica, tais como: autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedade de economia mista (art. 37, inc. XIX, da CF) e particulares (delegação de 

serviços).  

Isso significa dizer que, em regra, de acordo com o art. 173, da Carta Magna, o Poder 

Público intervém na exploração da atividade econômica de modo subsidiário, em substituição 

da iniciativa privada, fazendo-o em regime de concorrência com os particulares e desde que 

                                                 
37

 De maneira mais tradicional, DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: 

concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. São Paulo: Atlas, 2008. 

p. 32, elenca como serviços públicos os serviços administrativos, os serviços comerciais e industriais e os 

serviços sociais do Estado. Segundo a autora, os serviços comerciais e industriais “podem ser prestados pelo 

Estado sob dois títulos: como serviços públicos que lhe são atribuídos por lei e que ele pode desempenhar 

diretamente ou por meio de concessão ou permissão, com base no art. 175 da Constituição; como atividade 

econômica própria da iniciativa privada e que o Estado ou assume em caráter de monopólio, com base no art. 

177, ou exerce em caráter de competição com a iniciativa privada, quando necessário aos imperativos da 

segurança nacional ou a relevante interesse coletivo definido em lei, conforme previsto no art. 173 da 

Constituição.”  
38

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 103-

105. 
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imprescindível aos imperativos de segurança nacional ou ao atendimento de relevante 

interesse coletivo, mediante suas empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia 

mista). Não é à toa que ao assumir o status de empresário, o Estado passa a se sujeitar ao 

regime privado imposto aos particulares, no tocante às obrigações civis, comerciais, 

trabalhistas e tributárias (art. 173, § 1º, II, CF), não gozando, também, de privilégios ficais 

não extensivos às empresas privadas (art. 173, § 2º, CF).  

Para Manoel Jorge e Silva Neto39, referidos dispositivos constitucionais objetivam 

igualar o Estado empresário aos entes privados, porque: 

 

[...] em um sistema capitalista governado pela regra do livre mercado, seria 

inaceitável a concessão de privilégios às empresas públicas e sociedade de economia 

mista, posto que vulnerar-se-iam, a um só tempo, os princípios constitucionais 

econômicos da liberdade de iniciativa e da livre concorrência; ferido seria o 

postulado da liberdade de iniciativa porque não se poderá pensar em um sistema 

econômico que consagra a participação individual, a atuação empreendedora do 

indivíduo, quando ele próprio (o sistema) se ocupa de colocar em posição 

proeminente o Estado-empresário; espicaçada, de igual sorte, seria a livre 

concorrência, porque não é razoável concluir que se esteja diante de ordenamento 

jurídico-econômico privilegiador da liberdade concorrencial, quando são concedidos 

diversos benefícios aos entes paraestatais, cujo resultado, mediato ou imediato, é o 

desnível ocorrido no altiplano das posições dominantes no mercado precisamente à 

conta da outorga de tais privilégios. 

 

No que tange à intervenção direta na economia sob a forma de monopólio da União, a 

Constituição Federal estabelece no art. 177 as atividades que constituem monopólios estatais 

(petróleo, gás e minerais nucleares), condicionando, todavia, a um predomínio exclusivo do 

ente público federal somente “a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados” (art. 177, 

inc. V, da CF), eis que possibilitou a contratação de empresas estatais ou privadas para 

exploração das atividades previstas nos incisos I a IV, do art. 177, da Constituição Federal. 

                                                 
39

 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. São Paulo: LTr, 2001. p. 154. 
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Por sua vez, o art. 175, da Constituição Federal, prevê a exploração de serviços 

públicos de forma direta e a cargo do Estado, inclusive mediante a criação de empresa pública 

e sociedade de economia mista, passível, contudo, a prestação desses serviços de delegação à 

iniciativa privada através de concessão, permissão e autorização.  

De acordo com Eros Roberto Grau40, já não se pode delimitar o conceito41 de serviço 

público tão somente àquela atividade submetida a regime de serviço público, pois tal conceito 

se tornaria redundante por privilegiar a forma em detrimento do conteúdo. Isso porque, 

segundo aquele autor, “determinada atividade fica sujeita a regime de serviço público porque 

é serviço público; não o inverso, como muitos propõem, ou seja, passa a ser tida como serviço 

público porque assujeitada a regime de serviço.”  

Para o mencionado autor, de outro lado, não existe  

 

[...] uma totalidade normativa que se possa referir como regime de serviço público, 

além do que, sobremodo quando cuidamos das empresas estatais – empresas 

públicas e sociedade de economia mista – que exploram atividade econômica em 

sentido estrito ou que prestem serviço público, impõe-se distinguirmos entre 

diversos níveis ou modelos de regimes jurídicos,  

 

visto que acabam se submetendo a diferenciados regimes, de acordo com suas estruturas e 

funcionalidades.  

Percebe-se, assim, a dificuldade de se conceituar, atualmente, serviços públicos de 

forma tão estanque, quando se constata no ordenamento jurídico (i) a dificuldade de se 

identificar o que é serviço público, ao se levar em conta o regime jurídico a que se sujeita a 

                                                 
40

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 119. 
41

 A par do conceito restrito adotado pela maioria da doutrina, a qual entende, com fulcro no art. 175, da CF, o 

serviço público tão somente como as atividades que estão sob a reserva exclusiva do Estado, passível, contudo 

de delegação, ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de serviços públicos no direito positivo brasileiro. 

Revista dos Tribunais, ano 96, v. 859, p. 23-24, maio 2007, apresenta sua conceituação de serviço público 

como: “serviços públicos são atividades de prestação de utilidades econômicas a indivíduos determinados 

colocados pela Constituição ou pela Lei a cargo do Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por eles 

desempenhadas diretamente ou por seus delegatários, gratuita ou remuneradamente, com vistas ao bem-estar da 

coletividade.”  
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atividade; (ii) a acepção da compleição de algumas atividades como serviço público; e, (iii) as 

circunstâncias jurídicas a que se submetem as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista, quando realizam serviço público.42   

Destarte, apesar da dificuldade de se identificar determinadas atividades econômicas 

em sentido amplo como serviço público ou como atividade econômica em sentido estrito, é 

certo que a Constituição Federal em algumas de suas passagens se refere à prestação das 

atividades como serviços públicos.43 Sob este ângulo, Eros Roberto Grau44 diferencia os 

serviços públicos privativos dos serviços públicos não privativos, expondo que:  

 

Entre os primeiros, aqueles cuja prestação é privativa do Estado (União, Estado-

membro ou Município), ainda que admitida a possibilidade de entidades do setor 

privado desenvolvê-los, apenas e tão somente, contudo, em regime de concessão ou 

permissão (art. 175 da Constituição de 1988). [...] o que torna os chamados serviços 

públicos não privativos distintos dos privativos é a circunstância de os primeiros 

poderem ser prestados pelo setor privado independentemente de concessão, 

permissão ou autorização, ao passo que os últimos apenas poderão ser prestados pelo 

setor privado sob um desses regimes. Há, portanto, serviço público mesmo nas 

hipóteses de prestação dos serviços de educação e saúde pelo setor privado. 

 

Ocorre, todavia, que se mostra importante ressaltar que alguns desses serviços 

públicos, quando desempenhados pelo Estado não se eximem do regime imposto pela 

concorrência com a iniciativa privada no mercado (serviços de telecomunicação e energia 

elétrica, por exemplo), o que não acontece com os serviços de educação e saúde. Nesses 

casos, a iniciativa privada fica impossibilitada de suscitar a concorrência desleal do Estado na 

                                                 
42

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 111. 
43

 Pode-se citar como exemplos o art. 21, incisos X, XI e XII, o § 2º, do art. 25 e o art. 30, inc. V, todos da 

Constituição Federal.  
44

 GRAU, op. cit., p. 124. 
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prestação de tais serviços, como bem considera Alexandre Santos de Aragão45, ao explicitar 

que: 

 

A grande consequência da caracterização desses serviços como serviços públicos 

quando prestadas pelo Estado é excluí-las da vedação de concorrência desleal do 

Estado com a iniciativa privada prescrita no art. 173, §§ 1º e 2º, da CF/88, aplicável 

apenas às atividades econômicas exploradas pelo Estado que não sejam qualificáveis 

como serviços públicos. O art. 173 da CF/88 tem, com efeito, como seu único objeto 

as atividades econômicas stricto sensu do Estado que não sejam monopolizadas. 

Não abrange, portanto, de um lado, as atividades econômicas lato sensu que a 

Constituição ou o Legislador considere serviços públicos, nem, por outro lado, as 

atividades econômicas stricto sensu que sejam monopolizadas pelo Estado. 

 

Ultrapassadas tais observações, o art. 174 da Constituição Federal apresenta o Estado 

como agente normativo e regulador da economia, ao dispor que o ente estatal exercerá, nos 

moldes legais, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado. Isso significa dizer que, com o 

abrandamento do intervencionismo estatal, advindo com a política neoliberal e a aplicação do 

princípio da subsidiariedade, o Estado passou a intervir de forma indireta no domínio 

econômico ocupando a posição de agente normativo, regulador da atividade econômica e 

assim o faz, mediante a realização das funções de fiscalização e incentivo da iniciativa 

privada.  

O Estado incentiva o setor privado em prol do crescimento do mercado, de modo a 

possibilitar a aquisição de poder econômico à iniciativa privada, através de incentivos fiscais 

e creditícios, tais como a redução ou isenção da carga tributária e a concessão ou abertura de 

créditos, respectivamente, de forma a atrair investimentos no campo econômico. Assim, 
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 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de serviços públicos no direito positivo brasileiro. Revista dos 

Tribunais, ano 96, v. 859, p. 36-37, maio, 2007.    
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segundo Luís Roberto Barroso46, o Estado age na economia mediante a atividade de fomento, 

no sentido de apoiar ou determinar o comportamento da iniciativa privada, colocando que: 

 

[...] através de incentivos fiscais, o Poder Público promove a instalação de indústrias 

ou outros ramos de atividade em determinada região. Do mesmo modo, a elevação 

ou redução da alíquota de impostos – notadamente os que têm regime excepcional 

no tocante aos princípios da legalidade e anterioridade (CF, arts. 150, § 1º e 153, § 

1º), como IPI, imposto sobre a importação, IOF – é decisiva na expansão ou retração 

de determinado segmento da economia. Igualmente relevante, no fomento da 

atividade econômica, é a oferta de financiamento público a determinadas empresas 

ou setores do mercado, mediante, por exemplo, linha de crédito junto ao BNDES. 

 

Por outro lado, o Estado age como agente fiscalizador, quando ordena ou regula a 

prestação das atividades econômicas, de forma a assegurar os níveis de concorrência 

adequados à prestação dos bens e serviços. Para tanto, a entidade estatal impõe preços, 

delimita a quantidade e a qualidade dos serviços e produtos, para assegurar a livre iniciativa e 

a livre concorrência, em prol de uma maior produção e menor preço ao destinatário final 

(consumidores e usuários).  

A regulação do Estado também se demonstra no exercício de seu poder de polícia, 

quando comina sanções administrativas, para reprimir as práticas abusivas das empresas 

privadas no mercado. Destarte, conforme explica Alexandre Santos de Aragão47, “há, 

portanto, três poderes inerentes à regulação: aquele de editar a regra, o de assegurar a sua 

aplicação e o de reprimir as infrações”. 

Conclui-se, portanto, que a regulação se mostra como espécie de intervenção estatal na 

economia (atuando ao lado da intervenção direta e fomentadora do Estado), produzindo seus 

efeitos em três importantes áreas: i) na regulação de monopólios; ii) na regulação da 

                                                 
46

 BARROSO, Luís Roberto. Agências reguladoras: constituição, transformações do estado e legitimidade 

democrática. In: LANDAU, Elena (Coord.). Regulação jurídica do setor elétrico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006. p. 35-36. 
47 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de serviços públicos no direito positivo brasileiro. Revista dos 

Tribunais, ano 96, v. 859, p. 24, maio, 2007. 
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concorrência; e, iii) na regulação dos serviços públicos.48 Para tanto, em nosso sistema o 

Estado se valerá da atuação não só de órgãos e entidades, como também de organismos 

reguladores independentes, advindos a partir dos preceitos instituídos com a Reforma 

Administrativa, denominados de agências reguladoras. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO REGULAMENTAR E DA FUNÇÃO 

REGULADORA  

 

Em um sentido mais amplo, pode-se dizer que a função regulamentar denota 

normatizar, ou seja, a possibilidade de pessoas ou entes políticos criarem toda e qualquer 

espécie de normas jurídicas.49 Num sentido mais técnico ou restritivo, a função regulamentar 

em nosso ordenamento jurídico corresponde a uma das formas de expressão da função 

normativa exercida pelo Poder Executivo50, mediante a produção de regulamentos. Isso 

porque, como dito, ao se reportar de maneira ampla ao exercício da competência normativa no 

âmbito da Administração Pública, verifica-se a possibilidade de expedição de atos normativos 

por diferentes órgãos da Administração centralizada e entidades da Administração 

descentralizada, de alcance limitado ao espaço de atuação do órgão ou entidades instituidores, 

tais como resoluções, instruções, portarias e regimentos, fato este que não representa a 

atuação normativa das agências reguladoras, como será visto em capítulo próprio. 

                                                 
48

 “A regulação, sob quaisquer destas formas, possui três principais searas: (a) a regulação dos monopólios, 

quando a competição é restrita ou inviável, evitando que eles lesem a economia popular, controlando os preços e 

a qualidade dos serviços ou produtos; (b) regulação para competição, como forma de assegurar a livre 

concorrência no setor privado e, no caso de atividades econômicas sensíveis ao interesse público, o seu 

direcionamento na senda deste; e (c) regulação dos serviços públicos, assegurando a sua universalização, 

qualidade e preço justo.” ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito 

administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 25. 
49

 FRANCISCO, José Carlos. Função regulamentar e regulamentos. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 210. 
50

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2011. p. 91. 
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Para José Carlos Francisco, de modo tradicional, a função regulamentar está vinculada 

à produção de normas jurídicas pelo Executivo, sendo imprescindível defini-la mediante o 

estabelecimento de critérios formais para delimitar seu exercício exclusivo à edição de 

regulamentos, expondo que: 

 

[...] a função regulamentar não abrange a produção normativa conferida pela 

constituição aos demais poderes ou entes a ele vinculados, ainda que habilitados de 

competência normativa para pormenorizar a própria ordem constitucional ou leis 

que lhes sejam pertinentes. [...] dando mais abrangência à função regulamentar para 

acolher seu exercício em razão de normas constitucionais ou legislativas, as norma 

jurídicas perante as quais são editados ou regulamentos têm importância apenas para 

diferenciar as espécies de normas regulamentares criadas, pois sendo ato abstrato, 

geral, impessoal e imperativo editado exclusivamente pelo Executivo, teremos como 

resultado a atividade regulamentar. Portanto, assumindo a possibilidade de edição de 

regulamentos para explicitar normas constitucionais, a função regulamentar é 

definida como atividade normativa exercida exclusivamente pelo Executivo perante 

norma produzida pelo Poder Constituinte ou pelo Poder Legislativo. [...] Por essa 

definição estrita estão excluídas do conceito de regulamento as normas produzidas 

no âmbito do Executivo que importem na especificação do conteúdo dos próprios 

atos regulamentares.
51

 

 

Eros Roberto Grau, defendendo as ideias de Renato Alessi, elucida que materialmente 

as funções do Estado podem ser classificadas em normativa, administrativa e jurisdicional, 

definindo a função normativa como a produção de normas jurídicas ou textos normativos, 

apontando como embasamento da função regulamentar “uma atribuição de potestade 

normativa material, de parte do Legislativo, ao Executivo.”52 Para referido autor, os 

regulamentos representam regras primárias que se impõem pela sua própria força mesmo sem 

decorrerem de um poder originário, “por isso se apresentam como derivados, no sentido de 

que devem fundar-se sobre uma atribuição de poder normativo contida explícita ou 

implicitamente na Constituição ou em uma lei formal.”53 

                                                 
51

 FRANCISCO, José Carlos. Função regulamentar e regulamentos. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 209- 

211.  
52

 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 242-243. 
53

 Ibidem. p. 243. 
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Na ordem jurídica a lei e o regulamento se constituem como atos normativos que 

disciplinam matérias a serem impostas à sociedade. Desse modo, identificam-se 

materialmente por serem considerados leis em sentido material, pois imputam à coletividade 

normas gerais e abstratas. Todavia, distinguem-se do ponto de vista formal e objetivo, eis que 

a lei se formaliza como ato normativo de natureza originária ou primária, em regra elaborada 

pelo Poder Legislativo, criando direitos e impondo obrigações. Por sua vez, o regulamento se 

constitui como ato normativo derivado ou secundário, criado pelo chefe do Poder Executivo, 

com o estreito objetivo de permitir a efetividade das leis.54 

Constitucionalmente, destacam-se os regulamentos executivos e autônomos. O 

primeiro caracteriza-se por complementar os atos normativos primários (leis), para sua fiel 

execução, como prevê o art. 84, inc. IV, da Constituição Federal de 1988.55 É importante 

destacar que referidos atos normativos, ao expedirem normas gerais e abstratas, deverão 

delimitar um formato para o real cumprimento da lei, todavia, estão impedidos de inovar na 

órbita jurídica, contrariando a máxima do art. 5º, inc. II, da Constituição Federal (“ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”).  Isso significa 

dizer que, limita-se a estabelecer normas como a lei deverá ser cumprida pela Administração 

Pública, não podendo, jamais, inovar no ordenamento jurídico.56  

Em decorrência do princípio da legalidade, que permeia a Administração Pública, tal 

como previsto no art. 37, caput, da CF, somente a lei poderá criar ou restringir direitos, bem 

                                                 
54

  CUNHA JÚNIOR, Direley da. Curso de direito administrativo. Salvador: Juspodium, 2010. p. 87. 
55

 “Ditas normas são requeridas para que se disponha sobre o modo de agir dos órgãos administrativos, tanto no 

que concerne aos aspectos procedimentais de seu comportamento quanto no respeita aos critérios que devem 

obedecer em questões de fundo, como condição para cumprir os objetivos da lei.” MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de.  Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 319. 
56

 “É, pois, à lei, e não ao regulamento, que compete indicar as condições de aquisição ou restrição de direito. Ao 

regulamento só pode assistir, à vista das condições preestabelecidas, a especificação delas. E esta especificação 

tem que se conter no interior do conteúdo significativo das palavras legais enunciadoras do teor do direito ou 

restrição e do teor das condições a serem preenchidas. [...] a lei que limitar-se a (pretender) transferir ao 

Executivo o poder de ditar, por si, as condições ou meios que permitem restringir um direito configura delegação 

disfarçada, inconstitucional.” Ibidem. p. 323-324. 
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como imputar obrigações, conduzindo a atuação do administrador público na edição de atos 

normativos, eis que só se reportará legítima se obedecidos os preceitos legais. 

O regulamento autônomo ou independente está previsto no art. 84, inc. VI, da 

Constituição Federal. Foi introduzido pela emenda constitucional nº 32/2001 para disciplinar 

normas não estabelecidas em lei. A norma constitucional, contudo, restringiu a utilização 

desse instrumento jurídico à atuação privativa do Presidente da República, nas seguintes 

hipóteses materiais: “a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 

implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) extinção de 

funções ou cargos públicos, quando vagos”. Os Estados e os Municípios deverão prever na 

constituição estadual ou na lei orgânica, respectivamente, a possibilidade de instituição do 

referido ato normativo.  

Percebe-se, que o regulamento autônomo em que pese se tratar de norma secundária se 

constitui, na verdade, como norma primária ao dispor sobre matérias não sujeitas à reserva 

legal, notadamente, quando estabelece normas para organização e funcionamento da 

Administração Pública federal, sem reportar aos cofres públicos aumento de despesas e 

criação ou extinção de órgãos públicos, na medida em que neste último caso dependerão da 

edição de lei, nos moldes do art. 88, da CF (“a lei disporá sobre a criação e extinção de 

Ministérios e órgãos da administração pública”).57 

Em que pese representar posição doutrinária minoritária, Eros Roberto Grau defende, 

contrariamente aos preceitos estabelecidos no art. 84 da Constituição Federal, além do 

regulamento de execução a criação de regulamentos autorizados e regulamentos autônomos 

ou independentes, nos seguintes termos: 

 

                                                 
57

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2011. p. 93. 
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[...] regulamentos autorizados, que são os que, decorrendo de atribuição do exercício 

de função normativa explícita em ato legislativo, importam o exercício pleno 

daquela função – nos limites da atribuição – pelo Executivo, inclusive com a criação 

de obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa; regulamentos autônomos ou 

independentes, que são os que, decorrendo de atribuição do exercício de função 

normativa implícita no texto constitucional, importam o exercício daquela função 

pelo Executivo para o fim de viabilizar a atuação, dele, no desenvolvimento de 

função administrativa de sua competência; envolvem, quando necessário, inclusive a 

criação de obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. 

 

Ora, com respeito à construção doutrinária daquele autor, seria necessário modificar-se 

o texto constitucional para se ampliar a capacidade normativa do Executivo no tocante à 

expedição dos regulamentos autônomos ou independentes, certo que o ordenamento 

constitucional não possibilita uma competência tão ampla a essa função regulamentar, mas tão 

somente nas condições previstas no art. 84, inc. VI, da Constituição Federal. Nem há como se 

cogitar no atual sistema jurídico a possibilidade de delegação legislativa ao campo de atuação 

do Executivo, a fim de permiti-lo inovar na órbita jurídica, estabelecendo os requisitos 

imprescindíveis à criação de direito material e, com isso, gerar direitos e impor obrigações, 

sob pena de não só violar o princípio da legalidade, como também o princípio da separação 

dos poderes. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello58, os regulamentos não geram ofensa ao 

princípio da legalidade quando, respaldados em enunciativos legais, fazem meras descrições 

analíticas do sintético enunciado legal, sem nada acrescentar, restringir ou suprimir ou 

reduzem a discricionariedade administrativa para: 

 

a) dispor sobre o modus procedendi da Administração nas relações que 

necessariamente surtirão entre ela e os administrados por ocasião da execução da lei; 

b) caracterizar fatos, situações ou comportamentos enunciados na lei mediante 

conceitos vagos cuja determinação mais precisa deva ser embasada em índices, 

fatores ou elementos configurados a partir de critérios ou avaliações técnicas 

                                                 
58

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 333-

334. 
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segundo padrões uniformes, para garantia do princípio da igualdade e da segurança 

jurídica; 

 

A função regulamentar, portanto, confere ao chefe do Poder Executivo o dever de 

detalhar, especificar e atribuir real execução às leis ou disciplinar matéria não restrita à 

reserva legal, neste último caso em situações constitucionalmente delimitadas, 

materializando-se por meio da edição de atos normativos de caráter geral e abstrato, 

denominado regulamentos, os quais se formalizam mediante decreto, jamais podendo inovar 

no ordenamento jurídico, constituindo-se como normas de caracterização secundária. 

No tocante ao termo regulação ou função reguladora, em que pese haver se originado 

nas ciências físicas e biológicas59, passou a ser absolvido nos Direitos Constitucional e 

Administrativo a partir das formulações traçadas pela ciência econômica, constatando-se a 

utilização da expressão de modo mais acentuado no Direito Econômico; todavia, referido 

vocábulo, por possuir conteúdo polissêmico e complexo, vem dando margem a várias 

interpretações (ou conceituações) doutrinárias acerca do seu real significado e alcance, 

especialmente após a implementação das reformas administrativas e a instituição na ordem 

jurídica das agências reguladoras, percebe-se em alguns discursos a vinculação da expressão à 

atuação exclusiva destes entes. 

Isso porque, a palavra regulation60, ao ser traduzida nos países de língua latina, deu 

azo a alguns entendimentos doutrinários que poderia ser utilizada de maneira indistinta como 

regular ou regulamentar.61 Sobre o tema, bem coloca Odete Medauar62: 

                                                 
59

 “O vocábulo regulação, que tem sido utilizado com diferentes sentidos, teve origem nas ciências físicas e 

biológicas, significando um “trabalho consistente em introduzir a regularidade em um objeto social, assegurar a 

sua estabilidade, sua perenidade, sem fixar-lhe todos os elementos nem o integral desenvolvimento, portanto sem 

excluir mudanças” cf. JEAMMAUD, 1998, p. 53 apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função 

reguladora das agências diante do princípio da legalidade. In: ______ (Org.). Direito regulatório: temas 

polêmicos. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 19. 
60

 “o vocábulo inglês regulation, ao ser traduzido para línguas latinas, como o francês e o português, pode 

adquirir conotações diversas, em virtude da diferenciação dos verbos regler/reglementer, de um lado, e 
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Ao se cogitar do aspecto estritamente normativo, para quem entende que 

regulamentar ou editar regulamentos significa só explicitar a lei, os sentidos 

mostram-se diversos; regulamentar teria sentido mais restrito que regular. Para quem 

aceita a possibilidade de haver regulamentos destinados, não apenas a explicitar a 

lei, mas a disciplinar matérias não privativas de lei, haveria identidade dos termos, 

sob o estrito ângulo normativo. Mas há outro ponto: o termo regulação vem sendo 

usado também em acepção mais abrangente, sobretudo quando associado às 

atividades das agências reguladoras, para significar tanto a edição de normas quanto 

a fiscalização do seu cumprimento, a imposição de penalidades e também as 

atuações destinadas a conciliar interesses, a obter acordos, a persuadir. 

 

Para Vital Moreira e Fernanda Maças63, a regulação não se identifica com a 

regulamentação, ao contrário do que defendem outros autores influenciados pelo Direito 

norte-americano, isso porque a regulamentação – estabelecimento de regras de conduta para 

os regulados - caracteriza-se como uma das vertentes da regulação, a qual abrange ainda a 

implementação de regras, a sua supervisão e a aplicação de penalidades às infrações. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto64, por sua vez, ao tratar da regulamentação como o 

exercício de uma prerrogativa do poder político, para imposição de regras secundárias, com 

caráter geral, abstrato e executivo, defende a regulação como uma função administrativa, 

desprovida de poder político, derivada, contudo, “da abertura, pela lei, de um espaço decisório 

reservado a uma ponderação politicamente neutra de interesses concorrentes em conflitos 

setoriais, potenciais ou efetivos”. 65 

                                                                                                                                                         
regular/regulamentar, de outro. Regulation pode gerar tradução para o verbo regular ou para o verbo 

regulamentar. Veja-se que o termo inglês regulation não significa, no direito anglo-saxônico, a edição de 

regulamentos, pois esta se expressa pelo termo rulemaking.” MEDAUAR, Odete. Regulação e auto regulação. 

Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 228, p. 124, abr./jun., 2002. 
61

 “Muitas vezes os mecanismos dúcteis de normatização da economia são identificados com a totalidade do 

âmbito conceitual da “regulação”, conceito do qual estariam excluídos os mecanismos de caráter 

preponderantemente interventivo e sancionatório, que constituiriam a “regulamentação”. [...] essa não é a nossa 

posição. Se hoje se prega uma normatização mais flexível, a diferença entre elas não é de natureza, mas apenas 

de grau e de estratégia interventiva.” ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do 

direito administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 28. 
62

 MEDAUAR, op. cit., p. 124-125.  
63

 MOREIRA, Vital; MAÇAS, Fernanda. Autoridades reguladoras independentes. Coimbra: Coimbra Ed., 

2003. p. 16. 
64

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 132-133. 
65

 O Supremo Tribunal Federal já se posicionou nesse sentido, a saber: “CONSTITUCIONAL. ECONÔMICO. 

INTERVENÇÃO ESTATAL NA ECONOMIA: REGULAMENTAÇÃO E REGULAÇÃO DE SETORES 
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Alexandre Santos de Aragão66 aponta quatro possibilidades de regulação latu sensu da 

economia, a saber: 

 

a) a regulação estatal, feita pelas regras emitidas por órgãos do próprio Estado, 

mesmo que deles participem representantes de organismos intermédios da 

sociedade; b) a regulação pública não-estatal, feita por entidades da própria 

sociedade, mas por delegação ou por incorporação das suas normas ao ordenamento 

jurídico estatal; c) a auto-regulação, levada a cabo autonomamente por instituições 

privadas, geralmente associativas (auto-regulação associativa), sem qualquer 

delegação ou chancela estatal; e d) a desregulação, consistente na ausência de 

regulação institucionalizada, pública ou privada, ficando os agentes sujeitos apenas 

ao livre desenvolvimento do mercado.
67

 

 

Esse autor por visualizar apenas uma diferença de grau e mera estratégia de 

intervenção entre a regulação e a regulamentação, esquivando-se de diferenciá-la quanto às 

suas naturezas jurídicas, adota um conceito mais abrangente de regulação estatal da economia, 

                                                                                                                                                         
ECONÔMICOS: NORMAS DE INTERVENÇÃO. LIBERDADE DE INICIATIVA. CF, art. 1º, IV; art. 170. 

CF, art. 37, § 6º. I. - A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e regulação de setores 

econômicos, faz-se com respeito aos princípios e fundamentos da Ordem Econômica. CF, art. 170. O princípio 

da livre iniciativa é fundamento da República e da Ordem econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170. II. - Fixação de 

preços em valores abaixo da realidade e em desconformidade com a legislação aplicável ao setor: empecilho ao 

livre exercício da atividade econômica, com desrespeito ao princípio da livre iniciativa. III. - Contrato celebrado 

com instituição privada para o estabelecimento de levantamentos que serviriam de embasamento para a fixação 

dos preços, nos termos da lei. Todavia, a fixação dos preços acabou realizada em valores inferiores. Essa conduta 

gerou danos patrimoniais ao agente econômico, vale dizer, à recorrente: obrigação de indenizar por parte do 

poder público. CF, art. 37, § 6º. IV. - Prejuízos apurados na instância ordinária, inclusive mediante perícia 

técnica. V. - RE conhecido e provido.” BRASIL. Superior Tribunal Federal. Constitucional. Econômico. 

Intervenção Estatal na Economia: Regulamentação e Regulação de Setores Econômicos: Normas de Intervenção. 

Liberdade de Iniciativa. RE nº 422.941/DF, Segunda Turma, Relator: Min. Carlos Velloso, por maioria, DJ, 

24/03/2006.   
66

 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 33. 
67

 “Em alguns ordenamentos, como o italiano (no caso do Garante para a tutela dos dados pessoais, criado pela 

Lei 675/96) parece se incluir nas atribuições de regulação promover, no âmbito das categorias interessadas, na 

observância do princípio de representatividade, a elaboração de códigos de deontologia, de verificar a 

conformidade desses códigos à lei e aos regulamentos e de contribuir para a garantia de sua difusão e aplicação. 

Trata-se de uma auto-regulação induzida e controlada [...] a auto-regulação dirigida: ocorre uma troca entre o 

Estado e grupos privados, estes aceitam limitar sua liberdade de ação sob dupla condição: a) garantia de não 

haver imposição de regulação autoritária; b) o poder público lhes conferir o poder de fixar normas para si 

próprios. Ex:bancos na Suiça [...] Mas pode haver auto-regulação sem a atuação do ente regulador e nesse caso, 

exclui-se da regulação. Ex: regulamentos de empresa; código de conduta de empresa; auto-regulamentação na 

área de publicidade, selos de qualidade; Standards de qualidade.” MEDAUAR, Odete. Regulação e auto 

regulação. Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 228, p.127-128, abr./jun., 2002. 
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“excluindo tanto sua assimilação à desregulação, como apenas à regulação coercitiva”, define 

o instituto como: 

 

[...] conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais, abstratas ou 

concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da liberdade privada ou 

meramente indutiva, determina, controla, ou influencia o comportamento dos 

agentes econômicos, evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco da 

Constituição e orientando-os em direções socialmente desejáveis.
 68

 

 

José Carlos Francisco69ao dispor, inicialmente, sobre o conceito de regulação vem a 

defini-la como um conjunto de medidas e instrumentos usados pelo Estado na organização de 

atividades e objetivos de interesse público, permitindo não só uma atuação direta do ente 

estatal na produção de bens e serviços, como também um comportamento mais gerencial em 

áreas socioeconômicas de cunho relevante, através de delegação de serviços públicos a 

particulares e do exercício do poder de polícia; todavia, chama atenção para o seguinte fato: 

 
No entanto, quando se fala de regulação, normalmente se tem em mente a atividade 

de gerenciamento não pela execução direta da atividade pelo Estado, mas quando ele 

estiver ordenando ou regulando a área de interesse, quando concede ao particular a 

prestação de serviços públicos e acompanha sua utilização (impondo preços, 

quantidade produzida etc.), ou quando edita normas no exercício do poder de polícia 

administrativa. 

 

Isso tem sido verificado, de maneira especial, a partir das décadas de 80 e 90, com o 

advento das reformas do Estado e a crescente diminuição da intervenção direta do Estado na 

economia, isto é, mudanças proporcionadas na política de intervenção do Estado na ordem 

econômica. A partir de então, visualiza-se o ente estatal abstendo-se de atuar de forma direta 

na economia, em concorrência com a iniciativa privada, para adotar interferências mais 

indiretas, agindo como mero regulador, assumindo de fato uma posição mais gerencial e 
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subsidiária, de modo que a regulação passa a corresponder “à macroanálise do funcionamento 

da sociedade, cujos instrumentos a serem aplicados sofrem grande influência do ambiente da 

globalização.”70  

Nesse sentido, Washington Peluso Albino de Souza71 defende que os objetivos da 

regulação coadunam-se com o sistema da intervenção estatal, porque: 

 

[...] a Regulação afasta-se da forma densamente intervencionista do Estado Bem-

Estar, ou das atuações direta do Estado-Empresário. Orienta-se no sentido do 

absenteísmo, sem jamais atingi-lo completamente, sob pena de negar a sua 

existência, por ser, ela própria, uma forma de “ação” do Estado. Afirma-se, para a 

área em que a livre iniciativa, pela ação privada, ou a livre concorrência em geral, 

não consegue atender ao “interesse público”. Essa satisfação passa a ser atribuída, 

sob o regime de “Regulação”, aos “serviços públicos”, ou aos “particulares quando 

ao serviço público”. O tratamento jurídico da “regulação”, portanto, há de ser 

considerado fundamentalmente em termos de “graduação” da ação do Estado, ou 

seja, da sua presença no domínio econômico, do modo de conduzir a política 

econômica. 

 

Ocorre, porém, como visto dos conceitos acima apresentados, que desde o final do 

século XX, com o advento da mudança da atuação direta do Estado para uma atuação mais 

gerencial ou reguladora, com a estreita finalidade de atender os anseios e as pressões 

vivenciadas por um mercado globalizado, para dotá-lo de eficiência e agilidade na prestação 

de serviços e realização de atividades econômicas, empregam-se termos como regulação, 

desregulação e desregulamentação que precisam ser identificados em nosso ordenamento 

jurídico.  

Eros Roberto Grau72 identifica o termo deregulation (originado no direito norte 

americano) no sistema brasileiro com a utilização da expressão regulação, colocando que 

desregular significa não dar ordenação à atividade econômica, enquanto que desregulamentar 
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 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. São Paulo: LTr, 2005. p. 
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representaria deixar de coordená-la mediante atos jurídicos. Na verdade, para aquele autor, a 

desregulação expressaria “uma nova estratégia, instrumentada sob novas formas, de 

regulação. Desde essa perspectiva, pretender-se-ia desregulamentar para melhor regular.” A 

tese da desregulamentação, como sinônimo da implementação de novas técnicas de regulação, 

fortaleceria, na verdade, os efeitos provocados por atos normativos em nosso sistema jurídico, 

em visível prejuízo à edição de atos legislativos, os quais expressariam apenas normas gerais, 

dando margem à ampliação da discricionariedade administrativa, fenômeno este denominado 

deslegalização, que será abordado mais adiante em tópico próprio. 

Nas lições de Luís S. Cabral de Moncada73, a regulação se constitui como o nível de 

intervenção mais apropriado ao mercado, eis que: 

 

Trata-se de um tipo de intervenção protectora e não dirigista nem planificada, 

meramente disciplinadora, sem a pretensão de se substituir à decisão privada, apenas 

a condicionando em situações-limite. Concretiza-se ela na disciplina da 

concorrência, no contolo das concentrações e na garantia do respeito pelas entidades 

privadas, públicas ou mistas por certas obrigações de serviço público vinculando as 

entidades que produzem certos bens e serviços de natureza pública ou semi-pública 

ou seja, que satisfazem necessidades básicas da população. 

 

Ocorre, todavia, que o supra mencionado autor defende a regulação estatal como uma 

(auto) regulação privada. Isso porque, aceita que o mercado produza e distribua seus bens e 

produtos, intervindo o Estado tão somente para corrigir as eventuais falhas, ou seja, o Estado 

apenas garante as condições externas para o funcionamento daquilo que denomina direitos 

subjetivos dos agentes econômicos privados.74  
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 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito económico. Coimbra: Coimbra Ed., 2007. p. 53. 
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Maria Sylvia Z. Di Pietro75 define a regulação “como o conjunto de regras de conduta 

e de controle da atividade econômica pública e privada e das atividades sociais não exclusivas 

do Estado, com a finalidade de proteger o interesse público.” A autora considera a regulação 

não só com relação à atividade econômica propriamente dita, como também no que tange à 

regulação dos serviços públicos comerciais, industriais e os prestados na área social (saúde, 

educação, assistência social, previdência, cultura), efetivando-se, neste último caso, por 

intermédio da ação direta dos Poderes Legislativo e Executivo, ou através dos Conselhos e de 

Agência Reguladora, como é o caso da ANVISA.76  

Para Gustavo Just77, o problema é mais complexo do que se imagina, devendo-se 

atentar para o significado específico da ideia de regulação, discorrendo seu pensamento da 

seguinte maneira: 

 

A regulação não se restringe à simples produção de normas gerais; sua noção central 

é sem dúvida a do disciplinamento jurídico, mas o seu sentido específico, no 

contexto atual, só se compreende quando se tem em mente que o recuo do papel do 

Estado como produtor direto de bens e serviços não pretendeu significar o seu 

desengajamento, e sim, pelo menos idealmente, como contrapartida desse recuo, a 

“invenção” de uma nova função, estratégica sem ser planificadora, que consiste em 

fixar regras do jogo, mas em fixá-las não à distância, e sim em resposta imediata aos 

estímulos vindos da atividade regulada e interagindo com eles. 

 

É importante destacar que os órgãos e entidades que desempenham a função 

reguladora não fixam políticas setoriais, eis que referida competência cabe aos órgãos de 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio da 

legalidade. In: ______ (Org.). Direito regulatório: temas polêmicos. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 22.  
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cúpula do Poder Executivo, não obstante algumas posições doutrinárias apontarem para a 

formulação de tais políticas, mediante a realização de audiências públicas. Desta feita, a 

regulação compreende: 

 

[...] a edição de normas; a fiscalização do seu cumprimento; a atribuição de 

habilitações (p. ex: autorização, permissão, concessão); a imposição de sanções, a 

mediação de conflitos (para prevení-los ou resolvê-los, utilizando variadas técnicas, 

por exemplo: consulta pública; audiência pública, celebração de compromisso de 

cessão e compromisso de ajustamento). Não se inclui necessariamente na atividade 

regulatória a fixação de políticas para o setor, mas seria viável a contribuição das 

agências para tanto, com a participação de representantes de todos os segmentos 

envolvidos.
 78

 

 

Diante dos conceitos apresentados, não obstante ser claro o dissenso quanto ao 

significado e abrangência do termo regulação, não se pode deixar de esmiuçar que 

determinadas atividades estão sujeitas à regulação estatal em razão de algum interesse 

público, o qual poderá estar associado a um conteúdo econômico ou a outro objetivo de 

política pública.79 

Cabe, portanto, a essa função reguladora um desempenho eficiente, legitimada no 

alcance de resultados específicos num mercado globalizado e sujeito aos reflexos da 

tecnologia e da ciência, de modo a equilibrar os interesses antagônicos presentes nos setores 

sociais e econômicos, realizando as correções necessárias, mediante o desempenho de sua 

normatividade, na qual devem predominar meras escolhas técnicas alheias a qualquer tipo de 

interferência políticas ou privadas. A regulação mostra-se, portanto, ser detentora de uma 
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gama ampla de atribuições, voltadas, sobretudo, ao desempenho de atividades econômicas e à 

prestação de serviços públicos, exercendo seu papel com conteúdo informativo, planejador, 

fiscalizador, negociador, normativo, ordinatório, gerencial, arbitrador e sancionador.80 

No que diz respeito ao caráter sancionador da função regulatória, Alexandre Santos de 

Aragão81 defende que: 

 

A mera previsão legal da possibilidade da Administração atuar coercitivamente não 

impede que, deixando de agir impositivamente, adote medidas em comum acordo 

com os sujeitos envolvidos, desde que, naturalmente, os valores em jogo sejam 

atendidos pelo menos com o mesmo grau de satisfação com que o seriam de forma 

coercitiva. [...] A Lei nº 9.457/97, por exemplo, ao alterar a Lei nº 6.385/76, 

acrescentando o § 5º ao seu artigo 11, dispôs que a Comissão de Valores Mobiliários 

– CVM poderá suspender, em qualquer fase, o procedimento administrativo 

sancionatório, se o indiciado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-

se a corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos, 

obtendo, destarte, voluntariamente o comprometimento da outra parte no sentido de 

sanar as irregularidades constatadas. Também no âmbito do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE (Lei nº 8.884/94) foi expressamente 

admitida a celebração de acordo de leniência (art. 35-B) e de compromissos de 

desempenho (art. 58). 

 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto82, por sua vez, demonstra ser vantajosa a utilização 

do instrumento da consensualidade no desempenho da função reguladora, como forma de: 

 

[...] aprimorar a governabilidade pelo incremento da eficiência; reduzir o abuso de 

poder pela ampliação do controle de legalidade; facilitar a aceitação da decisão pela 

participação legitimatória; melhorar o atendimento dos interesses envolvidos, 

aperfeiçoando a licitude; elevar o senso de responsabilidade dos administrados sobre 

a res publica, resultando no aperfeiçoamento do civismo, e garantir maior 

aceitabilidade social, do que resulta incremento na ordem. 

 

Assim, podemos concluir que a regulação em seu aspecto mais amplo reflete todo e 

qualquer tipo de intervenção direta ou indireta do Estado, no sentido de condicionar, restringir 

e/ou normatizar determinada atividade econômica ou a prestação de serviços públicos, a fim 
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de se alcançar alguma finalidade pública. Num sentido mais restrito, contudo, a regulação 

estatal se mostra presente em um mercado específico, visando objetivos de ordem econômica 

ou técnica, o que se pode denominar de regulação setorial83, quando o ente estatal tem por 

objeto a substituição dos processos de funcionamento dos mecanismos de mercado (preços, 

quantidade, número de produtores, etc.) ou a influência no comportamento dos agentes 

econômicos ao criar proibições ou incentivos ao desempenho de suas atividades (normas, 

padrões e metas, etc.), respectivamente. 

Nesse contexto mais específico, a expressão regulação tem sido usada, principalmente, 

para identificar a atuação de entidades administrativas independentes, como é o caso das 

agências reguladoras, em que pese o contexto normativo e regulador não serem exclusivos da 

atuação desses entes.84  

Isso porque, é possível se identificar a atuação de outros órgãos com caráter 

regulatório no direito brasileiro, a exemplo do Banco Central, Comissão de Valores 

Mobiliários, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Conselho Monetário Nacional, 

do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Nacional de Trânsito, da Secretaria da 

Receita Federal e Ministérios.85  
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 “Ao crescimento da intervenção estatal na economia (não necessariamente em sua modalidade de gestão direta 

pelo Estado, que se encontra em refluxo), ao pluralismo da sociedade, ao tecnicismo e complexidade das 
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CAPÍTULO 3 - A INSTITUÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO 

DIREITO BRASILEIRO 

 

3.1 INSTITUIÇÕES ADMINISTRATIVAS INDEPENDENTES NOS SISTEMAS 

JURÍDICOS ESTRANGEIROS 

 

3.1.1 Modelo Americano 

 

No sistema jurídico norte americano da common law, baseado em precedentes 

judiciais, o princípio da separação dos poderes possui um caráter mais rígido, com a divisão 

de funções entre órgãos distintos, a saber: a função legislativa é exercida pelo Congresso; a 

função executiva é realizada pelo Presidente; e, por último, a função judicial é feita pelos 

Tribunais. Referidos órgãos atuam de maneira relacionada, na medida em que realizam 

fiscalizações mútuas, num verdadeiro mecanismo de freios e contrapesos. 

O Poder Executivo com atribuição de promover a execução das leis, votadas no 

âmbito do Poder Legislativo, composto pela Câmara de Representantes e pelo Senado. O 

Congresso, por sua vez, profere decisões orçamentárias e financeiras imprescindíveis à 

atuação executiva do Presidente, sendo competente pela criação e organização da 

Administração. Ocorre, todavia, que não existe um modelo ordenado e sistematizado para dita 

                                                                                                                                                         
e fiscalizadoras, publicado na revista Forum Administrativo, ano 1, n. 3, p. 253-257, menciona, no início  do 

século passado, no período 1930-1945, o Comissariado de Alimentação Pública (1918), o Instituto de Defesa 

Permanente do Café (1923), o Instituto do Açúcar e do Álcool (1933), o Instituto Nacional do Mate (1938), o 

Instituto Nacional do Pinho (1941), o Instituto Nacional do Sal (1940), todos esses institutos instituídos como 

autarquias econômicas, com a finalidade de regular a produção e o comércio. Além desses, podem ser 

mencionados outros exemplos, como o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, a Comissão de Valores 

Mobiliários e tantos outros órgãos com funções normativas e de fiscalização.” DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2011. p. 479. 
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Administração, ao contrário do que se visualiza no modelo Francês, a Administração não 

representa uma unidade de estrutura hierárquica subordinada ao governo. 

Nos Estados Unidos referido instrumento é formado por Agências, organismos 

públicos com personalidade jurídica própria e com regimes jurídicos diferenciados, os quais 

servem de apoio ao Presidente no exercício da função executiva, embora inexista entre a 

presidência e ditas instituições uma relação hierárquica e instrumental. Nos últimos vinte 

cinco anos do século XIX, diante de problemas sociais e corrupção política das autoridades 

públicas, aquelas instituições emergem caracterizando uma moderna Administração Pública, 

com a finalidade de retirar do alcance político determinadas funções e serviços. 

De acordo com María Salvador Martínez86, a origem das independent agencies 

remonta ao surgimento e expansão do sistema de transporte ferroviário, quando o Parlamento 

se viu incapacitado em proporcionar um maior e eficiente controle sobre aquele setor, em 

razão da falta de conhecimento técnico sobre a matéria, o que motivou a instituição de 

Comissões ad hoc, de caráter não permanente, com a estreita finalidade de se promover não 

só a fiscalização, mas também uma assessoria na tomada das decisões parlamentares, tudo 

isso porque:  

 

Hasta aquel momento la intervención pública no había sido necesaria prácticamente 

en ningún sector. Sin embargo, las condiciones em las que se desarrollaron los 

ferrocarriles – la especulación em los precios, El descontento popular por las tarifas, 

las prácticas abusivas de las compañías ferroviarias, los fraudes, las bancarrotas y 

uma competência salvaje – hicieron necessaria la intervención del Estado para 

garantizar um mínimo de orden y control em el âmbito de dicha actifidad 

econômica. 
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 SALVADOR MARTÍNEZ, María. Autoridades independientes: un análisis comparado de los Estados 
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desenvolveram as ferrovias - a especulação nos preços, o descontentamento popular pelas tarifas, as práticas 

abusivas de empresas de estrada de ferro, fraudes, falências e uma competição feroz - tornou necessária a 

intervenção estatal para assegurar um mínimo de ordem e controle no âmbito da atividade econômica.” 
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Dessa feita, referidas Comissões aos poucos foram tornando-se permanentes, passando 

a ampliar suas competências, seja no âmbito executivo, normativo ou quase-judicial. Em 

1887, foi criada a primeira independent agency, chamada de Interstate Commerce 

Commission (ICC), a qual serviu de base para instituição destas entidades no modelo 

americano. Ao longo do século XX, foram criadas outras autoridades independentes, 

seguindo-se o mesmo modelo, a exemplo da Federal Reserve System, a Federal Trade 

Commission, a Nuclear Regulatory Commission, a Federal Energy Regulatory Commission.87 

Destacaram-se por decidir e aplicar as políticas públicas necessárias à regulação de 

setores econômicos específicos no governo americano, à margem de qualquer influência 

política do Presidente dos Estados Unidos, justificando-se suas consolidações na modificação 

do papel do Estado, a saber: 

 

[...] el abandono del principio del laissez faire y el aumento da la intervención 

pública em la economia, la aparición de problemas econômicos vitales que 

demandaban uma solución desde la Federación y no desde los Estados, y la 

extensión de uma nueva técnica normativa em virtud de la cual el Parlamento 

establecía estándares que las <<agencias independientes>> se encargaban de aplicar 

a los casos concretos mediante decisiones de carácter cuasi-judicial. [...] la 

influencia que tuvo el llamado Progressive movement em la consolidación de la 

figura de las <<agencias independientes>>. Este movimiento pretendia luchar contra 

el clientelismo político y frenar los abusos de las grandes empresas privada creando 

una Administración <<moderna>> que dispusiera de um sistema de función pública 

y em la que determinadas funciones se atribuyeran a <<autoridades 

independientes>> compuestas por expertos y libres así de la influencia de los 

políticos.
88
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A partir do New Deal, quando o Estado passa a regular atividades econômicas e a 

prestação de serviços públicos de modo mais intenso, cresce de maneira considerável a 

instituição das agências reguladoras no sistema americano, destacando-se não só aquelas 

responsáveis pela regulação dos mercados privados, como também as Agências ditas 

Executivas aptas à prestação de serviços sociais a cargo do Estado.  

Nos Estados Unidos distinguem-se dois tipos de agências administrativas: as agências 

executivas (executive agencies) e as agências independentes (independent agencies). As 

executivas são organismos públicos com personalidade jurídica própria, mas com um grau de 

autonomia inferior, quando comparadas às independentes, as quais possuem características 

semelhantes, atuando na regulação e controle de atividades privadas num determinado setor 

econômico.89 

As autoridades independentes americanas possuem considerável independência 

orgânica e funcional do Chefe do Poder Executivo, o qual não pode remover 

discricionariamente os seus membros. Recebem poderes diretamente do Congresso, 

garantindo através de lei, sua independência. Seus dirigentes possuem a duração do mandato 

superior ao do Presidente (05 anos), bem como só podem ser destituídos em caso de 

ilegalidade ou grave negligência.90 

Ao lado das funções típicas da administração pública, as autoridades independentes 

americanas possuem funções normativas e jurisdicionais, podendo não só emitir normas 

jurídicas para disciplinar os setores por elas controlados, como também aplicar sanções e 
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resolver, em primeira instância, as contendas jurídicas daí originadas. Por isso, a doutrina fala 

que elas possuem funções “quase legislativas” e “quase jurisdicionais”.91 

Ocorre, contudo, que diante dos debates doutrinários acerca da constitucionalidade 

desses organismos, na medida em que eram acusados de afrontar o princípio da separação dos 

poderes, ou seja, a distribuição dos poderes entre a Federação e os Estados, foi aprovada em 

1946 a Administrative Procedure Act (APA), normatização conhecida por disciplinar o 

regime jurídico das agências, seu funcionamento, organização e controle, fato este que não 

impediu a manutenção das críticas aos institutos, sobretudo, em face da possibilidade das 

agências serem capturadas pelos interesses privados dos setores regulados, propondo-se como 

medida resolutiva a incorporação dos entes públicos ao Poder Executivo. 

Diante dessas considerações, na década de setenta surgem novos organismos dotados 

de algumas diferenças, no que tange ao alargamento das funções, não se mantinham só 

restritas à regulação de atividades econômicas, mas sim passaram a atuar com funções sociais 

na proteção da saúde, do meio ambiente, da seguridade, enfim, em qualquer setor que 

necessitasse de sua intervenção. Ademais, passam a atuar com base no procedimento legal e 

com uma margem de discricionariedade ampliada.   

Nos anos oitenta, após a implementação de reformas administrativas, a Corte Suprema 

balizou o entendimento de que as instituições prestadoras de funções sociais estariam 

vinculadas ao Executivo, restando independentes as que comportavam funções legislativas ou 

quase-judiciais.  O Congresso, por seu turno, passou a alterar as leis criadoras das agências 

independentes, na tentativa de limitar sua atuação e criar novos mecanismos de controle; o 

Executivo tentou modificar, mediante decreto, o regime jurídico das agências sob a alegação 
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da importância de se coordenar suas atividades, especialmente para evitar a captura desses 

organismos por interesses privados.      

Depreende-se, dessa maneira, que as agências nos Estados Unidos se constituíram 

como unidades organizativas da Administração, a par da estrutura do Congresso, dos 

Tribunais e do Executivo americano, onde funcionam como autoridades públicas que “tiene 

reconocida por ley la capacidad de tomar decisiones firmes y vinculantes, com independência 

de que quepa o no recurso ante um órgano superior.”92  

Em conformidade com a Administrative Procedure Act (APA), agência é toda 

autoridade pública dos Estados Unidos, integrada ou não a outra agência, ou sujeita a 

supervisão de outra agência, excluindo-se desse âmbito o Congresso, os Tribunais, o 

Presidente e outros organismos territoriais e militares.  

Como dito, as agências executivas, em que pese responderem perante o Congresso, 

pois são por ele criadas, servem como instrumentos executivos do Presidente norte americano, 

onde se incluem os departamentos ministeriais, militares e as empresas públicas. As agências 

reguladoras independentes, ao contrário, exercem função reguladora, destacando-se por 

possuir um grau de independência em relação aos demais poderes, sobretudo o Executivo, 

exercendo competências normativas, executivas e quase-judiciais, o que ensejou a 

jurisprudência americana qualificá-la como um quarto poder, dotadas de algumas 

características gerais (cada uma delas terá um regime diferenciado, a depender da função 

desempenhada), a saber: (i) seus membros são nomeados pelo Presidente, após confirmação 

do Senado; (ii) seus membros só podem ser destituídos pelo chefe do Executivo nos casos 
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descritos em lei; (iii) seus dirigentes exercem mandato superior ao mandato presidencial; (iv) 

suas decisões são tomadas pela maioria de um órgão colegiado; (v) exercem competências 

legislativas, executivas e para judiciais na regulação de um setor privado.  

As autoridades públicas ditas independentes atuam com imparcialidade ou 

neutralidade política, ou seja, desempenham suas funções à margem de influências políticas e, 

de maneira especial, de qualquer tipo de interferências que possa advir do Poder Executivo.  

 A Administração incapacitada de regular determinados setores, em razão da 

complexidade técnica da matéria e das sucessivas mudanças do mercado, institui ditos 

organismos independentes dotados de profissionais especializados, com a finalidade de 

prestar apoio ao Estado, proteger os direitos dos usuários e dispor sobre os interesses 

socioeconômicos envolvidos, tudo com bastante eficiência. Para tanto, ao contrário das 

agências executivas, que estão submetidas ao interesse e controle presidencial, a agências 

independentes possuem regime jurídico especial, dotado de procedimentos mais flexíveis. 

A regulação nos Estados Unidos, portanto, representa o desempenho de atividades por 

autoridades públicas, com a estreita finalidade de garantir a livre concorrência, o adequado 

funcionamento do mercado econômico, em prol da proteção dos direitos dos cidadãos, como 

bem salienta María Salvador Martínez93: 

 

La regulation consiste em <<regular>> em um sentido amplio, es decir, em ordenar 

y supervisar toda la actividad privada em um sector para garantizar su correcto 

funcionamiento, mediante la aprobación de normas generales -  lo que sería em 

sentido estricto <<regular>> -, y, admás, a través de actos singulares, como el 
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otorgamiento de concesiones o la resolución de conflictos. [...] todas aquellas 

actividades que sean necessarias para garantizar el funcionamento correcto del 

âmbito regulado, actividades fundamentalmente normativas y de control, aunque no 

sólo de este tipo, y que variarán dependiendo de las necessidades concretas de cada 

sector. 

 

Desse modo, para agências reguladoras desempenharem suas funções técnicas com 

eficiência e neutralidade política, são atribuídas a elas competências normativas, executivas, 

de fiscalização e quase judiciais. A competência normativa se reveste da possibilidade de 

editar regramentos jurídicos técnicos com caracteres gerais (rules), limitados ao campo de 

atuação, estabelecido na lei de criação das agências reguladoras ou nas normas que 

disciplinam sobre o setor a ser regulado, sob pena de controle judicial.  

No tocante às competências executivas, as agências poderão delegar licenças, 

concessões e permissões ao setor regulado; aplicar sanções; conceder, em alguns casos, 

privilégios; fixar os preços dos serviços prestados pelos particulares. Àqueles organismos 

também são atribuídas não só competências de supervisão e controle das atividades do setor 

regulado, como também a capacidade de resolver possíveis conflitos originados entre as 

partes envolvidas na regulação, mediante um procedimento oral e contraditório. 

A independência dessas autoridades públicas é garantida pela norma jurídica, 

mediante algumas prerrogativas especiais, tais como: em regra, são criadas por lei (a qual 

estabelece suas funções, competências, organização e funcionamento - regime jurídico), com 

personalidade jurídica própria e autonomia com relação ao Poder Executivo, na medida em 

que não recebem ordens ou instruções presidenciais; todavia, muitas das leis criadoras 

fornecem apenas padrões genéricos de regulação de setores econômicos determinados; 

possuem um órgão diretor colegiado (commissioners), cujos membros são nomeados pelo 

Presidente, após aprovação do Senado, escolhendo-se, dentre eles, o Diretor da agência, cujos 

mandatos serão superiores ao do Presidente americano; referidos agentes apenas serão 
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destituídos de seus cargos nas hipóteses legais, como nos casos de atuação sem competência, 

abandono de funções e conduta ilícita. 

As agências independentes recebem transferências de recursos públicos, fato que 

implica na fiscalização financeira por parte do Congresso, responsável por controlar a gestão 

econômica da agência. A par do controle financeiro, referidas agências não se isentam de um 

controle interno, ao tomar decisões finais, exercido pelos componentes do órgão colegiado.  

Ao contrário das agências executivas, as instituições independentes não se submetem 

ao controle político presidencial, eis que o Presidente nem controla o exercício de suas 

atividades, nem destitui seus membros de forma sancionadora, em razão de interesses 

políticos, porém, não se isentam do controle realizado por comissões permanentes do 

Congresso, as quais supervisionam e fiscalizam as atividades desempenhadas, o que 

fatalmente influencia no repasse de verbas públicas, na aprovação de seus membros, na 

modificação de seu regime jurídico e na sua dissolução.  

No tocante ao controle judicial, María Salvador Martínez94 ressalta a atuação mínima 

dos Tribunais americanos diante das decisões discricionárias das agências independentes, ao 

dispor que: 

 

Los Tribunales muestran uma especial <<deferência>> com las decisiones tomadas 

por uma agencia administrativa, lo que disminuye notablemente el alcance del 

control. La deferência se explica, en primer lugar, por la complejidade técnica y el 

caráter muy esepcífico de muchas de las normas y actos de las agencias, así como 

por la calidad de los expertos que las forman; y, en segundo lugar, por la tradición 

de no interferência de los jueces em el ejercicio del Poder Ejecutivo, que deriva de 
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una interpretación formalista del principio de la separación de poderes. En el caso de 

las independent agencies, además, los jueces dan por supuesta la capacidad y 

preparación de los miembros de la agencia, su conocimiento más profundo de los 

temas y, por ello, actúan con mayor deferência ante la solución que haya adoptado la 

agencia. 

 

Em que pese as peculiaridades de suas características, tais como a especialidade de 

suas funções, a flexibilidade e celeridade de ação, a agilização das formas de participação dos 

interessados na tomada de decisões, a independência em relação ao Governo e a sua 

autosuficiência financeira, esses organismos sofreram inúmeras críticas, principalmente com 

relação à falta de accountability perante o Congresso e à sociedade, em razão da exposição ao 

perigo de captura pelos regulados e na criação de vested interests por parte dos dirigentes 

nomeados.95 

Diante desses fatos, a doutrina e a jurisprudência passaram a questionar a legitimidade 

constitucional dessas instituições, por afronta ao princípio da separação dos poderes, levando 

o Congresso Americano a reduzir a discricionariedade das agências independentes, com a 

institucionalização de audiências regulares perante àquele órgão, a possibilidade de veto 

legislativo com relação a algumas de suas decisões e o estabelecimento de programas de ação 

e fixação de metas.96 

 

3.1.2 Modelo Francês 

  

Na Europa, a aparição de autoridades independentes coincidiu com a liberalização de 

mercados, com o final dos monopólios públicos imposto pela União Européia, com as 

privatizações e com a transformação do Estado gestor em Estado regulador. Na França são 
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chamadas de autoridades administrativas independentes (autorités administratives 

indépendantes), cuja sigla é AAI, definindo-se como órgãos da Administração central, os 

quais se diferenciam dos demais organismos administrativos por possuir uma autonomia 

qualificada frente ao Governo.  

Desempenham funções de regulação social, consistindo na intervenção em um 

determinado setor, velando pelo seu correto funcionamento. A participação do Governo na 

nomeação e destituição de seus membros é limitada; as AAI agem de modo livre, tanto das 

determinações e orientações governamentais, como dos mecanismos ordinários de controle da 

Administração.   

Ao contrário do que ocorre no sistema americano, a Administração Pública francesa 

divide-se em Administração centralizada e Administração descentralizada.97 Na centralizada, 

encontram-se os ministérios e uma estrutura desconcentrada de órgãos escalonados de forma 

hierarquizada. A descentralizada é formada por entidades com personalidade jurídica de 

direito público e de direito privado, dotadas de autonomia, que recebem da Administração 

central a prestação de alguns serviços. O governo, por sua vez, dispõe e responde pelas 

atividades desenvolvidas pela Administração Pública frente ao Parlamento.  

Não é à toa que, antes do surgimento das autoridades administrativas independentes na 

década de setenta na França, já existiam organismos autônomos e especializados, capazes de 

exercer funções fiscalizadoras. Só em 1978 é instituída a entidade Commission nationale de 

l’informatique et des libertes (CNIL), denominada pelo legislador como autoridade 

                                                 
97 O sistema francês caracteriza-se, desde o século XVIII, pela codificação ordenada de suas normas, 

diferenciando-se dentro de uma jurisdição contenciosa administrativa a aplicação dos Direitos Público e Privado. 

Desde 1789, após a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que as constituições francesas 

asseguram a aplicação do princípio da separação dos poderes, que permite a separação de funções e o equilíbrio 

entre os três Poderes do Estado. 
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administrativa independente, ensejando, desde então, uma criação avassaladora desses 

institutos no sistema jurídico francês.  

Doutrinariamente, pode-se apontar como principal característica das autoridades 

administrativas independentes o fato de não possuírem personalidade jurídica própria, eis que 

pertencentes à Administração centralizada, todavia, diferenciando-se dos demais órgãos por 

gozar de acentuada autonomia em relação ao Poder Executivo, eis que não se encontram 

subordinada hierarquicamente ao governo. Atuam em setores específicos, promovendo uma 

regulação social, a fim de proporcionar o correto funcionamento, entretanto, possuem entre si 

diferenças quanto à forma de organização e exercício de atribuições, como é o caso da 

capacidade de tomar decisões executivas que não está presente em todas as autoridades 

administrativas independentes. 

No sistema francês a regulação social dos organismos independentes, consistente na 

intervenção e controle do Estado sobre determinados setores econômicos, bem como na 

proteção de direitos e liberdades, justifica-se não só pela necessidade de se proteger os setores 

econômicos das influências negativas de partidos políticos, como também de submetê-lo a 

uma regulação técnica profissional, ante a complexidade da matéria, a partir de uma atuação 

eficiente de seus especialistas.  

María Salvador Martínez98, ao se referir à natureza jurídica das autoridades 

administrativas independentes, afirma que o Conselho de Estado Francês definiu dita 

regulação social como:  
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normal de determinadas instituições e garantir o respeito de direitos determinados.” 
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[...] una función a caballo entre la definición y ejecución de políticas públicas, que 

compete al Parlamento y al Gobierno, y la gestión de servicios públicos, que 

corresponde a la Administración, central o descentralizada, pero sujeta a la dirección 

política del Gobierno. En cuanto al contenido de la <<relulación>>, hay que señalar 

que las leyes definen las funciones de las AAI em términos muy generales: velar por 

el cumplimiento de una determinada función, garantizar el funcionamento regular de 

ciertas instituciones o asegurar el respeto de determinandos derechos.  

 

As autoridades independentes desfrutam, geralmente, de poderes de natureza 

diferenciada, cuja variedade advém do objeto e do tipo de atividade que desenvolvem. Podem 

solicitar informações a outras entidades públicas, empresas e particulares, agindo 

preventivamente. Possuem poderes consultivos, emitindo pareceres vinculativos ou não aos 

regulados. A lei pode, inclusive, atribuir às autoridades independentes outros poderes, tais 

como: fazer regulamentos, tomar medidas individuais, emitir injunções, poder de acionar 

processos judiciais, aplicar sanções e dirimir conflitos.99 

Para Vital Moreira e Fernanda Maças100, o poder de emitir normas pode se configurar 

na emissão de normas gerais e abstratas, para impor obrigações ou conferir direitos aos 

destinatários. Ressaltando esses autores que os poderes normativos não constitui uma 

característica essencial a todas autoridades administrativas independentes, na medida em que 

algumas são chamadas a desenvolverem funções puramente consultivas.  

Quanto à aplicação de sanções (multa, suspensão ou revogação da autorização para o 

exercício da atividade), defendem os autores101 retro citados que:  

 

[...] têm de ser respeitadas todas as garantias concedidas às pessoas ou entidades 

sancionadas, em especial, o direito de audiência, e a aplicação de sanções tem de 

obedecer aos princípios da imparcialidade, da proporcionalidade ou da proibição do 
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arbítrio, da legalidade, bem como o da proibição da aplicação retroactiva da lei 

sancionatória mais grave. 

 

Percebe-se no modelo francês uma ausência de padronização quanto à organização 

desses institutos, todavia, em regra são criadas por lei própria, não possuem personalidade 

jurídica, na medida em que atuam em nome do Estado como organismo interligado, do ponto 

de vista formal, à Administração Centralizada. Isso porque, são dotadas de um regime 

especial e não se subordinam hierarquicamente à administração central, ante a autonomia 

funcional que desfrutam. Seus membros são escolhidos, de um modo geral, por autoridades 

judiciárias ou órgãos políticos, tais como o Presidente da República, o Senado e a Assembléia 

Nacional, para o exercício de mandato no prazo de três a nove anos, podendo ser destituídos 

em caso de impedimentos. 

As autoridades administrativas independentes dependem de repasses financeiros 

autorizados pelos ministérios aos quais estão interligadas, contudo não se submetem a um 

posterior controle financeiro. Em geral são formadas por órgãos diretivos colegiados, que 

exercem um controle interno, o que não inviabiliza o limitado controle político do governo 

que poderá destituir os membros dos órgãos reguladores em caso de descumprimento de 

obrigações. Precisam prestar ao Parlamento informações anuais de suas atividades, como 

também não se eximem de um controle jurídico, o qual encontra dificuldade em delimitar o 

objeto da fiscalização das atividades técnicas realizadas pelos entes reguladores. 

Esses organismos, por sua vez, não estão isentos de críticas. Inicialmente, são 

acusados de não se encaixarem no modelo francês de administração unitária e hierarquizada, 

sujeito as instruções e controle político do governo. Representam, na verdade, “un nuevo 

modelo de Administración policéntrica caracterizada por la coexistencia de vários centros de 

decisión y de responsabilidad, [...] la manifestación de una tendencia de <<desmembramiento 



68 

 

 

del poder central>>.”102 Outro ponto alvo de crítica, diz respeito ao escasso controle político 

que a lei estabelece sobre os entes reguladores, sendo difícil no sistema francês se identificar 

se o governo responde politicamente perante o Parlamento por eles, ou se os entes reguladores 

respondem de forma direta pela realização de suas atividades. Por fim, padecem da acusação 

do déficit de legitimidade democrática e da possibilidade de captura por partidos políticos e 

empresas reguladas.        

Dessa forma, no tocante às funções das autoridades independentes, María Salvador 

Martínez103 coloca que:  

 

Em los Estados Unidos, la regulation de um sector se concreta fundamentalmente 

em dos tipos de áctividades, las dirigidas a „regular‟ em sentido estricto la actividad 

del sector, y las dirigidas a controlar o supervisar dicha actividad. Em Europa, sin 

embargo, la tarea atribuída a las „autoridades reguladoras‟ es más limitada que la 

que desarrollan las independent agencies estadounidenses, consiste sobre todo em 

supervisar el funcionamento de un sector y no tanto, o por lo menos no en la misma 

medida que em los Estados Unidos, em „ordenar‟ la actividad del mismo. 

 

De acordo com a autora104, na França e nos Estados Unidos, a criação desses 

organismos independentes padece de críticas não só em face do princípio da separação dos 

poderes, mas também dos problemas gerados à segurança jurídica e pela falta de transparência 

dessas instituições. Com exceção da Alemanha, naqueles países ainda se recrimina o escasso 

controle político exercido nas autoridades independentes, aduzindo a Autora que: 
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em, colocar em questão a legitimidade das "autoridades independentes." Em geral, o déficit de legitimidade 

democrática dessas "autoridades" têm tentado compensar alguns casos, apelando para o chamado "legitimidade 

tecnocrática", e, um outro com, a participação dos cidadãos afetados.” 
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[...] la inexistencia o insuficiencia del control político democrático há llevado, em 

todos los países, a poner em cuestión la legitimidad de las „autoridades 

independentes‟. Por regla general el déficit de legitimidad democrática de estas 

„autoridades‟ se ha tratado de compensar, em unos casos, apelando a la denominada 

„legitimidad tecnocrática‟, y, em otros, com la participación de los ciudadanos 

afectados. 

 

Para María Salvador Martínez105, na prática, o principal problema com relação à 

eficácia das autoridades independentes diz respeito ao fato de que, na prática, não se verifica 

nem cooperação nem coordenação dessas entidades com outras instituições e com os 

organismos públicos, bem como se verifica a fragilidade destas entidades quando expostas ao 

fenômeno da captura, seja por partidos políticos (nomeação de pessoas para cargo de 

confiança, criação dos órgãos com objetivos políticos), seja pelos interesses privados, dos 

entes regulados, como expõe a Autora: 

 

Algunos de los hechos que demuestran cómo uma agencia resulta „capturada‟ por el 

sector regulado son los siguientes: primero, la elección de los miembros no se puede 

hacer normalmente sin el visto Bueno del sector; segundo, a las agencias, por 

razones de supervivência, no les interesa desarrollar políticas que perjudiquem 

económicamente a las  industrias reguladas; y, tercero, los miembros de estas 

agencias no quieren enemistarse com el sector en el que tienen puestas sus 

expectativas de trabajo en el futuro.    

  

Pois bem, o que mais chama atenção, a partir dessas considerações, é o fato de que 

nossas agências reguladoras foram criadas sob a influência desses organismos independentes, 

sobretudo, do modelo americano, compartilhando de suas deficiências, adaptadas num sistema 
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 SALVADOR MARTÍNEZ, María. Autoridades independientes: un análisis comparado de los Estados 

Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y España. Barcelona: Ariel, 2002. p. 387. “Alguns dos fatos que 

demonstram como uma agência é "capturada" pelo setor regulado são os seguintes: primeiro, a eleição dos 

membros geralmente não pode ser feita sem a aprovação do setor e, segundo, para as agências, por razões de 

sobrevivência não estão interessados em desenvolver políticas que prejudiquem economicamente as indústrias 

reguladas, e terceiro, os membros dessas agências não querem se indispor com setor onde eles colocaram as suas 

expectativas de emprego no futuro." 
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constitucional incompatível com tais características, razão pela qual não se eximiram de ser 

alvo de inúmeras críticas doutrinárias. 

 

3.2 A COMPOSIÇÃO JURÍDICA E AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELAS 

AGÊNCIAS REGULADORAS NO SISTEMA BRASILEIRO 

 

As agências reguladoras foram introduzidas no sistema brasileiro sob a forma de 

autarquias especiais, a partir das mudanças ocorridas no país na década de 90, tomando como 

base o modelo institucional adotado nos Estados Unidos. São entidades da Administração 

Indireta, com personalidade de direito público, criadas e extintas por lei específica, segundo 

os preceitos contidos no art. 37, inc. XIX da Constituição Federal. Referidas entidades foram 

instituídas não só no âmbito nacional, como também nos demais entes políticos da nossa 

federação, destacando-se a regulação dessas entidades independentes nos Estados-membros 

num campo diversificado de atividades. 

A função regulatória exercida pelas agências reguladoras destina-se não só a 

organização de determinados setores, como também ao exercício de controle das referidas 

atividades que serão prestadas pelos agentes regulados. Com a mudança do papel estatal e a 

redução significativa das instituições públicas de intervenção direta na ordem econômica não 

se sustenta a adoção de um rigoroso modelo de Estado mínimo, isso porque, na verdade, 

verifica-se um deslocamento da atuação estatal da seara empresarial para a intervenção da 
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disciplina jurídica, com o alargamento de seu papel na regulação e fiscalização dos serviços 

públicos e atividades econômicas.106  

Desse modo, a função regulatória prestada pelas agências reguladoras no atual sistema 

brasileiro corresponderá: (i) ao exercício do poder de polícia, caracterizado na imposição de 

limitações administrativas, na fiscalização e coerção de atividades sociais e econômicas (por 

exemplo, a regulação realizada pela vigilância sanitária, a regulação efetuada na prestação dos 

serviços de saúde por particulares etc.); (ii) a regulação e controle das atividades delegadas 

aos particulares, mediante concessão, permissão e autorização de serviço público (serviços de 

telecomunicações, energia elétrica, transportes etc.) ou de concessão para exploração de bem 

público (petróleo e diversas riquezas minerais, rodovias etc.).107 

Inicialmente, as agências reguladoras foram instituídas para regularem os serviços 

públicos e as atividades econômicas previstos, respectivamente, no art. 21, incs. XI e XII e 

art. 177, ambos da Constituição Federal, quando tivemos a criação da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL (Lei nº. 9.427/96), da Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL (Lei nº. 9.472 e/97) e da Agência Nacional do Petróleo – ANP (Lei nº. 9.478/97). 

Registre-se, ainda, que só existe a previsão constitucional de órgão regulador para a ANATEL 

e ANP, explicitada, respectivamente, nos arts. 21, XI e 177, § 2º, III, da CF.  

Posteriormente, foram criadas outras entidades administrativas independentes para 

realizarem o exercício da regulação de outras atividades, caracterizando suas funções, 

principalmente, no exercício do poder de polícia, tais como a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA (Lei nº 9.782/99), a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 

(Lei nº 9.961/2000), a Agência Nacional de Água – ANA (Lei nº 9.984/2000), Agência 
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 BARROSO, Luís Roberto. Agências reguladoras: constituição, transformações do estado e legitimidade 

democrática. In: LANDAU, Elena (Coord.). Regulação jurídica do setor elétrico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006. p. 34. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2011. p. 479. 
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Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (Lei nº 10.223/2001), a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários – ANTAQ (Lei nº. 10.223/2001), a Agência Nacional do Cinema – 

ANCINE (Lei nº 2.228-1/2001) e a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (Lei nº 

11.182/2005. 

Por serem criadas como autarquias de regime especial, possuem prerrogativas 

diferenciadas, identificadas pela autonomia que desfrutam em relação ao Poder Público, a fim 

de que possam se resguardar no exercício de seus juízos técnicos discricionários de toda e 

qualquer influência externa, seja por parte do Estado ou dos agentes regulados. As leis 

instituidoras, portanto, de cada agência reguladora conferem a estas entidades o exercício de 

poder normativo; maior independência administrativa, retratada não só na autonomia destas 

entidades em relação ao órgão da administração direta ao qual estão vinculadas (seus atos não 

podem ser revistos ou alterados pelo executivo), como também pela estabilidade de seus 

dirigentes, os quais exercem mandato por prazo certo e determinado, só podendo ser 

destituídos de suas funções nas hipóteses legalmente previstas; e, autonomia decisória, eis que 

funcionam como instâncias administrativas e resolvem as discussões geradas pelos 

prestadores de serviços e os consumidores, com relação às atividades que fiscalizam. 

Desse modo, possuem autonomia político-administrativa e autonomia econômico-

financeira.108 A Lei nº 9.986/2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das 

agências reguladoras, numa tentativa de padronizar o quadro de pessoal para aquelas 

entidades, elenca algumas hipóteses que retratam a autonomia político-administrativa desses 

entes. Nos artigos 4º e 5º, da Lei nº 9.986/2000 estão dispostas as regras que impõem uma 

condução colegiada das agências reguladoras, sendo o órgão diretor ou presidente escolhido e 
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nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, após ratificação do Senado Federal, dentre 

brasileiros de reputação ilibada, com formação universitária e elevado conhecimento no 

campo da atividade específica do cargo que irá desempenhar. Ademais, o art. 6º prevê que o 

mandato dos Conselheiros e dos Diretores será fixado nas leis instituidoras das agências 

reguladoras. Em regra, visualiza-se mandato fixo de três109 a quatro anos110. Outrossim, de 

acordo com o art. 9º, os Conselheiros e os Diretores das agências reguladoras apenas perderão 

seu mandato em situações de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou de 

processo administrativo disciplinar, assegurada a ampla defesa e o contraditório, podendo, 

ainda, as leis instituidoras das entidades designarem outras possibilidades.  

Por fim, cumpre também ressaltar que a autonomia político-administrativa se revela na 

impossibilidade do ex-dirigente exercer atividades ou prestar qualquer serviço no setor 

regulado pela respectiva agência, por um período de 04 (quatro) meses, contados do ato de 

exoneração ou da finalização do mandato, é o que preconiza o art. 8º, da Lei nº 9.986/2000; 

nesse período, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a uma remuneração 

compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu.111 Quanto ao provimento dos 
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 O parágrafo único, do art. 6º, da Lei nº 9.961/2000, que institui a Agência Nacional de Saúde Suplementar – 

ANS dispõe que: “Os Diretores serão brasileiros, indicados e nomeados pelo Presidente da República após a 

aprovação prévia pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III, f, da Constituição Federal, para cumprimento 

de mandato de 3 (três) anos, admitida uma única recondução.” 
110

 No tocante à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o art. 5ª, caput, da Lei nº 9.427/96 prevê que:
 

“O Diretor-Geral e os demais Diretores serão nomeados pelo Presidente da República para cumprir mandatos 

não coincidentes de 4 (quatro) anos, ressalvado o que dispõe o art. 29.” 
111

 No que tange à ANEEL, o art. 9º, da Lei nº 9.427/1996 assinala que: “O ex-dirigente da ANEEL continuará 

vinculado à autarquia nos 12 (doze) meses seguintes ao exercício do cargo, durante os quais estará impedido de 

prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço 

às empresas sob sua regulamentação ou fiscalização, inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias.” Na 

ANATEL, por seu turno, preconiza o art. 30 e seu parágrafo único da Lei nº 9.472/1997 que: “Até 1 (um) ano 

após deixar o cargo, é vedado ao ex-conselheiro representar qualquer pessoas ou interesse perante a Agência. 

Parágrafo único. É vedado, ainda, ao ex-conselheiro utilizar informações privilegiadas obtidas em decorrência do 

cargo exercido, sob pena de incorrer em improbridade administrativa.” O art. 14, da Lei nº 9.478/97, que 

instituiu a ANP, prevê que:”Terminado o mandato, ou uma vez exonerado do cargo o ex-Diretor da ANP ficará 

impedido, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de sua exoneração, de prestar, direta ou 

indiretamente, qualquer tipo de serviço a empresa integrante da indústria do petróleo ou de distribuição.” 
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demais cargos das entidades reguladoras, deverá ser feito mediante concurso público, para 

provimento de cargo efetivo, nos moldes da Lei nº 10.871/2004. 

A autonomia econômico-financeira das agências reguladoras corresponderá não só ao 

recebimento de receitas através de dotações orçamentárias gerais, tal como disposto no art. 49 

da Lei nº 9.472/97, no art. 11, II, da Lei nº 9.427/96 e no art. 15, II, da Lei nº 9.478/97, como 

também referidas entidades poderão auferir rendimentos de outras fontes tais como taxas de 

fiscalização e regulação (art. 6º da Lei nº 5.070/66 alterado pelo art. 51 da Lei nº 9.472/97 e 

arts. 12 e 13 da Lei nº 9.427/96) e recursos decorrentes da assinatura de contratos, convênios 

ou acordos celebrados com entidades, organismos e empresas (art. 15, III, da Lei nº 9.478/97 

e art. 11, V, da Lei nº 9.427/96). 

Quanto às atividades prestadas pelos entes independentes, Luis Roberto Barroso112 

elucida que as agências reguladoras brasileiras, em que pesem as características particulares 

de cada uma delas, possuem um conjunto diversificado de funções, que podem ser 

sintetizadas no (i) controle de tarifas, para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do 

contrato; na (ii) universalização dos serviços, de maneira a atender percentual da coletividade 

que deles não se favoreciam por força da carência de recursos; no (iii) fomento da 

competitividade, nas atividades alheias ao monopólio natural; na (iv) fiscalização do 

cumprimento do contrato de concessão; na (v) utilização de métodos não judiciais de 

resolução de conflitos, a exemplo, da arbitragem em controvérsias que envolvam não só o 

Poder Público e os agentes regulados, como também entre estes e os consumidores dos 

serviços, dentre outros. 
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Assim, as agências reguladoras possuem funções de normatizar, fiscalizar e disciplinar 

a prestação de serviços públicos e atividades econômicas oferecidas por empresas estatais e 

particulares, de modo a adequar os fins públicos às estratégias econômicas e administrativas 

do Estado. Tudo isso para evitar o abuso do poder econômico, a dominação dos mercados e a 

eliminação da concorrência.  

A atuação fiscalizadora e a aplicação de penalidades pelos entes reguladores se 

revelam, quando da implementação das políticas públicas e diretrizes ditadas pelo Poder 

Legislativo e na concretização e individualização das normas relativamente ao setor público 

ou privado regulado. É o que o Luis Roberto Barroso113 define como realização de uma 

atividade executiva pelas agências reguladoras. É fundamental salientar que as decisões 

tomadas pelos agentes reguladores não serão reexaminadas pela Administração direta ou 

qualquer órgão do governo, eis que em regra o controle exercido pelo Executivo sobre as 

agências reguladoras restringe-se à escolha de seus dirigentes, de maneira a não violar a 

autonomia assegurada pelas leis criadoras destas entidades. Na verdade, ao se analisar alguns 

dispositivos legais, tais como o art. 19, XXV, da Lei nº 9.472/97, o art. 15, § 2º, da Lei nº 

9.782/99 e o art. 3º, V, da Lei nº 9.427/97, percebe-se que as agências reguladoras 

representam a última instância administrativa para julgamento dos recursos interpostos contra 

seus atos administrativos. 

No desenvolvimento daquelas atividades, referidas entidades da Administração 

indireta necessitam de fontes de receitas públicas, como visto nas linhas acima, assim, as 

despesas e a utilização do dinheiro público não estarão isentas do controle realizado pelo 

Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, como bem preceitua o parágrafo único 
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do art. 70, da Constituição Federal.114 Dita fiscalização, contudo, ficará restrita ao exercício de 

atividade-meio realizado pelas agências reguladoras, na medida em que o exame das contas 

quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade só se efetivará quando da 

utilização de recursos públicos.  

Às agências reguladoras também foi atribuída competência decisória, eis que possuem 

autorização legal para resolverem conflitos de interesses originados no âmbito administrativo 

não só entre os agentes regulados ou entre estes e o Poder Público, como também entre os 

particulares prestadores de serviços públicos e atividades econômicas e os usuários da geração 

dessas tarefas. Não é à toa que o art. 3º, V, da 9.427/97, o art. 19, XVII, da Lei nº 9.472/97 e o 

art. 18 da 9.478/97 trazem disposições nesse sentido, implicando concluir que se o conflito 

nascer entre a entidade reguladora e os agentes particulares será instaurado um procedimento 

administrativo competente, todavia, se a contenda se limitar aos particulares (concessionários 

ou empresas setoriais) ou entre esses e os consumidores, a autoridade reguladora funcionará 

como um verdadeiro árbitro nessa relação privada, gerida pelo poder público. 

É importante frisar que as decisões tomadas pelas agências reguladoras na composição 

daquelas disputas poderão ser analisadas pelos órgãos jurisdicionais, em razão do princípio da 

inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), 

cingindo-se o controle judicial a analisar o mérito das decisões administrativas no tocante ao 

aspecto da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de analisá-las se foram 

condizentes com as finalidades públicas, sob pena de invalidação, resguardando-se, contudo, 

as devidas proporções por se tratarem as deliberações administrativas de atos discricionários. 
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O ponto mais polêmico, porém, sobre a atuação dessas entidades reside na discussão 

sobre qual o fundamento jurídico-constitucional para o exercício das suas funções normativas, 

eis que constitucionalmente nosso sistema apenas prevê como órgãos reguladores a ANATEL 

e a ANP, respectivamente, nos artigos 21, inc. XI e 177, § 2º, III, da CF. Logo, inexiste em 

nosso ordenamento dispositivo que respalde o exercício das atribuições normativas das 

demais entidades (como por exemplo, o art. 84, inc. IV, da CF, que confere ao chefe do Poder 

Executivo o exercício do poder regulamentar).  

Dessa forma, as agências reguladoras recebem o exercício do poder normativo 

mediante delegação de suas leis instituidoras, as quais conferem, em muitos dos casos, 

parâmetros gerais ou indeterminados a serem disciplinados pelas agências reguladoras, sem, 

contudo, estabelecerem de modo expresso e detalhado os limites necessários à expedição das 

normas discricionárias secundárias ou terciárias criadas por aqueles entes. Senão vejamos. 

 

3.3 A ATUAÇÃO NORMATIVA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

Afora os casos de exercício da competência regulamentar, que é privativa do chefe do 

Poder Executivo, como explicitado anteriormente, muitos órgãos administrativos possuem 

função normativa no direito brasileiro. Isso se verifica, por exemplo, no art. 87, parágrafo 

único, II, da Constituição Federal que estabelece competência aos Ministros de Estado para 

expedição de atos normativos de efeitos internos, denominados de instruções, aptos a 

promover a execução das leis, dos decretos e dos regulamentos.  

A função normativa também é atribuída a órgãos administrativos inferiores, que 

poderão expedir portarias, resoluções, circulares, instruções, mas sem força regulamentar, 

cujo conteúdo deverá se limitar meramente a dispor sob pontos de natureza técnica ou a 
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estabelecer orientações aos servidores públicos, no âmbito interno da Administração Pública, 

a fim de direcioná-los ao real e efetivo cumprimento das normas legais e regulamentares. 

Dessa forma, esses atos normativos não podem estabelecer regras inovadoras na 

ordem jurídica, gerando direitos ou obrigações à coletividade, eis que dita função é de 

competência exclusiva do legislador, sob pena de se ferir o princípio da legalidade.115  

No que tange às agências reguladoras, entidades componentes da Administração 

indireta, criada sob o formato de autarquia de regime especial, a outorga de competências 

normativas decorreu das leis que instituíram esses entes no sistema jurídico. A título 

exemplificativo, citam-se o art. 19, X, da Lei nº 9.472/97, o art. 7º, inc. II, da Lei nº 9.782/99 

e o art. 4º, incs. VI, IX, XI,  da Lei nº 9.961/2000. Ocorre, contudo, que em alguns casos a lei 

tão somente imputa “um espaço discricionário amplo aos agentes administrativos, em outros, 

há verdadeira delegação de funções do Legislativo para a agência, transferindo-se quase 

inteiramente a competência para disciplinar determinadas questões.”116 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro
117

 ao retratar a atuação normativa das entidades 

reguladoras diante de situações irregulares, que reflitam seus efeitos não só na concorrência 

como também na prestação de serviços públicos, gerando controvérsias entre as partes, 

elucida que: 

 

[...] Trata-se do tipo de atividade mais típica da função reguladoras: ela vai 

organizando determinado setor que lhe está afeto, respeitando o que resulta das 

normas superiores (e que garantem o aspecto de estabilidade, de continuidade, de 

perenidade) e adaptando as normas às situações concretas, naquilo que elas 

permitem certa margem de flexibilidade ou de discricionariedade. [...] Outra 

possibilidade que se reconhece às agências é a de, por meio de atos normativos, 

interpretar ou explicitar conceitos indeterminados contidos nas leis e regulamentos, 
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especialmente os de natureza técnica. Trata-se de conceitos que se inserem na idéia 

de especialização das agências, exigindo definição mais precisa, porém sem inovar 

na ordem jurídica. Outra função das agências, em termos de normatização, é de 

definir as cláusulas regulamentares dos contratos de concessão, com a possibilidade 

de alterá-las unilateralmente, por motivo de interesse público.  

 

Paulo Otero118, ponderadamente, explicita quais os efeitos que os conceitos 

indeterminados previstos no que denomina “normas legais em branco” podem vir a causar, 

quando se trata do exercício da atividade normativa pela administração pública, a saber:  

 

O tradicional modelo de uma legalidade administrativa fechada e rígida, produzindo 

uma Administração Pública serva da lei através de uma aplicação mecânica ou 

puramente subsuntiva das soluções contidas em normas legais heterovinculativas, tal 

como havia sido teorizada em certos sectores liberais, encontra-se hoje 

desesperadamente ultrapassado: em vez disso, assiste-se a uma progressiva 

indeterminação e abertura densificadora da normatividade a favor da Administração 

Pública que, por esta via, adquire um crescente activismo na revelação e construção 

das soluções concretas e regulamentares, conferindo-se uma inerente maleabilidade 

à legalidade administrativa que vive tempos de erosão do seu habitual e repetido 

papel puramente vinculativo da actuação administrativa. [...] Há sempre nas “normas 

legais em branco”, com efeito, uma implícita delegação do legislador na 

Administração Pública de um papel que, podendo ser mais ou menos inovador, mais 

ou menos técnico, complementa e confere aplicabilidade efectiva às normas legais, 

razão pela qual em domínios de reserva de lei se podem suscitar dúvidas sobre a 

admissibilidade constitucional da amplitude inovadora de tais remissões normativas 

para a intervenção administrativa concretizadora de espaços materiais a cargo do 

legislador.  

 

A partir das considerações acima traçadas, percebe-se que o perigo do exercício 

normativo pelos agentes independentes reside, principalmente, na probabilidade das agências, 

mediante a edição de atos normativos, interpretar ou explicitar conceitos indeterminados 

contidos nas leis e regulamentos, pois abre a brecha para criação de atos com caráter inovador 

no âmbito jurídico, ferindo sobremaneira as matérias reservadas à disposição de lei e, 

consequentemente, o princípio da legalidade119. Nesses termos, a lei deve servir não só para 

                                                 
118

 OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. 

Coimbra: Almedina, 2003. p. 894-897. 
119

 “A circunstância de as agências reguladoras gozarem de um acentuado grau de autonomia não tem o condão 

de subverter a clássica hierarquia existente entre atos legislativos e atos administrativos. Em última análise, todo 
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proteger a liberdade dos indivíduos (art. 5º, II, CF), mas também se postar como limite à 

atuação do administrador público (art. 37, caput, CF).120 

Isso decorre, principalmente, do fato de que a transferência ou delegação normativa 

repassada às entidades reguladoras confere a estes entes uma capacidade normativa 

excessivamente ampla e com poderes similares aos atos legislativos propriamente ditos, fato 

que se assemelha à delegação efetuada às agências reguladoras americanas. Não é à toa que, 

ao se analisar os atos normativos realizados pelas agências reguladoras, constata-se, em 

alguns casos, excessos qualitativos nas normas produzidas, revelando-se concretas invasões 

ao espaço da reserva legal. 

De forma a ilustrar essa atuação normativa excessiva, analisa-se o comportamento da 

ANVISA em duas situações distintas, sem, contudo, desmerecer outros casos relacionados a 

outras agências reguladoras, que poderão de modo idêntico extrapolar o campo das 

competências recebidas por lei.  

Será abordada a posição do Tribunal Regional Federal da 4º Região, quando da análise 

da aplicação de resolução da ANVISA em duas situações distintas, a Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 33/2000, revogada pelas RDCs nº 214/2006 e nº 67/2007, que chamaram 

a atenção pela atualidade das discussões aqui implementadas.  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA é uma autarquia especial, 

vinculada ao Ministério da Saúde, tendo por finalidade promover a proteção da saúde da 

população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos 

e serviços submetidos à vigilância sanitária, incluído dos ambientes, dos processos, dos 

                                                                                                                                                         
e qualquer ato emanado de órgãos ou entidades da Administração Pública está sujeito ao princípio da legalidade, 

inscrito no art. 37, caput, da Constituição da República.” BINENBOJM, Gustavo. Agências reguladoras 

independentes e democracia no Brasil. In: ______ (Coord.). Agências reguladoras e democracia. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 99. 
120

 BINENBOJM, Gustavo. Agências reguladoras independentes e democracia no Brasil. In: ______ (Coord.). 

Agências reguladoras e democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris,  2006. p. 98. 
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insumos e das tecnologias a eles relacionadas, além do controle dos portos, aeroportos e de 

fronteiras, nos termos da Lei nº 9.782/99 (arts. 3º a 8º). 

O art. 7º, inc. III, da Lei nº 9.782/99, por exemplo, prevê competência normativa para 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ao colocar que referida entidade 

poderá estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações 

de vigilância sanitária; o inc. XVIII, por sua vez, permite a ANVISA “estabelecer, coordenar 

e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica e farmacológica”. Percebe-se que, a par da 

competência ampla dada a entidade reguladora, a lei em comento não traçou limites a essa 

regulação normativa. 

Na Apelação Cível nº 2006.70.00.013961-4 (AC 13961/PR)121, o Tribunal Regional 

Federal da 4º Região considerou ilegal que, embora a Agência Nacional de Vigilância 

                                                 
121 “EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. FARMÁCIAS. PROIBIÇÃO. RESOLUÇÃO ANVISA Nº 

33/2000. ILEGALIDADE DO ATO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.1. Embora a 

ANVISA, no exercício de suas atribuições legais, tenha a competência de normatizar, controlar e fiscalizar 

produtos e serviços de interesse para a saúde pública, a Resolução RDC nº 33/2000 criou restrição indevida ao 

limitar a participação de farmácias de manipulação em licitações públicas. Precedente desta Corte. 2. A posterior 

revogação do ato normativo impugnado não retira no caso dos autos o interesse processual da parte autora.” 

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Administrativo. Licitação. Farmácias. Proibição. Resolução 

ANVISA nº 33/2000. Ilegalidade do ato. Posterior revogação. Sentença mantida. AC 13961/PR, Quarta Turma. 

Relatora: Desª. Marga Inge Barth Tessler, DE, 16/02/2011. No mesmo sentido: “EMENTA: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO ADVINDA DA 

RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 33 (19-4-2000). EXTRAVASAMENTO DO PODER REGULAMENTAR. 

PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. OFENSA. 1. Em face da decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça 

que, julgando recurso especial interposto pelo INSS, determinou a anulação, em parte, da decisão proferida pelo 

Colegiado desta Corte, é imperativa a prolação de nova decisão integralizadora, de modo a serem analisadas as 

alegações vertidas pela parte recorrente e suprimidas do exame da Turma. 2. A proibição veiculada na Resolução 

n° 33/2000 da ANVISA, que veda a participação das farmácias de manipulação em certames licitatórios públicos 

em certas condições cria impedimento inexistente na lei, inovando na ordem jurídica, uma vez que nem a Lei 

8.666/93, tampouco a Lei 5.991/73 criaram quaisquer embaraços de semelhante jaez. 3. Desbordando a 

Resolução 33/2000 dos limites da sua missão regulamentar, ao instituir interdito à participação das farmácias de 

manipulação em licitações públicas, invadindo o campo reservado à lei em sentido estrito, tem-se presente a 

violação ao princípio da reserva legal (artigo 174 da Magna Carta), que impede o estabelecimento, mediante atos 

administrativos, de critérios sem respaldo em lei, razão pela qual inviável albergar-se a sujeição ao controle 

exercido pela Agência.” BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Administrativo. Processual civil. 

Decisão do Superior Tribunal de Justiça. Prolação de nova decisão. Mandado de segurança. Restrição advinda da 

Resolução da ANVISA nº 33 (19-4-2000). Extravasamento do poder regulamentar. Princípio da reserva legal. 

Ofensa. APELREEX nº 2006.72.00.004170-9, Terceira Turma. Relator: Des. Fernando Quadros da Silva, DE, 

02/06/2010. 
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Sanitária tenha competência para normatizar, controlar e fiscalizar produtos e serviços de 

interesse para a saúde pública, a Resolução RDC nº 33/2000 criou restrição indevida ao 

limitar a participação de farmácias de manipulação em licitações públicas. O item 5.10 da 

Resolução RDC nº 33/2000122 vedava à farmácia de manipulação habilitar-se em licitação 

pública para o fornecimento de medicamentos manipulados, quando houvesse disponível no 

mercado especialidade farmacêutica semelhante.  

Em que pese a Resolução haver sido revogada pelas RDCs nº 214/2006 e nº 67/2007, 

de forma superveniente, após a proposição da ação, a Relatora da demanda entendeu não 

haver perda do objeto da ação, eis que no ajuizamento da ação persistia a vedação da farmácia 

de manipulação participar em concorrência pública, restrição que poderá a qualquer tempo vir 

a ser renovada pela ANVISA. A Desembargadora Relatora considerou que:  

 

[...] a limitação imposta pela aludida norma regulamentar carece de motivação ou 

fundamento plausível, não se justificando a vedação às farmácias de manipulação de 

participar de licitações ou concorrências públicas, sob pena de desdobrar dos limites 

da lei e restringir indevidamente o livre exercício da atividade econômica previsto 

na Constituição Federal. 

 

Ao se analisar esse contexto, verifica-se que não existiu nenhum interesse público na 

normatização criada pela ANVISA, mas tão somente restou evidenciada a criação de norma 

protecionista a um mercado determinado, que no caso foi o mercado das indústrias 

farmacêuticas. A restrição contida na Resolução da ANVISA mostrou-se totalmente 

desproporcional, na medida em que feriu princípios constitucionais, tais como o da livre 

iniciativa, da isonomia e razoabilidade. 

                                                 
122

 “5.10 – É vedada a farmácia habilitar-se em licitação pública, para fornecimento de medicamentos 

manipulados, quando houver disponível no mercado especialidade farmacêutica semelhante, na dose e 

concentração e/ou sua forma farmacêutica.” 



83 

 

 

Na Apelação em Mandado de Segurança nº 2007.70.00.004280-5 (AMS 4280/PR)123, 

insurgiu-se contra os itens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 da RDC nº 214/2006, a qual foi revogada pela 

RDC nº 67/2007124, que reproduziu as mesmas vedações contidas na norma anterior. A RDC 

nº 214/2006 exigia que as farmácias de manipulação que mantivessem filiais deveriam possuir 

em todas elas laboratórios próprios, para poderem captar as receitas prescritas para a 

manipulação de medicamentos controlados. A Desembargadora Relatora entendeu como 

ilegal dita exigência, porque  

 

[...] a Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos não proíbe que uma filial possa 

captar receitas de medicamentos manipulados, encaminhando-as ao laboratório da 

matriz da mesma empresa. 

 

Percebe-se que não existe amparo legal nenhum para a proibição contida na Resolução 

da ANVISA. Ademais, não cabe à agência reguladora estabelecer normas relacionadas à 

prática administrativa das empresas, ainda mais quando inexiste no desenvolver das 

atividades de risco à saúde pública. O poder regulador atribuído às agências reguladoras deve 

                                                 
123 “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. CAPTAÇÃO DE 

RECEITAS DE MEDICAMENTOS NA FILIAL PARA MANIPULAÇÃO EM LABORATÓRIO DA 

MATRIZ. RDC/ANVISA 33/2000 E 214/2006. A proibição de captação de receitas de medicamentos da filial 

para manipulação em laboratório da matriz não encontra vedação legal, não podendo Resolução da ANVISA 

criar normas que extrapolem os limites da lei que lhe atribui eficácia.” BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região. Mandado de Segurança. Farmácia de manipulação. Captação de receitas de medicamentos na filial para 

manipulação em laboratório da matriz. RDC/ANVISA 33/2000 E 214/2006. AMS 4280/PR, da Terceira Turma. 

Relatora: Desª. Maria Lúcia Luz Leiria, DE, 09/04/2008. No mesmo sentido, vide: BRASIL. Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região. Mandado de Segurança. Farmácia de manipulação. Captação de receitas de medicamentos 

na filial para manipulação em laboratório da matriz. RDC/ANVISA 33/2000 e 214/2006. APELREEX 4145/SC, 

Terceira Turma. Relator: Des. Nicolau Konkel Júnior, DE, 01/03/2011.  
124

 RDC nº 67/2007: “5.3. As farmácias que mantêm filiais devem possuir laboratórios de manipulação 

funcionando em todas elas, não sendo permitidas filiais ou postos exclusivamente para coleta de receitas, 

podendo, porém, a farmácia centralizar a manipulação de determinados grupos de atividades em sua matriz ou 

qualquer de suas filiais, desde que atenda às exigências desta Resolução; 5.4. Drogarias, ervanárias e postos de 

medicamentos não podem captar receitas com prescrições magistrais e oficinais, bem como não é permitida a 

intermediação entre farmácias de diferentes empresas. 5.5. É facultado à farmácia centralizar, em um de seus 

estabelecimentos, as atividades do controle de qualidade, sem prejuízo dos controles em processo necessários 

para avaliação das preparações manipuladas. 5.6. A manipulação e a dispensação de medicamentos contendo 

substâncias sujeitas a controle especial devem atender à legislação específica em vigor.” 
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ter como estrita finalidade a proposição de soluções técnicas acerca das matérias que lhes são 

afetas.  

A função normativa não pode conter uma maior amplitude, diferenciando-se da função 

exercida por outros órgãos e entidades da Administração Indireta. A lei não deve atribuir, 

portanto, padrões abstratos de atuação às agências reguladoras, permitindo, com isso, o 

desenvolvimento de atos normativos com caráter regulamentar autônomo no ordenamento 

jurídico, o que é plenamente impossível por carecer de fundamentação constitucional.  

Em que pese a nova roupagem dada ao princípio da legalidade, atrelando-o não mais a 

um aspecto estritamente legalista, mas a todas as normas e princípios contidos no 

ordenamento jurídico, sob à ótica do princípio da juridicidade, não há como haver fora dos 

ditames constitucionais125 delegação de funções de um Poder do Estado para outro, em razão 

do princípio da separação dos poderes (art. 2º, da Constituição Federal). Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro126 aponta, portanto, que a produção de normas jurídicas pelas agências reguladoras 

deverão se pautar apenas na (i) regulação da própria atividade da agência por meio de normas 

de efeitos internos; (ii) na conceituação, interpretação, explicitação de conceitos jurídicos 

indeterminados contidos em lei, sem, contudo, inovar no sistema jurídico. 

  

 

 

 

 

                                                 
125

 O art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na Constituição Federal, prevê que: “Art. 25. 

Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo à 

prorrogação por lei, todo os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo 

competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: I – ação 

normativa; [...]”. 
126 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2011. p. 483-484. 



85 

 

 

CAPÍTULO 4 - A LEGALIDADE, A REGULAÇÃO NORMATIVA E AS 

AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

4.1 A SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES E A LEI COMO 

GARANTIA INDIVIDUAL NO SISTEMA JURÍDICO 

 

A separação de poderes, que representou nos séculos XVIII e XIX um dos marcos de 

reação revolucionária ao Estado absolutista, baseada nas ideias de Aristóteles e Locke, 

disseminou-se com a clássica conotação dada por Montesquieu, ao distinguir três funções 

estatais (legislativa, administrativa e jurisdicional) e atribuí-las a órgãos distintos, 

independentes entre si, que deveriam exercê-la em caráter exclusivo ou de forma 

preponderante. Pode-se dizer que essa divisão foi concebida para assegurar a liberdade dos 

indivíduos, ao se enfraquecer o poder soberano com sua tripartição e distribuição a órgãos 

diferenciados. Assim, concretizou-se na especialização de funções a serem exercidas por cada 

órgão e na independência orgânica, o que caracteriza a ausência de subordinação de um poder 

sobre outro.127 

Dessa forma, a representação da vontade popular foi dada a um Parlamento, 

responsável pela elaboração de leis gerais e impessoais, que deveriam ser executadas de 

forma imparcial e neutra pelo Executivo, bem como aplicada por uma magistratura 

independente, cumpridora fiel dos direitos da coletividade. De acordo com Odete Medauar, 

esse modelo espalhou-se de maneira expressa  

 

[...] em declarações de direitos e constituições do século XVIII, repetindo-se em 

textos dos séculos XIX e XX. Associou-se à concepção de Estado de direito e 

democracia, de tal sorte que a só existência de três poderes, mesmo com 

funcionamento aparente, possibilitava atribuir-se a um país tais características.
128

  

 

                                                 
127

 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. p. 117. 
128

 Ibidem. p. 118. 
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Não é à toa que a Constituição Federal de 1988, consagrou em seu art. 2º, o princípio 

da separação dos poderes, elucidando que: “São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 

Para aquela autora, decorre da clássica divisão de poderes a atribuição da atividade 

executiva a um grupo determinado de órgãos, o qual tem sua autuação pautada por normas 

jurídicas, disciplinadoras de uma atuação específica; o isolamento desse conjunto de órgãos e, 

por consequência, a distinção entre administração e política; e por fim, a ideia de submissão 

desse conjunto à lei (principio da legalidade), em decorrência da supremacia do Legislativo e 

da lei.129 

Leopoldo Ubiratan Carreiro Pagotto130 explicita que é possível se extrair da separação 

entre os poderes três clássicos parâmetros: a) a independência e a harmonia; b) a 

indelegabilidade de poderes; e, c) a inacumulabilidade de funções de poderes distintos.  

Segundo o autor, a harmonia representa um elemento atenuante de uma rigidez que 

não convém às finalidades estatais, significando que um poder exercerá a competência traçada 

constitucionalmente, sendo a ele proibido restringir ou fiscalizar os demais fora das hipóteses 

delimitadas na Constituição Federal. A independência entre os poderes seria um instrumento 

de formação, organização e estruturação independente, favorecendo não só competências 

típicas ou próprias de cada um deles, como também discricionárias no uso das funções que 

lhes forem pertinentes. A indelegabilidade de poderes representa a impossibilidade de 

renúncia ao poder ou competência originária imposta pela norma constitucional fora dos casos 

expressamente previstos na Constituição. Por fim, a inacumulabilidade de poderes distintos, 

como um desdobramento da cláusula de indelegabilidade de poderes, “visa a evitar a confusão 

                                                 
129

 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. p. 122. 
130

 PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro. Fundamento constitucional da atividade normativa das autarquias 

no direito brasileiro. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito regulatório: temas polêmicos. Belo 

Horizonte: Fórum, 2004. p. 260-262. 
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entre os ocupantes e as funções exercidas pelos diferentes poderes, fato que se verificado, 

feriria de morte a separação entre os poderes.” 

Alexandre Santos de Aragão131 aduz que o princípio da separação dos poderes não 

poderá levar a conclusão de que os órgãos políticos exercerão de forma isolada apenas uma 

das três funções consideradas de maneira tradicional, quais sejam, legislativa, executiva e 

judicial, como também não se deve compreender que “todas as funções do Estado devam 

sempre se subsumir a uma destas espécies classificatórias.”  

De fato, a própria Constituição Federal de 1988 demonstra que a separação dos 

poderes do Estado materializa-se na distribuição de determinadas funções a diferentes órgãos 

estatais, não é à toa que se visualiza a prática de atividades típicas e atípicas pelos entes 

políticos (por exemplo, no julgamento do Presidente da República pelo Senado Federal nos 

crimes de responsabilidade; na possibilidade dos Tribunais Judiciários elaborarem seus 

regimentos internos; na possibilidade do Poder Executivo editar atos legislativos, como as leis 

delegadas e as Medidas Provisórias etc.). Isso implica dizer que, constitui-se mais conveniente 

falar em divisão de funções do que propriamente divisão de poderes, porque nenhum dos três 

poderes estatais realiza tão somente uma função com caráter de exclusividade, mas, ao 

contrário, desempenha mais uma função com preponderância sem se eximir do exercício de 

outras, cumpridas atipicamente. 

Essa ampliação significativa do princípio da separação dos poderes permite, ainda, o 

exercício de controle de um poder sobre outro, denominado de mecanismo de freios e 

contrapesos, principalmente, para se aferir o aspecto da legalidade no exercício das funções.132 

                                                 
131

 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004.  p. 372. 
132

 “Se retirarmos o caráter dogmático e sacramental impingido ao princípio da separação dos poderes, ele 

poderá, sem perder a vitalidade, ser colocado em seus devidos termos, que o configuram como mera divisão das 

atribuições do Estado entre órgãos distintos, ensejando uma salutar divisão de trabalho e um empecilho à, 
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Ocorre, contudo, que o tema da separação dos poderes se demonstra como um dos 

mais polêmicos, incitando o debate doutrinário, quando se depara com os contornos da 

atuação regulatória133, especialmente com o desempenho da produção normativa dos entes 

reguladores. Isso porque, o ordenamento jurídico-constitucional brasileiro restringiu a função 

normativa dos órgãos administrativos às hipóteses expressamente previstas no texto da 

Constituição (art. 25, do ADCT; art. 87, parágrafo único, inciso II; art. 21, inciso XI; art. 177, 

§ 2º, inciso III).  

Como visto, a função regulatória nos demais casos decorre de norma 

infraconstitucional, logo a estrutura organizacional do Poder Público está sendo questionada 

ante ao fato dos agentes reguladores possuírem não só o poder normativo, mas também 

administrativo, mediador de conflitos e decisório134, fato que poderá ensejar invasão de 

competências dos poderes estatais. 

No tocante às agências reguladoras, Rafael Carvalho Rezende Oliveira135 demonstra 

que a doutrina clássica rechaça a autonomia normativa ampliada destas entidades, por 

entender se constituir em grave violação ao princípio da separação dos poderes e ao princípio 

da legalidade, na medida em que o repasse do poder normativo consistiria em verdadeira 

“delegação legislativa inominada”, operada pelo poder legislador em favor da entidade da 

Administração indireta. Assim, segundo o autor, a afronta ao texto constitucional estaria na 

                                                                                                                                                         
geralmente perigosa, concentração das funções estatais.” ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências 

reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 371. 
133

 “Isto porque, diante da recorrente invocação à autonomia e independência dos agentes reguladores – sejam 

eles autoridades executivas independentes, comissões, órgãos ou agências – o contorno jurídico-político do 

poder regulatório exige a devida revisão da ordem constitucional, de modo a checar se o exercício da função 

regulatória autêntica, notadamente da produção normativa especializada a que se dedica, não está a ferir o 

organograma dos poderes políticos.” GUERRA, Glauco Martins. Agências reguladoras no Brasil: princípio da 

legalidade e regulação. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.).  Direito regulatório: temas polêmicos. 

Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 309. 
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impossibilidade do “legislador, sem adentrar no conteúdo do tema regulado, delegar ampla 

margem de criação do Direito às agências, tal mister cabe ao Poder Legislativo”, eis que  

 

[...] como corolário da separação dos poderes e da indelegabilidade de funções, 

afirma-se que o princípio da legalidade exige que as restrições e condicionantes a 

direitos estejam previstas em lei. Fortalecer a atuação administrativa em desfavor da 

legislativa representaria um retrocesso nas conquistas democráticas. 

 

Sob uma ótica diferenciada, defende Glauco Martins Guerra136 que função regulatória 

precisa ser vista a partir de um novo contexto axiológico, diante do novo ambiente econômico 

e social vivenciado, a fim de se permitir uma interconexão dos entes reguladores com os 

poderes político-jurídicos do Estado, porque, segundo o autor: 

 

Exercer regulação é mais do que a prática de atos administrativos típicos de gestão 

da coisa pública. Demanda a mais diferencial das especialidades, a mais congruente 

capacidade técnica, a mais complexa estrutura de articulação que, salvo melhor 

entendimento, o agente público administrativo não detém, engessado que é pelos 

preceitos formais do positivismo jurídico. 

 

Por sua vez, Alexandre Santos de Aragão137 sustenta que a complexidade e a 

autonomia das competências atribuídas às agências reguladoras não fere a divisão de funções 

prevista nas constituições contemporâneas e os valores do Estado de Direito, porque: 

 

[...] ao retirar do emaranhado das lutas políticas a regulação de importantes 

atividades sociais e econômicas, atenuando a concentração de poderes na 

Administração Pública central, alcançam, com melhor proveito, o escopo maior – 

não meramente formal – da separação de poderes, qual seja, o de garantir 

eficazmente a segurança jurídica, a proteção da coletividade e dos indivíduos 

empreendedores de tais atividades ou por elas atingidos, mantendo-se sempre a 

possibilidade de interferência do Legislador, seja para alterar o regime jurídico da 

agência reguladora, ou mesmo para extingui-la. 
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Sustenta que as funções desempenhadas pelas agências reguladoras são num sentido 

amplo funções administrativas, logo ditos entes “se inserem perfeitamente no marco da 

separação de poderes de Estado contemporâneo, contribuindo ainda para realização dos seus 

objetivos materiais mais relevantes de descentralização e democratização do poder”.
138

 

Pois bem, sabe-se que a lei, feição da teoria da separação entre os poderes, deve 

funcionar para os indivíduos na ordem jurídica como mecanismo garantidor de que o agente 

público deverá atuar em estrita observância ao direito anteriormente determinado. Isso 

significa dizer que a atuação dos representantes da Administração Pública, sobretudo, quando 

da expedição de atos normativos discricionários, precisa estar fundamentada na norma 

jurídica. Recentemente, porém, tem se verificado certa crise de eficiência na produção das leis 

pelo Legislativo, como denota José Carlos Francisco
139

, ao expor que: 

 

O processo legislativo convencional tem se mostrado ineficiente para a 

normatização de alguns setores da atividade socioeconômica. A complexidade de 

determinados temas tem exigido dos Parlamentos a produção de normas com nível 

de detalhamento que impõe estudos e dados em áreas até então não experimentadas. 

[...] Pode parecer contraditório falar em crise do Legislativo quando verificamos 

intensa produção normativa em suas várias modalidades (especialmente leis e 

decretos). No entanto, devemos pôr, de um lado, a crise de eficiência detectada na 

geração de leis pelo Legislativo nas matérias técnicas e cambiantes e, de outro, a 

produção exorbitante de normas (o que gera, por sua vez, a crise da inflação 

normativa). Essa separação não é rígida, pois a elaboração desordenada, atrasada e 

confusa de leis provoca a reedição dessas normas, agravando a abundância 

normativa e a insegurança jurídica.
140
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A lei vem sendo atacada por estar perdendo aos poucos sua inicial função garantidora, 

eis que elaborada com imperfeições técnicas, com demasiado conceitos indeterminados, por 

refletir interesses políticos etc. Desse modo, constata-se, na prática, que é dado às agências 

reguladoras uma margem extensivamente ampla de atuação normativa, para que possam 

abranger as especificidades das matérias técnicas que estão sob manto da sua regulação. Com 

isso, referidos entes acabam ficando com um espaço muito amplo de discricionariedade 

técnica, bem como se utilizam das lacunas deixadas pela legislação para emitirem atos 

normativos muitas vezes eivados de ilegitimidade, ferindo sobremaneira a segurança jurídica 

e o devido processo legal, em seu aspecto substancial.
 141

 

Tudo isso, porque “inseridos em normas secundárias, encontram-se regramentos que 

representam, efetivamente, face à falta de densidade
142

 na moldura legal, normas primárias, o 

que, no sistema jurídico brasileiro, reserva-se, tão-somente, à lei.”
143

 

Não se pode olvidar que as agências reguladoras são uma realidade na ordem jurídica 

desde a década de 90 – porque diante das exigências prementes do mercado globalizado, 

imputa-se ao Estado uma maior e melhor agilidade estatal no tocante aos conhecimentos 

técnicos -, todavia, diante de uma produção legislativa apática ou carente de efetividade, ou 
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até mesmo da ausência de regulamentação por parte do Executivo, questiona-se: como 

legitimar a real necessidade de produção normativa dos entes independentes na edição de 

normas técnicas frente aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, a fim de se 

resguardar a segurança jurídica? 

Parece-nos ser mais prudente no atual contexto promover-se uma verdadeira revisão 

constitucional, a fim de não só legitimar o poder normativo dos entes reguladores, no 

exercício da função regulatória, como também determinar os limites dentro dos quais é 

possível a atuação normativa sem ferir os princípios da separação dos poderes e da legalidade, 

a fim de que se produzam normas técnicas válidas e eficazes na ordem jurídica. Não se 

comunga com a ideia de ampliar o poder regulamentador para criação no sistema jurídico de 

regulamentos autônomos ou autorizados, mediante outorga legal, fora das hipóteses previstas 

constitucionalmente, como defendido pelo autor Eros Roberto Grau, debate este demonstrado 

no tópico em que se tratou da função regulatória e da função regulamentar.  

Igualmente, não se compreende ser possível, na atual sistematização jurídica, teses 

como a da deslegalização, ou seja, a da retirada pelo órgão legislador de algumas matérias do 

comando da lei, repassando-as à disciplina dos entes reguladores, tal como utilizada em outros 

sistemas jurídicos, defendida doutrinariamente por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, como 

adiante será demonstrado, eis que é totalmente 

 

[...] descabida a pretensão de, frente ao sistema constitucional vigente, pretender-se 

assegurar autonomia às normas regulamentares, ou mesmo regulatórias, utilizando-

se como referenciais outros sistemas jurídicos, que têm, como substrato, uma 

Constituição mais complacente sob esse aspecto, construída em uma cultura em tal 

elasticidade não oferece os mesmos riscos que se fazem presentes em sistemas 

culturais tradicionalmente autoritários.
144
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Por hora, é mister se destacar o que representa a lei em sentido formal e a lei em 

sentido material, bem como o que significa a reserva absoluta e reserva relativa de lei, para se 

efetivar um real controle da produção normativa em face da legalidade.  

De acordo com Uadi Lammêgo Bulos
145

, em regra, o princípio da legalidade não se 

desvincula do princípio da reserva da lei, todavia, é possível diferenciá-los de um ponto de 

vista mais restrito, argumentando que: “princípio da legalidade – contempla o elo de sujeição 

ou subordinação das pessoas, órgãos e entidades às leis; e princípio da reserva legal – veicula 

normas constitucionais que determinam os assuntos que devem ser regulamentados por lei em 

sentido formal.” Em continuação, o autor define lei formal e lei material apresentando, 

basicamente, que: 

 

[...] o substrato do pórtico da legalidade é a lei formal (norma geral e abstrata de 

conduta, aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo, com base no 

devido processo legislativo) e a lei material (toda e qualquer norma editada pelo 

Poder Público, v.g., os regimentos internos e, em especial, os decretos 

regulamentares expedidos pelo Executivo); e existem outros atos normativos que, 

mesmo não integrando o processo legislativo, constituem aquilo que a doutrina 

denomina atos equiparados às leis formais, que, em rigor, não são leis formais. É o 

caso da medida provisória (CF, art. 62) e da lei delegada (CF, art. 68), modalidades 

específicas, mas que não se distanciam do pórtico da legalidade, enquanto princípio  

basilar do Estado Democrático de Direito. 

 

Para aquele autor, o princípio da reserva legal que pode ser denominado de cláusula de 

reserva de lei, classifica-se em: a) reserva absoluta de lei, manifesta em nosso ordenamento 

constitucional pelas expressões a lei regulará, a lei disporá, a lei poderá definir etc.; b) 

reserva relativa de lei, quando há autorização legal (nos termos da lei, no prazo da lei, na 

forma da lei, com base na lei, nos limites da lei, nos parâmetros da lei, segundo critérios de 

lei etc.); e, c) reserva indelegável de lei, quando a matéria só compete à disciplina do 
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Congresso Nacional, à edição por lei ordinária, criação por lei complementar, reservadas aos 

Estados e aos Municípios. 

Luis Roberto Barroso
146

, por sua vez, aduz que a reserva legal absoluta se expressa 

quando há exigência de que o legislador esgote no conteúdo da norma todo o tratamento da 

matéria, não facultando espaço discricionário à atuação do agente público quando da 

aplicação da norma; bem como, ocorre a reserva relativa de lei, quando se permite a atuação 

discricionária do aplicador da norma ao concretizar a sua aplicação. 

Isso significa dizer que, haverá reserva absoluta quando a Constituição Federal 

reservar a disposição da matéria à disciplina estrita da lei, afastando-se a previsão do tema por 

fontes infralegais. A reserva relativa possibilita o disciplinamento do assunto por fonte diversa 

da lei, desde que dita regra estabeleça as bases de atuação do agente público para confecção 

de atos normativos válidos e legítimos.  

Desse modo, a fim de se efetivar ou implementar as políticas públicas definidas com 

eficiência, para atendimento dos interesses da sociedade, legitima-se a atuação normativa das 

agências reguladoras, apenas e tão somente para explanar em comandos técnicos a orientação 

produzida em normas primárias ou secundárias, tais como atos legislativos ou executivos. É 

esse o limite da função regulatória, logo, “não há, pois, discricionariedade ampla na atuação 

dos agentes econômicos, mas mera integração técnica do comando legal que reflete uma 

decisão política.”
147

 

Os princípios da separação dos poderes e da legalidade restarão, portanto, 

resguardados, quando a agência reguladora não invadir a matéria reservada à produção por lei 
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formal, limitando-se tão somente a disciplinar atos normativos enunciadores de conteúdo 

meramente técnicos, para cumprimento da vontade da lei.  É importante destacar, contudo, 

que atualmente a concepção liberal da legalidade, segundo a qual a Administração Pública 

somente pode fazer aquilo que esteja predeterminado em lei, encontra-se em fase de 

superação, porque o princípio da legalidade passa a assumir novos contornos diante de um 

ordenamento jurídico constitucionalizado, substituindo-se pela ideia de juridicidade 

(vinculação do administrador a todo o ordenamento jurídico), como adiante será melhor 

explicitado. 

 

4.2 A RELEITURA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

De acordo com Odete Medauar
148

, caracteriza-se um Estado como Estado de direito 

quando este respalda o desenvolvimento das atividades administrativas no princípio da 

legalidade.  

Paulo Otero
149

 afirma que as bases filosóficas para formulação do princípio da 

legalidade administrativa, mesmo que não manifestadas de forma clara, encontra-se na 

supremacia do poder legislativo idealizada por Jonh Locke, filósofo inglês, ao qual se deve a 

teoria original da separação dos Poderes do Estado, retratada na obra denominada Two 

Treatises of Government, produzida em 1690.  

Segundo aquele autor
150

, Locke achou no povo o elemento que legitimaria a força e 

obrigatoriedade das leis, caracterizando o poder legislativo como um poder supremo, a partir 

de dois pontos: a) a lei não pode emanar de nenhum outro poder, ao não ser do poder 
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legislativo; e, b) todos os demais poderes emanam do poder legislativo e a ele estão 

subordinados. Ademais, Locke ao defender o pensamento de que a lei poderá ser insuficiente 

ou imperfeita ao não estabelecer materialmente as exigências coletivas, possibilitou uma 

atuação do executivo, o qual restaria habilitado a agir em prol da comunidade na inexistência 

de lei, permitindo, com isso, conforme Paulo Otero, a abertura de: 

 

[...] uma fenda profunda na sua concepção sobre a supremacia do poder legislativo e 

nos próprios alicerces do princípio da legalidade administrativa: a prossecução do 

bem público, enquanto critério teleológico de actuação autónoma dos governantes, 

mostra-se passível de ser um valor prevalecente sobre a própria lei, habilitando que 

o executivo possa agir sem lei ou mesmo contra a lei. 

 

Montesquieu, em sua obra De L’Espirit des Lois, ao defender um conceito material de 

lei, fez de sua generalidade um instrumento de certeza e liberdade, traduzindo-se, esta última, 

no direito de fazer tudo que fosse permitido pela lei, desde que dentro de uma atuação 

limitada dos titulares do poder. Desse modo, para se evitar o abuso de poder, seria necessário 

que um outro poder fosse capaz de limitar o próprio poder, estabelecendo-se um sistema de 

cooperação mútua entre os três poderes do Estado: o poder legislativo, o poder executivo e 

poder judicial.
151

 De acordo com Paulo Otero
152

 o limite ao poder e a separação de poderes 

surgem como meios de garantia da liberdade dos cidadãos, isso porque: 

 

[...] a exigência de separação entre os diversos poderes, alem de servir de garantia de 

aplicação prática do princípio da legalidade, torna-se uma condição essencial para a 

defesa da liberdade: se numa mesma pessoa ou num mesmo corpo de magistratura se 

reúne o poder legislativo e o poder executivo a liberdade estará perdida, o mesmo 

sucedendo se o poder de julgar não está separado do poder legislativo e do poder 

executivo. 
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Jean-Jaques Rousseau, na obra O Contrato Social, contribuiu para caracterização do 

princípio da legalidade administrativa ao afirmar que a lei constitui a expressão da vontade 

geral. Seu caráter particular, portanto, decorreria do fato que emana da “vontade da 

coletividade personalizada no Estado, de uma essência diferente daquela da vontade dos 

indivíduos.”
153

  

Defendeu suas ideias liberais, sustentando que o poder legislativo concentra de forma 

única e exclusiva a soberania do Estado, configurando-se a lei como manifestação da vontade 

geral, ou seja, como vontade da maioria; o caráter abstrato e geral da lei em sentido material 

respaldava-se na garantia dos valores de liberdade e de igualdade; e, o poder executivo, por 

sua vez, não desfrutava autonomia jurídica para decidir, eis que deveria atuar de forma 

subordinada ao poder legislativo, executando os preceitos legais.
154

 Nesse contexto, expõe 

Paulo Otero que: 

 

O princípio da legalidade da administração encontra aqui os alicerces que o 

relacionam directamente com a legitimidade democrática, a formulação de um 

sentido material de lei e, por último, uma postura meramente executiva da função 

administrativa: a centralidade do poder legislativo e, em consequência, da lei, 

enquanto expressão da vontade geral, fazem da função executiva uma função de 

segundo plano, sem qualquer espaço autônomo e normativo de decisão e sem uma 

legitimidade política própria.  

 

Desse modo, originariamente o princípio da legalidade atrelou-se à separação dos 

poderes e a um corpo de ideais que representaram reações às práticas do governo absolutista. 

No contexto inicial, como visto, o Poder Legislativo possuía supremacia em relação ao Poder 

Executivo, visualizando-se a supremacia da lei sobre atos e medidas administrativas; o poder 
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executivo, portanto, objetivava-se no sentido de submeter à atividade administrativa a 

obediência da lei e a uma acepção de garantia, certeza jurídica e limitação do poder.
155

   

Isso significa dizer que a legalidade administrativa no pensamento liberal servia como 

uma espécie de limitação externa ao exercício do poder autônomo da Administração Pública, 

o que pode ser denominado como vinculação negativa à lei; em sentido inverso, a legalidade 

administrativa passa a demonstrar os ideais democráticos quando não apenas serve como 

limite externo, como também constitui fundamento imprescindível à atuação da 

Administração, o que pode ser designado como vinculação positiva à lei. Não é à toa que, no 

ponto de vista clássico, a atuação do Poder Público está pautada nos moldes prescritos na 

lei.
156

 

De acordo com Gustavo Binenbojm
157

, contudo, o processo de constitucionalização do 

Direito Administrativo implicou no fato da lei deixar de ser o fundamento exclusivo da 

atividade da Administração Pública, passando a Constituição (sistema de regras e princípios) 

a estabelecer o núcleo da vinculação administrativa à juridicidade, aduzindo que: 

 

A legalidade, embora ainda muito importante, passa a constituir apenas um princípio 

do sistema de princípios e regras constitucionais. Passa-se, assim, a falar em um 

princípio da juridicidade administrativa para designar a conformidade da atuação da 

Administração Pública ao direito como um todo, e não mais apenas à lei.  

 

Odete Medauar
158

, por seu turno, alega que o princípio da legalidade vem sofrendo 

mutações, na medida em que esse princípio  
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[...] passou então a assentar-se em bases valorativas, „amarrando‟ a Administração 

não somente à lei votada pelo Legislativo mas aos preceitos fundamentais que 

norteiam todo o ordenamento. Então, o princípio da legalidade significa não mais a 

relação lei-ato administrativo, mas a dimensão global, ordenamento-

Administração.
159

 

 

No Brasil, segundo Edilson Nobre
160

, a Constituição de 1988 representou um golpe no 

positivismo legalista, instalando um novo padrão de legalidade, orientado pela ideia de 

justiça, com a incorporação de valores e opções políticas em seu texto, sobretudo no que diz 

respeito à dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais, retratados em suas 

normas e seus princípios.161 

Para o mencionado autor
162

, a legalidade administrativa passou-se a se submeter ao 

sistema jurídico como um todo, modificando seu conceito de legalidade estrita, senão 

vejamos: 
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Sem embargo de respeitáveis opiniões que, mesmo ao depois da vigente Lei 

Máxima, ainda relacionam o princípio da legalidade ao molde da atuação 

administrativa subordinada unicamente à lei, há outras opiniões que passam a 

vislumbrar a legalidade administrativa como representando algo mais, ou seja, a 

submissão ao sistema jurídico em sua integralidade, ostentando-se maior prestígio 

aos princípios. Tem-se, assim, uma Administração Pública integrante do modelo que 

se convencionou denominar de pós-positivista. 

 

Alexandre Santos de Aragão
163

 ao tratar da concepção pós-positivista do princípio da 

legalidade afirma:  

 

Com efeito, evolui-se para se considerar a Administração Pública vinculada não 

apenas à lei, mas a todo um bloco de legalidade, que incorpora os valores, princípios 

e objetivos jurídicos maiores da sociedade, com diversas Constituições (por 

exemplo, a alemã e a espanhola) passando a submeter a Administração Pública 

expressamente à „lei e ao Direito‟, o que também se infere implicitamente da nossa 

Constituição e expressamente da Lei do Processo Administrativo Federal (art. 2º, 

parágrafo único, I). A esta formulação dá-se o nome de Princípio da Juridicidade ou 

da legalidade em sentido amplo. 

 

Segundo aquele autor
164

, o exercício da Administração Pública ficará restrito não só a 

lei, mas também a valores e princípios constitucionais, de modo a “permitir a sua atuação 

quando, mesmo diante da ausência de lei infraconstitucional específica, os valores da 

Constituição (lei constitucional) impuserem sua atuação.” 

Para Gustavo Binenbojm
165

 a adoção da juridicidade administrativa implica em três 

decorrências para o exercício da atividade administrativa, haja vista que, em regra, (a) a 

Administração age nos moldes da lei, se esta for constitucional (o que o autor tipifica como 

atividade secundum legem); (b) todavia, poderá a Administração achar fundamento direto na 

lei constitucional, sem depender de disposição legal ou agindo para além da lei (o que 

denomina de atividade praeter legem); por fim, (c) a atividade administrativa poderá se 
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legitimar na ordem jurídica, ainda que contrariamente a lei, contudo com embasamento num 

sistema de ponderação da legalidade com outros princípios constitucionais (“atividade contra 

legem, mas com fundamento numa otimizada aplicação da Constituição”). 

Esses pensamentos, contudo, devem ser interpretado com bastante cuidado, porque, 

como bem denota Humberto Ávila
166

 não se pode afirmar de maneira categórica que os 

princípios são do ponto de vista qualitativo ou quantitativo mais expressivos que as regras na 

ordem jurídica, isso porque:  

 

No caso de regras infraconstitucionais, os princípios constitucionais de fato servem 

para interpretar, bloquear e integrar as regras infraconstitucionais existentes. Os 

princípios constitucionais, no entanto, só exercem a sua função de bloqueio, 

destinada a afastar a regra legal, quando ela for efetivamente incompatível com o 

estado ideal cuja promoção é por eles determinada. 

 

Em ato contínuo, preceitua aquele autor
167

 que as regras e os princípios são normas 

jurídicas com eficácias diferenciadas, logo: 

 

Não se pode, [...], dizer que a subsunção cede lugar à ponderação como método 

exclusivo ou prevalente de aplicação do ordenamento jurídico brasileiro. Como a 

Constituição de 1988 é composta basicamente de regras, e como ela própria atribui, 

em inúmeras situações, ao Poder Legislativo a competência para editar regras legais, 

sempre que esse poder exercer regularmente a sua liberdade de configuração e de 

fixação de premissas dentro dos parâmetros constitucionais, não poderá o aplicador 

simplesmente desconsiderar as soluções legislativas. 

 

Dessa feita, no que diz respeito à aplicação do princípio da legalidade no sistema 

jurídico, visto como o dever de sujeição da Administração Pública às normas jurídicas (neste 

ponto, enquadram-se todos os preceitos fundamentais que constituem o atual sistema), Odete 
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Medauar
168

, com base nos ensinamentos de Charles Eisenmann, explica que mencionado 

princípio pode ser visto sob quatro acepções, a saber: (i) permite-se a Administração realizar 

atos e medidas, desde que não contrários à lei; (ii) a Administração somente pode editar atos 

ou medidas autorizados em norma; (iii) apenas são aceitos atos com conteúdo baseado num 

esquema abstrato fixado por norma legislativa; e, (iv) a Administração só poderá realizar atos 

ou medidas que a lei ordena fazer. 

Para a autora
169

, “o segundo significado exprime a exigência de que a Administração 

tenha habilitação legal para adotar atos e medidas”, todavia, “este deve ser combinado com o 

primeiro significado, com o sentido de ser vedado à Administração editar atos ou tomar 

medidas contrárias às normas do ordenamento.”  

Isso significa dizer que, em decorrência da constitucionalização do princípio da 

legalidade, a Administração Pública deverá estar vinculada não só a observância da lei formal, 

editada no âmbito legislativo, em razão da lei possuir primazia no disciplinamento de matérias 

administrativas, como também se obriga a atender aos demais fundamentos jurídicos e aos 

princípios constitucionais.  

Em que pese não ser alvo da pesquisa ora apresentada, é salutar aduzir que, ao 

prestigiar a atividade normativa exercida pela Administração Pública, na concretização das 

normas constitucionais e positivas, a juridicidade gera restrições não só à atuação do 

administrador, ao ampliar o controle judicial dos atos administrativos discricionários (como é 

o caso dos atos emitidos pelos entes reguladores, notadamente, as agências reguladoras); 

como também, passa a defender veementemente a motivação dos atos administrativos, como 

forma de diminuir a atuação arbitrária do administrador, uma vez que a transparência nas 
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razões de fato e de direito que ensejaram a prática do ato, servirá como parâmetro para o 

controle do judiciário, se for preciso. 

Assim, o exercício da competência normativa pelas agências reguladoras corresponde 

aos preceitos de legalidade, quando o ente regulador age nos moldes da lei e em prol do 

interesse público tão somente para: 

 

Interpretar as políticas públicas, por meio de conceitos técnicos, com vistas à sua 

execução eficiente, devendo resultar, justificadamente, de uma ponderação entre os 

custos e os benefícios envolvidos, maximizando estes na mesma proporção em que 

aqueles são agravados, motivando a importância de tal limitação à liberdade de ação 

econômica.
170

  

 

Doutrinariamente, a fim de preservar a legalidade e a separação dos poderes, emergem 

algumas teorias, que tentam por meio de seus debates jurídicos limitar e legitimar a produção 

normativa das agências reguladoras. Dente elas, destacam-se a teoria da deslegalização e a 

teoria da mutação do princípio da legalidade, as quais serão analisadas à luz do ordenamento 

constitucional vigente. 

 

4.2.1 A Tese da Deslegalização  

 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto
171

 ao se reportar à tese da deslegalização, como um 

conceito advindo da doutrina francesa da délégation de matières, aceito na jurisprudência do 

Conselho de Estado em dezembro de 1907, retrata o conceito de que o titular de um 

determinado poder não tem dele a disposição, porém, apenas o seu mero exercício; logo, o 
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fundamento da delegação seria a retirada, pelo próprio legislador, de certas matérias, do 

domínio da lei (domaine de la loi), repassando-as ao domínio do regulamento (domaine de 

l’ordonnance). A lei de deslegalização não entraria na matéria a ser tratada, porém, abriria a 

possibilidade a quaisquer outras fontes normativas, estatais ou não, de regulá-la por atos 

próprios, os quais, obviamente, não serão da responsabilidade do Poder Legislativo, ainda que 

sobre eles possa e deva continuar a ser exercido um controle político sobre eventuais 

exorbitâncias.
172

 

Mencionado autor
173

 eplica que a tese da deslegalização no sistema italiano, conhecida 

como delegificazione, distingue uma modalidade ampla representada pela demissão, por parte 

do ente estatal, de atuar na regulação de matéria específica mediante fonte própria, abrindo, 

deste modo, espaço para a sociedade organizada preencher o vazio normativo, o que se 

denomina de regulática ampla; em sentido contrário, a modalidade restrita se revelaria 

somente quando a demissão atingisse a fonte legislativa formal, na medida em que viria 

acompanhada de uma delegação expressa do legislador para produção de uma fonte 

secundária, mesmo que não estatal, o que se caracteriza como regulática limitada.  

Após citar o conceito de Gianmario Demuro, que define deslegalização como “a 

tranferência da função normativa (sobre matérias determinadas) da sede legislativa estatal a 

outra sede normativa”, Diogo de Figueiredo Moreira Neto
174

 deduz que a natureza da norma 

reguladora é a de norma de autoregulação dirigida, isto é, obedece a princípios e standards, 

haja vista que “essas normas principiológicas e gerais são as que conformam o que se tem 
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como uma moldura [...] de fins e de valores, que devem balizar a atividade normativa 

deslegalizada, a ser exercida pelo órgão regulador.” 

No que tange à teoria francesa, é imprescindível apontar que o sistema constitucional 

brasileiro, a exemplo da Constituição francesa de 1958, não comporta que matérias não 

disciplinadas por lei sejam asseguradas mediante edição de regulamentos autônomos. 

Ademais, o modelo italiano ao permitir que o poder executivo, mediante decretos, promova a 

revogação de leis e sua substituição por novas disciplinas, definitivamente não se concebe na 

estrutura brasileira, na proporção que: 

 

[...] há apenas uma via para atribuição de competência legiferante delegada ao 

Executivo. Trata-se da lei delegada. Mas ainda, seria inquestionavelmente 

inconstitucional, perante nossa ordem jurídica, que o Congresso Nacional resolvesse 

atribuir ao Executivo o poder de, mediante decretos, revogar leis e editar a disciplina 

sobre certas matérias. [...] Até se poderia imaginar que uma lei decretasse revogadas 

todas as leis anteriores incompatíveis com certos princípios e remetesse ao 

Executivo elaborar uma espécie de consolidação do Direito vigente. Mas seria 

inconcebível, em face da ordem brasileira, que uma lei determinasse que a nova 

disciplina de certos assuntos fosse veiculada pelo Executivo por meio de um 

decreto.
175

 

 

Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti
176

 alerta que o “desmedido esgarçar da lei, o 

abrandamento de sua densidade e o fortalecimento, por vezes excessivo, das normas 

secundárias representam um enfraquecimento do modelo democrático de direito”. Segundo o 

autor, “o exame da densidade legal mínima deverá ser feito a partir de cada modelo 

constitucional. A utilização, por exemplo, de outras molduras constitucionais mais amplas 

para análise da questão pode levar a equívocos.” 
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Marçal Justen Filho
177

 reconhece que a competência normativa das agências 

reguladoras necessita ser delimitada, em razão do princípio da legalidade presente em nosso 

ordenamento jurídico, logo, para o autor  

 

[...] os dados fundamentais da hipótese de incidência e do mandamento normativo 

apenas podem ser veiculados por meio de lei. Não se admite que a lei estabeleça um 

padrão abstrato, preenchível pelos mais variados conteúdos, e remeta à agência seu 

desenvolvimento autônomo.  

 

Em idêntico sentido, discorre Alexandre Santos de Aragão
178

 que não basta uma 

previsão legal para a competência normativa ser desempenhada no âmbito da Administração 

Pública, segundo o autor,  

 

[...] mister se faz que a lei estabeleça também princípios, finalidades, políticas 

públicas ou standards que propiciem o controle do regulamento [...], a atribuição de 

poder normativo sem que se estabeleçam alguns parâmetros para o seu exercício não 

se coadunaria com o Estado Democrático de Direito. 

 

Por outro lado, Alexandre Santos de Aragão
179

, evocando os ensinamentos de Eduardo 

García de Enterría, rechaça as opiniões contrárias ao tema da deslegalização, as quais 

defendem se tratar ferido instituto de mera delegação de poderes legislativos, o que 

representaria verdadeira derrogação infraconstitucional de competências estabelecidas pelo 

Poder Constituinte. Para referido autor:    

 

[...] não há qualquer inconstitucionalidade da deslegalização, que não consistiria 

propriamente em uma transferência de poderes legislativos, mas apenas na adoção, 

pelo próprio legislador, de uma política legislativa pela qual transfere a uma outra 

sede normativa a regulação de determinada matéria. [...] Ao nosso ver, portanto, não 
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é propriamente o regulamento que revoga a lei anterior. Ele é apenas o instrumento 

que, dentro do princípio da Lex posterior derogat priori, se vale a lei posterior para, 

diferida e dinamicamente, revogar a lei anterior, adequando a disciplina jurídica 

existente no momento em que entrou em vigor à cambiante realidade social. Como a 

própria lei posterior não seria apta a propiciar tal adequação, constante e de índole 

predominantemente técnica, confere o necessário poder normativo a determinado 

órgão ou ente administrativo, habilitando-o a, dentro de certos valores e parâmetros, 

regular a matéria densificando e executando às suas (da lex posterior) finalidades, 

políticas públicas e standards. 

 

Dessa forma, Alexandre Santos de Aragão defende que a lei deslegalizadora apontaria 

parâmetros (standards) e princípios que norteariam a atuação normativa das agências 

reguladoras, por exemplo, podendo-se falar em atribuição de competência pelo legislador ao 

administrador e não em delegação legislativa, isso porque  

 

[...] a deslegalização estaria implícita no amplo poder normativo (esteado em 

standards gerais) conferido pelas leis instituidoras às agências reguladoras para 

exercer as suas competências regulando determinado setor da economia, 

principalmente em seus aspectos técnicos, observada a política pública fixada pela 

Lei e pela Administração central.
180

  

 

Eduardo Garcia de Enterría
181

 defende como espécies de delegação legislativa a 

delegação receptícia, a remissão e a deslegalização. Para esse autor, mediante o exercício da 

delegação receptícia surgiriam os chamados Decretos legislativos, colocando que: 

 

[...] la Ley de delegación confía al Gobierno (y nada más que al Gobierno es posible, 

según la norma constitucional, confiar esa conpetencia) la elaboración de una norma 

con un contenido concreto, norma que la propia Ley delegante recibe como 

contenido propio o antecipa su elevación al rango de Ley. 
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Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto
182

 a delegação receptícia versa sobre o repasse 

da função legislativa ao poder executivo, a fim de que este possa criar normas com força de 

lei, restritas a um quadro delimitado e a um tempo determinado, designados no ato de 

delegação. “Seu exercício pelo delegatário esgota e consome a delegação, que não pode dela 

se valer para revogar ou mesmo modificar o texto promulgado, assumindo, o Poder 

Legislativo, como próprio, o conteúdo da norma delegada.”  

Referido autor explica, ainda, que no sistema constitucional brasileiro esta técnica 

encontra-se retratada no art. 59, IV, c/c o art. 68, que tratam das leis delegadas, as quais são 

submetidas ao controle político do Congresso Nacional em caso de extravagância (art. 49, V, 

da CF).   

Eduardo Garcia de Enterría
183

 expõe, também, como forma de delegação legislativa a 

remissão, explicitando que: 

 

[...] una Ley remite a una normación ulterior que ha de elaborar la Administración, 

aunque sin asumir como propio su contenido, la determinación de ciertos elementos 

normativos que complementan la ordenación que la propia Ley delegante estabelece. 

 

Isso significa dizer que, a remissão consiste na remessa pela lei a uma normatividade 

ulterior, a qual deverá ser criada pela Administração, sem força de lei, todavia, dentro de um 

espaço delimitado pela lei remetente. De acordo com Diogo de Figueiredo Moreira Neto
184

, 

“seu exercício pelo delegatário não esgota nem consome a delegação remissiva, que poderá 

ser por ele alterada ou revogada a qualquer tempo, ainda porque o Poder Legislativo não 
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assume como próprio o conteúdo da norma delegada.” Para o autor, visualiza-se esse instituto 

no ordenamento brasileiro nas disposições contidas no art. 84, IV, da Constituição Federal, 

que concede ao chefe do Poder Executivo a competência para expedição de regulamentos de 

execução, ou seja, para fiel execução das leis.  

Por fim, Eduardo Garcia de Enterría
185

 explica a técnica da deslegalización dispondo 

que:  

 

Llamamos deslegalización, de acuerdo sustancialmente com el concepto forzado por 

la doctrina francesa, [...], a la operación que efectúa una Ley que, sin entrar en la 

regulación material de un tema, hasta entonces regulado por Ley anterior, abre dicho 

tema a la disponibilidad de la potestad reglamentaria de la Administración. A través 

del principio de contrarius actus, cuando uma matéria está regulada por uma Ley se 

produce lo que hemos llamado más atrás uma <<congelación del rango>> normativo 

que regula dicha matéria, de modo que solo por outra Ley contraria podrá ser 

innovada dicha regulación. Una Ley de deslegalización opera como contrarius actus 

de la Ley anterior de regulación material pero no para innovar directamente esta 

regulación, sino para degradar formalmente el rango de la misma de modo que 

pueda ser modificada em adelante por simples Reglamentos. De este modo, simples 

Reglamentos podrán innovar y, por tanto, derogar, Leyes formales anteriores, 

operación que obviamente no sería posible si no existiese la Ley degradatoria previa. 

 

A tese da deslegalização, portanto, pode ser entendida, como a possibilidade de que a 

lei não adentre na regulação material de um assunto, o qual já se encontrava regulado em lei 

anterior, permitindo a definição do tema mediante o exercício da função reguladora, na seara 

da Administração Pública. A lei deslegalizadora não vem para inovar diretamente na 

regulação, mas, tão somente, para abaixar o grau hierárquico de lei anterior, de modo a 
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 ENTERRIA, Eduardo Garcia. Legislacion delegada potestad reglamentaria y control judicial. Madrid: 

Editorial Civitas, 1998. p. 220. “Chamamos de deslegalização, de acordo substancialmente com o conceito 

adotado pela doutrina francesa, a operação efetuada por uma lei que, sem entrar na regulação material do tema, 
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possibilitar que a matéria seja regulada por atos normativos secundários, os quais poderão não 

só inovar, como também revogar formalmente leis anteriores. 

Para Eduardo Garcia de Enterría
186

, a lei de deslegalização não é uma lei de regulação 

material, porque não se aplica como norma agendi, na proporção que seu conteúdo não 

necessita ser complementado. Trata-se de uma lei de conteúdo limitado, haja vista que 

possibilita aos regulamentos tratarem de matérias até então regulada por lei. 

O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, teve oportunidade de se manifestar sobre 

a tese da deslegalização, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº. 140.669-

1/PE, quando o Ministro Relator Ilmar Galvão considerou para o caso concreto que: 

 

Não se está diante de matéria reservada à lei. Inexite dispositivo constitucional a 

dispor em tal sentido. E a lei complementar incumbida de definir os tributos e, 

relativamente aos impostos, os respectivos fatos geradores, bases de cálculos e 

contribuintes, bem como a obrigação, o lançamento, o crédito, a prescrição e a 

decadência tributários (CTN), tampouco exigiu que a data do vencimento destes 

fosse fixada por lei, admitindo, ao revés, que também o seja por qualquer das 

normas complementares enumeradas em seu art. 100. Acontece que, relativamente 

ao IPI, havia o vencimento sido fixado por lei (Lei nº 4.502/64, art. 26, inc. III), mas 

a Lei nº 7.450/85, em su art. 66, ao mesmo tempo que revogou a antiga norma, 

deslegalizou a matéria, atribuindo competência à Administração para discipliná-la 

através de ato normativo próprio, na forma prevista no art. 96, I, do CTN, 

configurador de lei em sentido material, porque de caráter geral e abstrato.
187

 

 

                                                 
186

 GARCIA ENTERRIA, Eduardo. Legislacion delegada potestad reglamentaria y control judicial. Madrid: 
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 “EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. ART. 66 DA LEI Nº. 7.450/85, QUE AUTORIZOU O MINISTRO DA 
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Sem a pretensão de desmerecer a opinião dos autores que defendem o tema da 

deslegalização, cabe aqui colocar que não existe possibilidade no sistema jurídico brasileiro 

que faculte a atos normativos expedidos pelas agências reguladoras, de natureza regulatória, o 

poder de modificar, suspender, suprimir ou revogar disposição legal, nem tão pouco regular 

materialmente determinado assunto em detrimento da disposição de lei. Condutas, como 

estas, ferem sobremaneira os princípios e as regras balizadores do nosso Estado Democrático 

de Direito, sobretudo os princípios da reserva legal e da separação de poderes. 

Não é à toa que salienta Marçal Justen Filho
188

 que a discricionariedade conferida a 

uma agência reguladora não pode ser mais ampla do que a confiada a outras entidades 

governamentais, aduzindo que: 

 

[...] a instituição de agência reguladora no sistema brasileiro – precisamente porque 

desacompanhada de uma ampla reestruturação institucional – não importou alteração 

alguma na separação dos poderes. Uma autarquia, simplesmente por se configurar 

como uma agência reguladora, não pode receber a titularidade de poderes 

normativos cuja atribuição ao Presidente da República seria reputada 

inconstitucional. Uma agência reguladora não é titular de maiores competências do 

que o Chefe do Poder Executivo. 

 

Como se sabe, a ordem jurídica brasileira não comporta a alteração ou revogação de 

leis por atos normativos, nem tão pouco a edição de atos normativos autônomos - tal qual 

como ocorre no direito francês e no direito americano -, a não ser nas hipóteses 

expressamente previstas na Carta Magna (art. 84, inc. VI, CF). Desse modo, ao se permitir a 

adoção da tese da deslegalização, como fundamento jurídico ao poder normativo das agências 

reguladoras, não se estaria permitindo no ordenamento jurídico brasileiro a adoção de atos 

normativos, eminentemente discricionários, com caráter inovador? 

                                                 
188 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002. 

p. 525. 
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Paulo Otero
189

 considera que a tese da deslegalização representa verdadeira 

modificação no sistema legislativo, atingindo diretamente não só a natureza da legalidade 

disciplinadora da Administração Pública, como também seus poderes de intervenção 

decisória, porque, em que pese ocorrer mediante edição legislativa, termina por gerar na seara 

administrativa uma inevitável organização e atuação normativa, expondo que: 

 

[...] o regulamento substitui a lei e, por consequência, os órgãos administrativos 

adquirem uma competência conformadora da normatividade disciplinadora da sua 

própria actuação. Um tal degradar da natureza das normas reguladoras da 

Administração Pública, deixando de possuir força de lei formal e adquirindo uma 

mera força regulamentar, apesar de reforçar os poderes administrativos de 

intervenção conformadora da normatividade, amplia a erosão do conteúdo da 

legalidade vinculativa do órgão administrativo: o rebaixamento formal da lei por 

efeito de degradação de seu grau hierárquico, permitindo que possa ser modificada 

por regulamento, expressa uma desvalorização jurídica e política dessa mesma 

normatividade, ilustrando a flexibilização da legalidade administrativa. A 

deslegalização torna-se, neste sentido, um processo de reforço da função 

administrativa na produção de normas jurídicas, gerando um correlativo 

enfraquecimento da tradicional esfera de intervenção vinculativa do poder 

legislativo, tornando a legalidade administrativa mais dócil ou adaptável aos 

propósitos da Administração Pública e, por esta, via, fazendo encurtar os espaços de 

heterovinculação da legalidade: a deslegalização provoca uma erosão do papel 

heterovinculativo da lei na disciplina da actuação administrativa. 

 

Ao se posicionar sobre a tese da deslegalização no sistema brasileiro, como 

fundamento da ação normativa das agências reguladoras, Gustavo Binenbojm
190

 defende que 

a lei instituidora daquele ente regulador abaixaria a posição hierárquica de legislação anterior, 

possibilitando a sua alteração ou revogação por atos normativos elaborados pelas agências 

reguladoras, logo, se isso fosse possível, implicaria, sob o ponto de vista formal, a 

possibilidade de o legislador alterar o procedimento legislativo previsto na própria 

Constituição, o que, segundo o autor, é inadmissível. Dessa feita,  
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113 

 

 

[...] estar-se-ia diante de uma delegação legislativa inominada, incompatível com a 

sistemática da Carta da República. [...], a Constituição brasileira de 1988 estabelece 

taxativamente as hipóteses e instrumentos por meio dos quais o Poder Executivo 

está autorizado a editar normas com força de lei.    

 

Não parece ser prudente, assim, defender que uma norma regulatória possa revogar 

uma lei, sob o ponto de vista formal ou material. A lei, contudo, poderá estabelecer um novo 

marco regulatório, de modo a promover a revisão de padrões técnicos e financeiros 

anteriormente dispostos em norma legal, possibilitando que sejam substituídos por novos 

padrões criados pela norma regulatória. É imperioso, porém, destacar que as definições 

políticas públicas deverão ser retratadas em norma legislativa, em conformidade com as 

competências definidas na constituição ou em legislação infraconstitucional pertinente, 

cabendo, apenas, a função reguladora a necessária e efetiva implementação dessas políticas no 

ordenamento jurídico.
191

  

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 1.668, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, publicada no DJU de 16.04.2004, 

estabeleceu, com relação ao art. 19, incs. IV e X, da Lei nº. 9.472/97, verdadeira interpretação 

constitucional para determinar que a competência da ANATEL estaria subordinada aos 

preceitos regulamentares e legais que dirigem a outorga, prestação e fruição dos serviços de 

telecomunicações no regime público e privado.   

                                                 
191

 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Há um direito administrativo regulatório? 2002.  p. 74. Tese (Doutorado 
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Assim, não se renega o fato de que a autoridade mais adequada para tratar dos 

assuntos técnicos que norteiam o ambiente da regulação das atividades econômicas prestadas 

pela iniciativa privada, num mercado que deve prevalecer a livre iniciativa (investimentos de 

recursos na produção de determinados bens ou serviços por agentes econômicos) e a livre 

concorrência (a liberdade para se disputar a preferência do consumidor), são a agências 

reguladoras, eis que conhecedoras reais das necessidades técnicas ou econômicas das 

atividades reguladas. 

Ocorre, contudo, que “a dignidade da lei deve ser preservada como condição para a 

existência de parâmetros de controle externos à atividade regulatória.”
192

 Francisco de 

Queiroz Bezerra Cavalcanti
193

 observa que: 

 

[...] embora seja forçoso reconhecer as mazelas que afligem o Legislativo brasileiro, 

tais como a morosidade excessiva, captura por grupos de pressão econômica, 

submissão aos interesses políticos do Poder Executivo em troca de benefícios 

variados, mesmo assim, não se pode olvidar a realidade pertinente às normatizações 

ocorridas em entes cujas atuações são bem menos expostas à opinião pública, 

sobretudo em países como o Brasil, onde a legitimadora procedimentalização 

democrática e aberta dos entes reguladores independentes é quase que só formal. (...) 

Pode-se afirmar, pois, que a reserva de densificação mínima da lei é requisito para 

que uma normatização secundária seja compatível com a Constituição Federal, no 

sistema jurídico brasileiro. Tal representa respeito, não só ao art. 5º, como também 

ao art. 37, caput, do Texto Constitucional vigente. 

 

De tal modo, a adoção de regras com caráter extremamente genérico e abstrato 

permissivas à atuação normativa das agências reguladoras, possibilitará a elas, cada vez mais, 

a construção de normas primárias no sistema, incompatíveis, portanto, com o modelo de 

constituição adotado. Isso porque, não basta só a fixação de parâmetros gerais à atuação 

normativa das entidades reguladoras, na medida em que só isso não as impedirá de tomar 
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decisões de cunho político ou valorativas, sobretudo, se tiverem poderes para regovar 

preceitos legais, como preconiza a tese da deslegalização.  

 

4.2.2 A Tese da Mutação do Princípio da Legalidade e o Princípio da Eficiência   

 

Defende Tércio Sampaio Ferraz Júnior
194

 que a atuação normativa das agências 

reguladoras pode ser justificada, caso seja realizada uma verdadeira mutação
195

 do princípio 

da legalidade dos atos administrativos. Para o autor, isso significaria em interpretar o poder, 

dito por ele regulamentar, como uma forma de delegação inominada, com a função de 

promover normas de implementação ou complementação de leis-quadro, as quais deverão 

conter princípios e diretrizes gerais, o que não representaria uma delegação legislativa, certo 

que  

 

[...] não implica abdicação pelo legislador de sua competência. Simplesmente o uso 

de conceitos indeterminados pelo legislador confere uma margem de 
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discricionariedade à agência na interpretação, aplicação e regulamentação 

complementar das leis às quais a agência se submete. 

 

Diante desse novo cenário, aquele autor não só justifica como também limita a função 

normativa das agências reguladoras, com fulcro no princípio da eficiência, previsto no caput, 

do art. 37, da CF, introduzido pela Emenda Constitucional nº 19/98, na medida em que 

referido princípio permitiria “uma reinterpretação do princípio da legalidade, em termos de 

uma legitimação finalística dos atos administrativos [...], isto é, os atos são legítimos desde 

que alcancem os objetivos estabelecidos em lei de forma proporcional”.
196

  

De acordo com Tércio Sampaio Ferraz Júnior
197

, o “sentido moderno da legalidade” 

permite visualizar a lei como um instrumento de exercício da atividade administrativa, cujo 

conteúdo hermenêutico consistiria na solidariedade entre meios e fins (os atos são legítimos 

desde que alcancem os objetivos estabelecidos em lei de forma proporcional), e não como 

uma condição e um limite, pois a finalidade do princípio da eficiência versaria em: 

 

Disciplinar a atividade administrativa nos seus resultados, tornando possível a 

legitimação (mas também a responsabilização) dos atos administrativos por seu êxito 

em atingir os fins pretendidos por lei. Neste sentido, a validação do ato pelo 

princípio de eficiência tem estrutura finalística (validação pela obtenção do resultado 

pretendido por lei) e não condicional (validação pelo preenchimento das condições 

previstas em lei para realização do ato, independentemente de seu resultado). Ao 

adquirir essa estrutura finalística pautada pelo êxito em implementar determinadas 

políticas públicas, a discricionariedade, que se tornou mais ampla, ganha também 

um sentido técnico, que representa uma importante limitação e a sujeita a controle 

(diz-se que a discricionariedade das agências é uma discricionariedade técnica). [...] 

a legalidade finalística o vincula a uma otimização de sua solução para 

preenchimento dos conceitos e diretrizes legais. E quando se fala em otimização, na 

esteira do princípio da eficiência, entra em cena não só o êxito na execução dos 

objetivos legais (adequação), como também a ponderação dos meios em termos de 

necessidade (proibição de excesso), de redução dos custos impostos aos 

administrados e de ponderação de outros direitos e liberdades individuais envolvidas 

(proporcionalidade em sentido estrito). 

 

                                                 
196

 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. O poder normativo das agências reguladoras à luz do princípio da 

eficiência. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de (Org.). O poder normativo das agências reguladoras. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006. p. 283. 
197 

Ibidem. p. 283.
 



117 

 

 

Referido autor
198

, ao citar os ensinamentos de Virgílio Afonso da Silva, que considera 

as regras de adequação, necessidade e proporcionalidade estrita, como parâmetros 

hermenêuticos para interpretação de atos normativos (legais ou infralegais) ao confrontá-los 

com a norma constitucional (norma superior), ainda, que: 

 

[...] os limites desse poder discricionário nos atos das agências reguladoras, parece 

apropriado entender que a discricionariedade admite, num campo de possibilidades 

fáticas, a escolha de objetivos e a exigência de meios correspondentes, pedindo-se 

comprovação da eficiência das medidas tomadas. Por presunção, em termos de 

eficiência, a atividade é considerada livre, salvo quando vinculada estritamente 

(absoluta reserva de lei). Esta liberdade, porém, não é igual à liberdade privada, pois 

imputa ao administrador não o interesse social como um limite ao interesse privado, 

mas o interesse público como objetivo de realização, donde a razoabilidade das 

medidas tomadas (proporcionalidade, proibição de excessos, compatibilidade técnica 

e política). Trata-se de uma liberdade de escolha, conteúdo de uma competência 

(discricionária), delegada por lei no sentido de atuação conformada à solidariedade 

entre meios e fins (legalidade por legitimação). 

 

Nesse contexto, o mencionado autor aborda o princípio da eficiência não somente 

como base constitucional para uma delegação de poder normativo às agências reguladoras, em 

razão de disciplinar a atividade administrativa nos seus resultados, mas também como limite 

por força da responsabilização da Administração Pública pela aquisição destes resultados, ou 

seja, a atividade administrativa continua submetida à legalidade, muito mais, porém, à 
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solidariedade de meios e fins por atos normativos e reguladores. Afinal, o princípio da eficiência tem por 

característica disciplinar a atividade administrativa nos seus resultados e não apenas na sua consistência interna 

(legalidade estrita, moralidade, impessoalidade). Por assim dizer, é um princípio para fora e não para dentro. 

Não é um princípio condição mas um princípio fim, isto é, não impõe apenas limites (condição formal de 

competência) mas impõe resultados (condição material de atuação). Por seu intermédio, a atividade 

administrativa continua submetida à legalidade, muito mais, porém, à legalidade enquanto relação solidária entre 

meios e fins e pela qual se responsabiliza o administrador).” 
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legalidade enquanto relação solidária entre meios e fins pela qual se responsabiliza o 

administrador.
199

 

A partir do posicionamento do autor, questiona-se: o princípio da eficiência serviria de 

fato para fundamentar constitucionalmente (legitimar) a atuação normativa das agências 

reguladoras, diante do atual cenário que exige uma atuação administrativa pautada em 

resultados? E, mediante a possibilidade de responsabilização das entidades administrativas, 

eis que se encontram obrigadas a se utilizar de meios adequados, necessários e proporcionais 

para atingir os resultados pretendidos pela lei, é possível se efetivar um limite à atuação 

normativa das agências reguladoras?  

Merece destaque que, o autor se utiliza do fenômeno da mutação constitucional para 

justificar a ampliação do sentido do princípio da legalidade, de modo que, a legalidade 

associada à juridicidade impõe ao administrador público uma atuação pautada não só nos 

ditames legais (lei em sentido estrito), mas também a todo o ordenamento jurídico (regras e 

princípios), em cujo âmago encontra-se o dever de buscar a eficiência. 

Discorrendo sobre a atuação eficiente da Administração Pública, Paulo Modesto
200

 

enfatizou que a atividade administrativa possui de um lado uma dimensão da racionalidade e 

otimização no uso dos meios; e do outro lado, uma dimensão da satisfatoriedade dos 

resultados da atividade administrativa pública, explicando que: 

 

Na primeira dimensão do princípio da eficiência insere-se a exigência de 

economicidade, igualmente positivada entre nós, sendo desperdício a idéia oposta 

imediata. Trata-se aqui da eficiência como qualidade da ação administrativa que 

maximiza recursos na obtenção de resultados previstos. Na segunda dimensão, 
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 MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio constitucional da eficiência. Revista Diálogo 

Jurídico, Salvador, v. 1, n. 2, p. 9, maio, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 
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cuida-se da eficiência como qualidade da ação administrativa que obtém resultados 

satisfatórios ou excelentes, constituindo a obtenção de resultados inúteis ou 

insatisfatórios uma das formas de contravenção mais comuns ao princípio. 

  

Para Alexandre Santos de Aragão
201

 a eficiência não pode ser vista tão somente como 

uma maximização de lucro, porém, deve-se buscar um melhor exercício para alcance do 

interesse público, a fim de se “obter a maior realização prática possível das finalidades do 

ordenamento jurídico, com os menores ônus possíveis, tanto para o próprio Estado, 

especialmente de índole financeira, como para as liberdades dos cidadãos.” 

Por isso que para Paulo Modesto
202

 visualiza-se no princípio constitucional da 

eficiência uma instrumentalidade e uma pluridimensionalidade, caracterizando-se a primeira 

por não revestir de caráter absoluto mencionado princípio, o qual produz efeitos mediante o 

desempenho das funções ordenadora, hermenêutica, limitativa e diretiva.   

Quanto à pluridimensionalidade, o autor diz não enxergar no princípio da eficiência 

uma atuação do administrador público somente pautada na busca de economicidade quando 

do uso dos recursos públicos, isso porque, “na administração prestadora, constitutiva, não 

basta ao administrador atuar de forma legal e neutra, é fundamental que atue com eficiência, 

com rendimento, maximizando recursos e produzindo resultados satisfatórios”.  Logo, a 

obrigação de atuar de modo eficiente resume-se a uma ação idônea (eficaz), uma ação 

econômica (otimizada) e uma ação satisfatória (dotada de qualidade). 

                                                 
201
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Fórum, ano 11, n. 57, p. 13, set./out., 2009.  
202

 MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio constitucional da eficiência. Revista Diálogo 
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A partir dessa linha de raciocínio, vale-se das palavras de Alexandre Santos de 

Aragão
203

 quando coloca que “merece menção a relação entre a eficiência e a especialização 

técnico-setorial crescentemente presente no Direito Público contemporâneo”. Isso importa 

dizer que, o desenvolvimento de atividades técnicas (atividades específicas) pela 

Administração Pública precisa estar atrelado a uma normatização pontual, ao repasse desse 

exercício a órgãos técnicos, de modo a permitir a organização de setores específicos da 

sociedade. 

Marcos Juruena Villela Souto
204

 chega a sustentar que a  

 

[...] eficiência é um conceito jurídico indeterminado que, no entanto, pode envolver, 

para sua implementação, o exercício de competência discricionária, seja na escolha 

da única opção válida na interpretação da vontade da norma, seja na definição da 

melhor opção dentre as diversas disponíveis (e juridicamente válidas). 

 

Referido princípio impõe, portanto, a todo agente público a realização de suas 

atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional, refletindo a busca de resultados 

práticos de produtividade, de economicidade, redução de desperdício com o dinheiro público, 

sem jamais se sobrepor aos efeitos da legalidade, na medida em que: 

 

O Princípio da Eficiência de forma alguma visa a mitigar ou a ponderar o Princípio 

da Legalidade, mas sim a embeber a legalidade de uma nova lógica, determinando a 

insurgência de uma legalidade finalística e material – dos resultados práticos 

alcançados -, e não mais uma legalidade meramente formal e abstrata. Dizendo o 

óbvio, a partir do momento em que a eficiência e economicidade foram 

expressamente inscritas no texto constitucional – a Lei Magna – passaram a também 
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Fórum, ano 11, n. 57, p. 17, set./out., 2009. 
204
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integrar a legalidade, não mais uma legalidade oitocentista, formalista e meramente 

subsuntiva, mas uma legalidade neopositivista.
205

 

 

Portanto, corrobora-se com Tércio Sampaio Ferraz Júnior quando se utiliza do 

princípio da eficiência para servir como base constitucional ao exercício do poder normativo 

pelas agências reguladoras, em face da cobrança por maior eficiência das atividades 

desenvolvidas sob o manto da regulação setorial para o alcance das finalidades públicas, ou 

seja, da exigência de funcionamento da melhor forma possível, o que o administrador público 

irá alcançar ao buscar os objetivos legais de modo proporcional. 

 Ocorre, contudo, que evocar o princípio da eficiência como forma de limitar a atuação 

normativa das entidades independentes reflete, na verdade, uma espécie de equilíbrio 

mitigado, isso porque, a eficiência poderá ser a pedra de toque utilizada por agentes públicos 

para dar eficácia a atos normativos verdadeiramente ilegítimos em nosso sistema jurídico, 

como bem aponta Alexandre Santos de Aragão
206

 ao expor que: 

 

[...] a insurgência dos princípios da eficiência e da economicidade é uma via de mão-

dupla: por vezes o operador do Direito poderá/deverá não aplicar a regra específica à 

determinada situação porque geraria efeitos ineficientes, como, também, outras 

vezes, a pura e simples aplicação da regra não será considerada uma opção jurídica. 

 

Não basta apenas limitar a ação normativa eficiente das agências reguladoras, no 

sentido de obrigá-las a adotar critérios técnicos proporcionais como forma de atender os fins 

legais. Só isso não resolveria o problema, uma vez que o ponto nevrálgico está na ampla e 

abstrata margem de atuação discricionária repassada às agências reguladoras pelas leis 
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instituidoras, as quais não transferem uma padronização mínima para o desempenho da 

função normativa.  

Sabe-se que o administrador público diante de um caso concreto, bem como da 

presença de valores constitucionais, deve buscar a solução mais condizente de maneira a 

conciliar os interesses participantes na questão, colocando Gustavo Binenbojm
207

 que “como 

resultado de um tal raciocínio de ponderação, tem-se aquilo que convencionamos chamar de 

melhor interesse público, ou seja, o fim legítimo que orienta a atuação da Administração 

Pública.”  

Evocando os ensinamentos de Daniel Sarmento, referido autor afirma, ainda, que o 

princípio da proporcionalidade é um instrumento da ponderação, pois  

 
[...] no seu tríplice aspecto – adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito – a proporcionalidade guiará o itinerário lógico a ser percorrido pelo 

administrador com vistas à máxima realização dos interesses em jogo e a causação 

do menor sacrifício possível de cada um deles. 

 

Isso significa dizer que, o administrador público, no exercício de sua competência 

discricionária, deverá adequar o conteúdo de seus atos administrativos ao resultado útil 

exigido pelo legislador, escolhendo necessariamente os meios viáveis ao alcance das 

finalidades públicas, ponderando os efeitos positivos da norma jurídica com os encargos 

ocasionados aos administrados.  

Percebe-se, deste modo, que o princípio da proporcionalidade permite não só uma 

ampliação do campo da ação discricionária do administrador, mas também possibilita um 

maior controle dos atos emanados do poder público, haja vista que a legalidade do mérito 
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administrativo poderá ser questionada, caso o administrador não aja de maneira razoável e 

proporcional. 

Todavia, diante de uma ampla margem de atuação normativa transferida aos entes 

reguladores, até o controle pelos órgãos competentes poderá ser mitigado ao se deparar, em 

algum caso concreto, com atos normativos ordem técnica e especializada, isto é, haverá, 

naturalmente, uma maior dificuldade de se exercer um controle total. 

Isso porque, padece as leis instituidoras das agências reguladoras de algumas lacunas, 

não traçando ou impondo um limite mínimo de atuação, diante da necessária edição de atos 

normativos para implementação de conteúdos técnicos na ordem jurídica. Não é à toa, como 

visto, que diante de conceitos indeterminados (gerais e abstratos) as agências reguladoras 

poderão cometer excessos. Nesse sentido, Paulo Otero
208

 coloca que: 

 

[...] apesar de a lei pretender assumir uma natureza heterovinculativa face à 

Administração Pública, o certo é que deixa aos próprios órgãos administrativos a 

definição do sentido das suas normas, a concretização dos equilíbrios ponderativos 

entre princípios e bens tutelados que não se encontram resolvidos e até a 

identificação da própria norma a aplicar: a determinação concreta da natureza 

heterovinculativa da lei acaba, afinal, por repousar nas mãos da Administração 

Pública, gozando esta de um considerável espaço de criação de Direito. 

  

É patente o paradoxo vivenciado pelo atual modelo regulatório imposto à sociedade, 

como bem demonstra Sérgio Guerra
209

, de um lado, defende-se o exercício da função 

normativa introduzida no moderno direito administrativo econômico em decorrência do 

“tecnicismo galopante em que vive a sociedade de riscos”; por outro lado, a função 

regulatória  
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[...] deve-se assentar em solução jurídica que impeça que a grande quantidade de 

atos normativos editados pelas entidades autárquicas especiais (inflação normativa) 

venha a conduzir o subsistema regulado ao agravamento da imprevisibilidade e 

consequente insegurança jurídica inerente à sociedade pós-industrial.  

 

Desse modo, entende o autor que se faz necessário que as leis apontem não só 

elementos redutores da incerteza jurídica gerada no sistema jurídico com a abertura 

discricionária dada aos entes reguladores, como também imponham uma formalidade para 

edição de normas regulatórias, isso porque 

 

[...] as vantagens na padronização dos mecanismos de edição de normas regulatórias 

podem ser resumidas no aumento da eficácia da ação administrativa, na diminuição 

da pressão dos interesses privados organizados sobre a escolha administrativa e na 

potencialização dos valores da certeza, igualdade e segurança.
210

  

 

À luz do ordenamento jurídico, portanto, parece não ser razoável apenas limitar a ação 

normativa dos entes reguladores tão somente pelo fato de ser possível responsabilizá-los pela 

criação de atos ilegítimos e arbitrários, os quais não refletem resultados positivos ante a 

ausência da solidariedade dos meios usados para o alcance das finalidades legais. A limitação 

a infundadas ações normativas deveria advir da própria lei que confere função normativa às 
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na valoração tecnicamente motivada.” (p. 116-117)
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agências reguladoras, especificando de modo mais real o campo de autuação dessas entidades, 

a fim de que desenvolvam seus atos normativos com natureza meramente complementar.  

A problemática instala-se no sistema, porque infelizmente na ausência de normas 

padronizadoras a ação administrativa ganha espaço, realizando um papel que era para ser 

desempenhado pelo Legislador, o qual, além de não possuir preparo técnico suficiente para 

regulações setoriais, fica à mercê de interesses meramente eleitoreiros, o que possibilita ainda 

mais a atuação das agências reguladoras ao se depararem com as necessidades do mercado e a 

inexistência de normas específicas que regulem as matérias.  
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CONCLUSÕES 

     

 

O Estado, dito Estado providência, eis que desenvolvedor de políticas de interferência 

direta no exercício de atividades públicas no campo social e econômico, como forma de coibir 

ou amenizar as desigualdades geradas na sociedade com a política individualista do 

movimento liberal, transformou o aparato estatal em um meio extremamente burocratizado, 

incapaz de atender as prementes necessidades advindas do mercado, sobretudo, com a 

ocorrência do estreitamento das relações comerciais sobrevindas do fenômeno da 

globalização e o indispensável conhecimento de matérias de ordem técnica, em razão do 

crescimento tecnológico e científico vivenciado nas comunidades.  

Esses fatores, aliado a uma pressão de determinados organismos políticos, foram 

suficientes para a ascensão de um Estado regulador, o qual tinha como objetivo repassar a 

prestação de serviços públicos e o exercício de atividades econômicas à iniciativa privada, 

sem eximir-se, contudo, de promover a organização e a fiscalização do desempenho dessas 

funções. Nesse contexto, diminuiu-se a intervenção direta e empreendedora do Estado no 

domínio econômico, mas não o eximiu de exercer a regulação e a inspeção das funções 

delegadas aos particulares, sobretudo, das atividades econômicas que exigem um regime 

especializado. 

Esse fenômeno é visualizado no Brasil ao longo da década de 90 que, mediante 

processos de reformas administrativas, importou do modelo norte americano as diretrizes para 

criação de alguns entes, denominados de agências reguladoras, integrantes da Administração 

Indireta, formatadas como autarquias de regime especial, às quais foram repassadas as 

funções de fiscalizar, aplicar penalidades, decidir conflitos e editar atos normativos para 

imposição de normas técnicas. Em razão do formato constitucional adotado pelo Estado 
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brasileiro, pautado em princípios da separação dos poderes e da legalidade, questionou-se 

qual fundamento jurídico-constitucional e o concreto limite ao exercício dessa função 

normativa, quando se está diante da transferência de competências tão gerais e abstratas. 

Para tanto, analisou-se o debate doutrinário acerca do tema, identificando a função 

normativa como o mero exercício de uma ação administrativa regulatória, necessária a 

implementação de normas técnicas no ordenamento jurídico, em atendimento das políticas 

públicas definidas por lei. Não podem as agências reguladoras inovar na ordem jurídica e criar 

direitos e obrigações aos regulados, na medida em que se encontra limitada pelo princípio da 

reserva legal. Desse modo, não cabe se sustentar a edição dos atos normativos como atos 

regulamentares autônomos, eis que o texto constitucional limita a utilização dessa espécie 

normativa a hipóteses estritamente definidas, bem como a funções por elas desempenhadas 

estão despedidas de caráter regulamentador, na medida em que dita função é da competência 

exclusiva do chefe do Executivo, para fiel execução das leis.   

Percebe-se o esforço doutrinário para conferir interpretações mais abrangentes ao 

princípio da separação dos poderes, a fim de se aceitar a delegação de competência normativa 

as agências reguladoras, sobretudo, com caráter complementar, tendo em vista que a 

Constituição, em princípio, especifica caso de delegação normativa para fiel execução da lei, 

de competência particular, como visto acima; quando, na verdade, deveria ser defendida a 

reformulação do texto constitucional, como meio de legitimar e limitar a ação normativa das 

agências, pois a elas são delegadas competências normativas mediante normas 

infraconstitucionais com uma ampla margem discricionária, o que gera riscos à violação do 

princípio da separação dos poderes, se o agente público invadir a órbita da reserva legal. 

Outro ponto que chamou a atenção foi o fato de que, a partir da ampliação do princípio 

da legalidade - eis que defendido atualmente dentro de um bloco de legalidade, na medida em 
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que se exige da Administração Pública não só o respeito à lei, mas também ao ordenamento 

jurídico como um todo -, não é possível a adoção da teoria da deslegalização na ordem 

jurídica, em razão das regras e princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito.  

A tentativa de adequar modelos utilizados em outros ordenamentos, como é caso do 

sistema francês, não pode ser imposto ao nosso sistema por ferir padrões constitucionais. Isso 

porque, uma lei dita deslegalizadora não pode conferir a atos normativos administrativos a 

possibilidade de afastar a matéria técnica disciplinada anteriormente por outra legislação, para 

definir materialmente o conteúdo de normas técnicas, abdicando do papel desempenhado pelo 

Legislativo na definição de políticas públicas.  

Assim sendo, dita teoria não reveste a força necessária para fundamentar e limitar a 

ação normativa das agências reguladoras, pois, estaria se admitindo a adoção de verdadeiros 

atos normativos, com caráter regulamentar autônomo, apto a disciplinar sobre direitos e 

obrigações, o que é plenamente impossível em face da nossa Constituição. 

No que tange à defesa da teoria da mutação do princípio da legalidade, como forma de 

fundamentar e dotar de limites a atuação normativa das agências reguladoras, com fulcro no 

princípio da eficiência, de forma que o administrador público possa alcançar os fins almejados 

pela lei, utilizando-se de meios adequados, necessários e proporcionais, entende ser possível 

se utilizar da eficiência para legitimar a atuação normativa das agências reguladoras, 

pautando-se sua intervenção tão somente na definição de normas técnicas. Todavia, a 

responsabilização do administrador público pela sua ineficiência não parece ser plenamente 

suficiente para limitar a ampla atuação discricionária das agências reguladoras. É forçoso 

reconhecer que a limitação deve está respaldada na lei, que deveria delimitar o campo da 

atuação normativa para implementação de normas técnicas, de modo a preservar a obediência 

à reserva legal e a segurança jurídica aos administrados. 
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