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RESUMO 

 
A Administração Pública brasileira foi objeto de profunda reformulação 

na década de 90. Na ideologia dessas mudanças, propugnou-se a redução do 
aparelho estatal, com a substituição do modelo burocrático weberiano pela 
administração gerencial. O Estado, outrora provedor de bens e serviços e 
protagonista direto na atividade econômica, vem cedendo espaço ao Estado 
regulador, com função de monitorar/corrigir os desacertos da iniciativa privada. 
Nesse contexto surgiram as agências reguladoras, autarquias especiais, com maior 
independência que as comuns e titulares de poder normativo. Examina-se, neste 
estudo, o controle judicial dessas entidades, partindo da premissa de que, embora 
no seu desenho institucional estejam menos sujeitas ao controle do próprio 
Executivo, dada a flexibilidade gerencial da sua atuação, tal contingência não chega 
ao ponto de eliminar o amplo e irrestrito controle pelo Judiciário. Dentre as 
atribuições dessas entidades, destacam-se funções quase-judiciais, singularidade 
que, por si só, não suprime esta cláusula pétrea (princípio da unidade de jurisdição). 
Pesquisou-se a literatura jurídica nacional e estrangeira, bem como a jurisprudência, 
de modo a demonstrar as diversas matizes de apreensão desse novel instituto. No 
direito norte-americano, o controle judicial das agências é bastante mitigado, modelo 
que se pretende adotar no Brasil, à revelia de princípios consagrados no nosso 
sistema jurídico constitucional e legal, como os da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, motivação e razoabilidade. Ainda que titulares de 
discricionariedade técnica na implementação de seus misteres, as agências têm 
seus atos sujeitos ao crivo judicial, inclusive com vistas a aferir sua adequação aos 
objetivos propostos de concretização das políticas públicas. 

 
Palavras-chave: Agências Reguladoras; Controle Judicial; Poder Normativo; Princípio da 

Unidade de Jurisdição. 
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ABSTRACT 
 
 

Brazilian Public Administration was deeply reorganized in the 90’s. According 

to the ideology of these changes, it was defended the reduction of state-owned system, with 

the substitution of Weber’s bureaucratic model by the managerial administration. The State, 

formerly provider of possessions and services and direct protagonist for the economic 

activity, has given space up to the regulation State, aimming to monitor/correct the private 

initiative mistakes. In this context, it came out the regulating agencies, special absolute 

sovereignty with greater independence than the ordinary ones and holders of regulation 

power. It’s analysed, in this study, the judicial control of these entities, based on the premise 

that, although in their institutional figure they are less subject to the control of the own 

Executive, because of the managerial flexibility of their action, such possibility doesn’t take 

away the wide and unrestricted control by the Judiciary. Among the attributions of these 

entities, it’s pointed out the nearly-judicial functions, singularity that, by itself, doesn’t 

suppress this rocky clause (jurisdiction unity principle). It was researched the foreign and 

national juridical literature, as well as jurisprudence, so that it could demonstrate the several 

nuances of grasp of this new institute. In North-American Law, judicial control of agencies is 

very mitigated, model that is intended to be adopted in Brazil, without the approval of 

principles devoted to our constitutional and legal juridical system, such as the ones of 

legality, impersonality, morality, publicity, efficiency, motivation and reasonableness. Even 

being holders of technical discretionarility in the implement of their needs, agencies have 

their acts subject to judicial riddle, inclusively with a view to compare their adjustment to the 

suggested objectives of public policy realization. 

 
Key-words: Regulation Agencies; Judicial Control; Regulation Power; Jurisdiction Unity 

Principle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
 

 
 

7

S U M Á R I O 

RESUMO 

ABSTRACT 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 COLOCAÇÃO DO TEMA  ...................................................................................10  

1.2 PLANO DE EXPOSIÇÃO  ..................................................................................13  

2 A REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO 

2.1 BREVE ESCORÇO HISTÓRICO  .......................................................................14 

2.2 A REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO  .......................................16 

2.3 O PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO NO BRASIL  ....................21 

2.4 AS AGÊNCIAS REGULADORAS NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO 

ESTATAL  ............................................................................................................24 

2.5 A EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98  ..............................................................26 

2.6 AS AGÊNCIAS EXECUTIVAS E O CONTRATO DE GESTÃO  .........................29 

3 NOVOS PARADIGMAS NO DIREITO ADMINISTRATIVO 

3.1 NOVO PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO DIREITO 

ADMINISTRATIVO  ..............................................................................................31 

3.2 DIREITO ADMINISTRATIVO CONSENSUAL  ....................................................33 

4 AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

4.1 A IDÉIA DA REGULAÇÃO  ..................................................................................35 

4.2 O ALCANCE DA ATIVIDADE REGULATÓRIA  ..................................................36 

4.3 AGÊNCIAS REGULADORAS: CONCEITO  .........................................................38 

4.4 AGÊNCIAS REGULADORAS: CARACTERÍSTICAS  ..........................................40 

4.5 O PODER NORMATIVO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS ............................43 

4.5.1Princípio da Legalidade e o Poder Regulamentar.............................................43 

4.5.2 As Agências e seu Poder Normativo  ..............................................................47 

4.6 AGÊNCIAS NORTE-AMERICANAS – versus -  AGÊNCIAS NACIONAIS ........53 

5 O CONTROLE JUDICIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

5.1 CONTROLE JUDICIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA 

UNIVERSALIDADE DA JURISDIÇÃO  .....................................................................59 



 

 

  
 
 

 
 

8

5.2 NOVAS VERTENTES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL  ...................................63 

5.3 DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E CONTROLE JURISDICIONAL .68 

5.4 CONTROLE JUDICIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS  ..............................72 

5.5 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS DAS 

AGÊNCIAS REGULADORAS  .............................................................................86 

6 AS AGÊNCIAS REGULADORAS NA VISÃO DA JURISPRUDÊNCIA ................89 

6.1 AGÊNCIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS  ..........................................................91 

6.2 CARTEL DE COMBUSTÍVEIS  ...........................................................................93 

6.3 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRA DE PESSOAL PELAS AGÊNCIAS 

REGULADORAS  .................................................................................................93 

6.4 DISCRICIONARIEDADE E EXAME JUDICIAL  ....................................................94 

6.5 ESTABILIDADE TEMPORÁRIA DOS DIRIGENTES DAS AGÊNCIAS...............94 

6.6 LANÇA-PERFUME (CLORETO DE ETILA)  .......................................................96 

6.7 LICITAÇÃO  .........................................................................................................97 

6.8 LITICONSÓRCIOS E COMPETÊNCIAS  ............................................................98 

6.9 MANDADODE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA  ................................................98 

6.10 NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS RECEITAS DAS AGÊNCIAS  

        REGULADORAS  ............................................................................................. 99 

6.11 PODER NORMATIVO........................................................................................99 

6.12 RÁDIOS COMUNITÁRIAS..................................................................................100 

6.13 REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS 

REGULADORAS..............................................................................................101 

6.14 RESOLUÇÕES DAS AGÊNCIAS REGULADORAS .......................................101 

7 CONCLUSÕES 

7.1 CRISE/MODERNIZAÇÃO DO ESTADO  ..........................................................104 

7.2 UM NOVO APARATO ESTATAL  .....................................................................105 

7.3 AS AGÊNCIAS  REGULATÓRIAS E SEU PODER NORMATIVO  ..................105 

7.4 FISCALIZAÇÃO JURISDICIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS  ..........106 

7.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  .............................................................................108 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................110 
 



 

 

  
 
 

 
 

9

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 COLOCAÇÃO DO TEMA 

 

 

Tratar das agências reguladoras importa necessariamente abordar o 

moderno conceito de Estado e de Administração Pública, profundamente 

modificados para o melhor atendimento dos interesses coletivos. 

 

Produtos de uma reforma administrativa, as agências reguladoras 

gozam de prerrogativas jamais vistas no aparelho estatal descentralizado, 

enfeixando, ao mesmo tempo, competências legislativas (poder normativo), 

executivas (poder de polícia) e jurisdicionais (instância de resolução de contencioso 

administrativo).  

 

Essas agências reguladoras trazem, embutido, um discurso ideológico 

de “flexibilização” dos institutos clássicos do direito administrativo, cadenciado com 

uma conseqüente “flexibilização” dos mecanismos de sindicabilidade judicial das 

ações administrativas. Outrora vicejava a absoluta imunidade administrativa na 

consecução de tarefas de cunho discricionário, vertente que foi se esvaindo após a 

democratização do Estado brasileiro, decorrendo daí o aperfeiçoamento dos 

mecanismos de controle judicial. Embora esse novo Direito Administrativo seja bem-

vindo, repele-se a tentativa de ressurreição de conceitos sepultados.  

 

Na medida em que cresceram os seus poderes de influência, inclusive 

nas decisões políticas em relação a setores estratégicos, não raro permeadas de 

exorbitância, as agências reguladoras vêm sendo alvo de demandas judiciais.  
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Na visão de alguns doutrinadores, o Poder Judiciário não pode se 

imiscuir nas decisões de mérito proferidas pela Administração Pública, isto é, naquilo 

que diga respeito à sua conveniência e oportunidade. Após um longo 

aperfeiçoamento (alargamento) desse controle judicial, haurida nos melhores 

ensinamentos como o de juristas do tomo de Celso Antônio Bandeira de Mello, vem 

se tentando erigir limites à cognoscibilidade judicial, à vista das singularidades 

dessas autarquias especiais, menos dispostas a ver contestados seus atos.  

 

Já ensinava Celso Antônio Bandeira de Mello (1988, p. 42), em 1988, 

que o mérito do ato administrativo é da esfera privativa do administrador, mas:  
 
só existirá quando, verdadeiramente, seja forçoso reconhecer a 
impossibilidade real de contraste daquele conteúdo decisório, ante 
uma pluralidade de alternativas equivalentemente admissíveis, em 
apreciação razoável, sobre o modo perfeito de satisfazer a finalidade 
da lei no caso concreto. Fora daí, sempre haverá a possibilidade do 
Judiciário corrigir a conduta administrativa porquanto, além desta 
esfera, no qual as dúvidas são inelimináveis, inexiste discrição, mas 
violação do Direito, a pretexto de exercê-la. 

 

No exercício da competência regulamentar, invoca-se a discrição 

administrativa que afasta a aferição pelo Judiciário. Entretanto, como a 

Administração deve pautar-se em princípios constitucionais e legais, cabe ao 

Judiciário averiguar a observância de tais primados, o que não significa estar 

substituindo o juízo meritório do administrador, mas apenas examinando a 

legalidade (constitucional) do ato administrativo. 

 

Nesse sentido, é de ser prestigiado o princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional (art. 5o., XXXV,CF), sobre quaisquer atos, inclusive os do Poder 

Público, proposição que constitui cláusula pétrea. Acentua o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Celso de Mello (SUPREMO..., 1995, p. 132): 

 
A cláusula do judicial review, cuja gênese reside no texto da própria 
Constituição da República, rompe – ao viabilizar a invocação da 
tutela jurisdicional do Estado – qualquer círculo de imunidade que 
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vise a afastar, numa comunidade estatal concreta, o predomínio da 
lei e do direito sobre a arbitrariedade do Poder Público. 

 

Já se defende que essas agências reguladoras, por terem atribuições 

próprias de caráter eminentemente técnico, estariam, neste particular, imunes ao 

controle judicial ou, pelo menos, alargado o círculo impenetrável à autoridade 

judiciária, sobretudo porque suas competências foram delegadas pelo Parlamento, 

através da deslegalização.1 Ocorre que nem mesmo os atos perpetrados pelo Poder 

Legislativo estão imunes ao controle judicial.2 

 

Nessa perspectiva de reforma do aparelho estatal, tem-se defendido a 

necessidade de uma administração gerencial mais voltada para os resultados, na 

qual os excessivos controles, inclusive do Judiciário, vão de encontro aos novos 

paradigmas de atuação do administrador. Embora reconheçamos que a tão 

propalada eficiência pressupõe uma certa margem de liberdade do gestor público, 

também hão de ser aprimoradas as estruturas controladoras, sobretudo em face dos 

históricos desmandos administrativos das entidades que cuidam de recursos 

públicos.(FREITAS, 1999, p. 16-17). 

 

Afastar os atos administrativos das agências da ampla verificabilidade 

judicial seria reconhecer, a priori, a impossibilidade de neles conter ofensa aos 

princípios e normas constitucionais ou legais, bem como eventual desvio de 

finalidade, prerrogativa que não se compatibiliza com um Estado que se diz 

democrático de Direito, no qual todos os Poderes (e as agências fazem parte do 

Executivo) se controlam e se fiscalizam reciprocamente. 

 

 

 
                                                 
1Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto (Curso de Direito Administrativo, 12. ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p.33.), deslegalização é uma modalidade de transferência de funções “pela qual as 
casas legislativas abrem um espaço normativo, quase sempre de natureza técnica, em que se 
demitem da função de criar normas legais para que outros entes, públicos ou privados, o façam, sob 
os limites e controles por elas estabelecidos”. 
2 V. QUEIROZ FILHO, 2001, p. 7. 
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1.2 PLANO DE EXPOSIÇÃO 

 

 

O objeto desse estudo é o controle judicial dos atos das agências 

reguladoras. A pesquisa cuida, inicialmente, de aspectos genéricos, como o histórico 

que precedeu a Reforma do Estado e da Administração Pública Brasileira e seus 

novos delineamentos, para, no decorrer do trabalho, enfocar os pontos mais 

específicos do tema, quais sejam, as agências propriamente ditas e o controle 

judicial dos seus atos, visualizando o entendimento jurisprudencial em alguns casos 

polêmicos. 

 

No capítulo 2 há um breve histórico da crise do Estado e sua 

conseqüente reformulação, passando pelas mudanças em sede constitucional e 

legal da Administração Pública, com seus reflexos no aparelho regulatório estatal. 

 

O capítulo 3 procura assentar a nova concepção de Direito 

Administrativo, que vem sendo reformulado em face mesmo do novo desenho 

ideológico do Estado. 

 

O capítulo 4 traça algumas noções básicas das agências reguladoras, 

conceituando-as e caracterizando-as, sem olvidar o problema do poder normativo e 

a influência alienígena no direito regulatório brasileiro. 

 

O capítulo 5 trata do tema central desenvolvido aqui - controle judicial 

das agências -, passando pelo controle judicial da administração pública, novas 

vertentes da atuação jurisdicional e discricionariedade administrativa. 
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O capítulo 6 traz à lume jurisprudência versando sobre alguns casos 

julgados, relativos às agências reguladoras, pelos Tribunais e juízos de primeiro 

grau. 

 

2 A REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

2.1 BREVE ESCORÇO HISTÓRICO 

 

 

O conhecido Estado do Bem-Estar Social (Welfare State), cujo ideário 

pode ser traduzido juridicamente na promoção de um conjunto alargado de direitos 

sociais titularizados pelos indivíduos e grupos sociais, marcou profundamente o 

século XX. No final do século XIX e início do século XX cresceram os movimentos 

reivindicatórios por melhores condições de trabalho e de vida e o destinatário dessas 

demandas foi o Estado, que procurou dotar juridicamente os cidadãos de direitos 

sociais e fomentar políticas públicas. A Revolução Russa de 1917 foi um dos 

movimentos que mais provocou o receio de uma insurgência social nos países 

desenvolvidos, levando estes a adotar políticas compensatórias, tendentes a 

amainar os problemas sociais emergentes à época.   

 

Diante das crescentes reivindicações das classes populares, o modelo 

do Estado adotado – Estado do Bem-Estar Social ou Estado Socialista – ampliava 

sempre a estrutura então vigente, acrescendo-lhe cada vez mais deveres, como 

saúde, educação, previdência, emprego e outros. 

 

Alguns fatos que comandaram a história da humanidade no século XX, 

como as duas Grandes Guerras mundiais, a quebra da bolsa de Nova York e outros 

que mudaram a rota da economia mundial, obrigaram o Estado a intervir na 

economia. Aliás, durante todo o século XX, assistiu-se a transformações 
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substanciais na estrutura do Estado, sobretudo com vistas à superação do modelo 

de omissão, caracterizado outrora pelo atendimento apenas das classes 

dominantes. A intervenção estatal na economia foi uma forma de restabelecer o 

equilíbrio e a estabilidade econômica, sopesando os valores da iniciativa privada e a 

necessária ação governamental para distribuir a riqueza de maneira mais justa. 

O surgimento de Estados intervencionistas, autorizados a concorrer 

com a iniciativa privada, a fim de promover o bem-estar social, provocou uma 

ampliação da máquina estatal, culminando no aparecimento do déficit fiscal no 

Brasil: à medida que o Estado brasileiro crescia, desenfreadamente, precisou 

arrecadar mais para fazer face às despesas que se acumulavam na assunção de 

diversas responsabilidades. A crise dos modelos socialistas e capitalistas, em razão 

da impossibilidade material de responder aos reclamos sociais, fomentou o debate 

acerca da dimensão necessária do Estado, impulsionando a sua reforma, também 

potencializada pela formação de um mercado global, constituído por blocos 

econômicos.  

 

A falta de recursos do Estado para suprir todas as necessidades 

coletivas ensejou a busca por investimentos privados em áreas até então sob seu 

exclusivo comando. Nesse momento, o Estado vai se afastando do processo 

produtivo. 

 

As dificuldades enfrentadas pelo Estado Provedor provocaram o 

ressurgimento da doutrina do liberalismo. Esta professa a desestatização3 ( 

diminuição da participação do Estado, principalmente nas atividades econômicas) 

porque, segundo defendem seus sectários, ficou demonstrado que o Estado, quando 

empresário, representa um entrave ao desenvolvimento, além de ser pródigo nos 

gastos, gerando déficit orçamentário inibidor do aprimoramento de serviços públicos 

fundamentais.  

                                                 
3 Para Celso Antônio Bandeira de MelloO (in Privatização e Serviços Públicos, Revista Trimestral de 
Direito Público.São Paulo: Malheiros Editores, 1998, N. 22, pp. 172-180) a desestatização diz respeito 
aos serviços públicos que tiveram sua execução delegada à iniciativa privada. A privatização, por seu 
turno, compreende as atividades econômicas que não são mais exploradas pelas entidades estatais. 
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Assim, partidários da concepção liberal defendiam a redução do 

tamanho da administração pública e a delegação de decisões a entidades imunes a 

pressões políticas, já que, para eles, o Estado é influenciado por injunções políticas 

e acaba por atuar em áreas afetas à iniciativa privada.  

 

2.2 A REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

O modelo de Estado estava em xeque. Diante da sua dimensão na 

economia, vinha sendo questionado e objeto de sucessivas propostas de 

aprimoramento, partindo da premissa de que devia intervir minimamente na 

economia e ser mais eficiente em áreas consideradas mais relevantes, relegando à 

iniciativa privada a atividade produtiva.4  

 

Foi-se assentando o discurso repetido da doutrina liberal, segundo o 

qual o Estado é menos eficiente que o setor privado quando produz diretamente 

bens e utilidades. Por isso, defendeu-se a sua redução ao máximo. Entretanto, 

mesmo os paladinos desse modelo de Estado reconhecem que determinadas 

atividades não podem sair da sua competência, como p. ex., a defesa nacional, as 

relações diplomáticas, a prestação jurisdicional entre outros. 

 

A intervenção crescente do Estado na economia, embora necessária 

em alguns setores, qualificou-o como empresário, além de primordial prestador de 

serviços públicos. Para a doutrina liberal, na condição de empresário, o Estado 

revelou-se ineficiente5 na gestão, conforme critérios negociais, sobretudo porque 

                                                 
4 Por se afastar do aparato do Estado, não se diga que a exploração da economia esteja em segundo 
plano, até porque o oferecimento de bens e serviços adequados pelo empresariado conduz à 
satisfação dos interesses sociais, que é o objetivo estatal. 
5 Observa, Sérgio Nelson Mannheimer (1998, p. 225) que, na condição de papel de prestador de 
serviço e ao mesmo tempo fiscalizador, o Estado revelou-se insuficiente no controle, até porque “não 
se sente ele estimulado a denunciar suas próprias falhas ou deficiências.” 
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precisou acomodar-se a interesses políticos, fato que levou ao descrédito várias 

instituições públicas e seus administradores.  

 

O gigantismo estatal, com atuação em todos os setores da vida em 

sociedade, teria provocado ineficiência na prestação de serviços públicos e 

endividamento público, interno e externo. Firmou-se, pois, a necessidade de 

limitação do intervencionismo estatal, de modo a redimensionar  as atividades do 

Estado para o fomento e a garantia de acesso do cidadão aos serviços públicos.  

A crescente transferência, à iniciativa privada, de atribuições 

tradicionalmente conferidas ao Estado se insere no amplo quadro de transformações 

da economia capitalista mundial. Essas transformações significam a mudança do 

papel do Estado, deixando as tarefas de empreendedor para assumir a regulação.6 

Dito de outra maneira, com o esvaziamento das funções do Estado empresário 

através do processo de privatização, desenhou-se a formação de todo um aparato 

regulatório, munido de instrumental técnico e imune (em tese) a pressões políticas, 

de modo a preservar a consecução de tarefas que outrora estavam a seu cargo. A 

retirada do Estado da produção direta de bens e prestação de serviços resultou no 

fortalecimento dos mecanismos de intervenção nos setores que deixou de explorar 

diretamente. 7 

 

A reforma do Estado traz em seu bojo a idéia de torná-lo mais “leve”, 

delegando-se aos particulares a prestação de serviços que antes lhe eram 

confiados. O refluxo do Estado como agente das atividades econômicas, porém, não 

retira a sua importância e responsabilidade na condução dos interesses maiores da 

                                                 
6 Importante aduzir que o aparecimento da regulação nem sempre veio precedida de um processo de 
privatização/desestatização em outros países. Veja-se o caso dos EUA, onde tradicionalmente o 
Estado não intervém com intensidade na economia, mas existe a função regulatória há muito mais 
tempo. 
7 Sobre a Reforma do Estado, vaticinou Paulo Rabello Castro (1995, p.51-52) :“Nesse novo mundo, 
tão admiravelmente eficiente, o Estado providencial mantém-se apenas pela tradição, pelo 
corporativismo dos grupos associados a esse interesse e por um compreensível medo de mudança. 
Tudo indica, portanto, que a hipercompetitividade dos tempos atuais desemprega a noção de Estado-
Empresário, ou seja, o produtor direto de bens e serviços, para reempregá-lo como agente indutor de 
competitividade. O Estado não joga; mas atua como preparador técnico da equipe que joga com suas 
cores.” (grifo nosso). 
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sociedade, até porque deve ser assegurada a realização das atividades 

consideradas fundamentais, nas quais ele deve primar pela eficiência. 

 

Considerando o modelo hipertrófico de Estado que vigorava até então, 

foi necessário fazer uma delimitação precisa das funções que competem ao Estado. 

Há uma insurgência contra o Estado onipresente, pugnando-se pela redução de seu 

papel e eficiência nas atribuições básicas que remanescerem. 

 

A transferência de atividades do setor público para o privado, segundo 

seus defensores, não significa plantar um Estado absenteísta. Este não se desliga 

de sua incumbência maior de prestar serviços públicos ou regular setores 

econômicos estratégicos, apenas diminui a intensidade de sua participação. 

 

À estrutura anterior de um Estado com forte ingerência na economia e 

produtor direto dos bens e serviços seguiu-se um Estado com tendência para a 

desregulamentação da economia, a abertura comercial, a flexibilização de 

monopólios estatais e a privatização de empresas públicas. Essa mudança, no 

Brasil, ocorreu necessariamente com as emendas à Constituição Federal de 1988, já 

que esta preservava uma relativa ingerência do Estado ao cuidar do modelo da 

ordem econômica. 

 

No processo que se desencadeou no Brasil, procurou-se adequar a 

economia brasileira aos balizamentos da agenda internacional de reforma do 

Estado, cujos pilares se materializaram numa rígida disciplina fiscal, na estabilidade 

da moeda, na delegação da administração direta para entes descentralizados e na 

abertura à concorrência até em setores de restrito acesso. A saída do Estado da 

economia, a austeridade fiscal e a abertura comercial integravam a nova ideologia 

reformista. 
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A globalização é, indiscutivelmente, um fator que tem influenciado as 

reformas nos Estados. Ela se entrelaça com a doutrina neoliberal, cuja tese central 

focaliza a mínima intervenção no mercado ou mesmo a auto-regulação. Como as 

regras do mercado internacional ganham cada vez mais força, as ações internas 

tendem a acomodar-se aos seus ditames, não raro com potencial para eliminar 

garantias conquistadas no direito interno. É reflexo da globalização a inovação 

tecnológica, sem a qual os protagonistas deste cenário ficariam fora do concerto 

econômico mundial. 

 

Nesse sentido, a reforma administrativa, recentemente implantada no 

Brasil, está contextualizada com essa nova mentalidade globalizante, ou seja, com a 

inserção de mecanismos de redução do papel do Estado, embora a Constituição 

Federal de 1988 já delineasse a excepcionalidade da atuação estatal na esfera 

econômica.8 A exploração da atividade econômica pelo Estado rege-se pelo caráter 

de subsidiariedade, de modo que somente em hipóteses restritas e 

constitucionalmente previstas poderá agir diretamente como empresário. 

 

Já os serviços públicos, diferentemente das atividades econômicas, 

são, a priori, tarefas do Estado, que poderá prestá-los diretamente (pelos órgãos 

despersonalizados integrantes da Administração), indiretamente (por entidades com 

personalidade jurídica própria) ou por delegação a pessoas físicas ou jurídicas. A 

prestação indireta poderá ser realizada por pessoas jurídicas de direito público 

(autarquias e fundações públicas) e de direito privado (empresas públicas e 

sociedades de economia mista). 
 

É nesse processo de crise/modernização do Estado, caracterizado pela 

sua menor intervenção direta, somada à necessidade de regulação da prestação de 

serviços públicos e das atividades econômicas estratégicas, que se insere a criação 

                                                 
8 “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta da atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional 
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”. 
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das agências reguladoras.Essas agências têm natureza de autarquia 9 especial10 e 

possuem mais autonomia que as autarquias comuns. Embora submetidas aos 

princípios norteadores da administração pública, são municiadas de mais 

discricionariedade técnica, com vistas a dar mais efetividade ao sentido que baliza a 

atividade estatal hodierna, pautada no modelo de administração gerencial, na qual é 

buscado o resultado, em detrimento da burocracia da administração tradicional. 

 

No Brasil, o surgimento de autarquias especiais veio também à 

reboque da ineficiência das autarquias comuns. A História registra que estas foram 

palco de constantes abusos na condução das atividades descentralizadas, 

sobretudo em face da ingerência indevida de fatores econômicos e políticos, o que, 

com o tempo, levou a uma crescente limitação. 

 

Essas novas autarquias, porém, exercem a função de controle de 

empresas privadas que desenvolvem tarefas estratégicas e podem inviabilizar 

políticas públicas importantes, daí se pugnar pela mantença de sua independência 

em relação ao poder político, e que suas decisões sejam tomadas à luz de critérios 

técnicos. 

 

Ainda a respeito da necessária independência das agências em 

relação às ingerências políticas, mediante opções técnicas, é bem de ver-se que a 

privatização insuflou vultosos investimentos pela iniciativa privada em atividades 

dantes estatais. Assim fazendo, confiou no novo modelo, e não poderia ficar ao 

arbítrio de interesses políticos o desempenho de suas atividades. Daí que os 

agentes econômicos pugnam pela segurança, que somente será obtida com uma 

regulação eminentemente técnica, independente de pressões políticas. 

 
                                                 
9 O conceito de autarquia está contemplado no art. 5o , I, do Decreto-Lei /67: “serviço autônomo, 
criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades 
típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizada.” 
10  O adjetivo especial já fora empregado em relação às universidades públicas na Lei Nº 5.540, de 
28.11.68, para destacar que tais entidades têm um grau de autonomia administrativas superior às 
demais autarquias. 
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A regulação consiste em atos de controle, fiscalização e normatização 

de serviços públicos delegados e atividades econômicas, materializada 

essencialmente na fixação, reajuste, revisão ou homologação de tarifas cobradas 

aos usuários dos serviços.  

 

Não obstante o poder conferido às agências reguladoras de monitorar 

áreas de interesse do Estado, através da intervenção no domínio econômico e da 

fiscalização de serviços públicos, não se olvide que o Poder Público continua, 

através de seus representantes eleitos, com a função de formular as políticas 

públicas, definindo as prioridades sociais. Aliás, já se discute o papel das agências 

reguladoras diante de uma eventual mudança de governo11, dada a insatisfação com 

o atual modelo, em especial após a crise de abastecimento de energia elétrica, na 

qual a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – foi co-responsabilizada. De 

qualquer sorte, a discussão sobre a formulação das políticas públicas até o presente 

não passa ao largo das agências, uma vez que através delas serão implementadas. 

 

 

2.3 O PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO NO BRASIL 

 

 

                                                 
11 ; Revista Semanal Época de 06.01.2003: Economia e Negócios - Choque Estatal. O Governo 
esvazia agências reguladoras e fortalece ministérios e estatais para assumir as rédeas da infra-
estrutura. Vale conferir trechos da matéria do periódico : “O primeiro choque do governo Lula com a 
herança de FHC já está em andamento: o regime de tarifas públicas. O governo petista decidiu 
enterrar o que classifica de modelo liberal nas áreas de energia, petróleo e telecomunicações. Prega 
a volta da presença do Estado nas decisões como forma de ampliar, melhorar e baratear os serviços. 
Um dos pilares do plano petista é a transferência de poderes das agências reguladoras para os 
Ministérios (...) Nesse redesenho, o governo poderia, por exemplo, decidir o reajuste das tarifas, 
função que está sob responsabilidade das agências. A elas caberia apenas a fiscalização de 
contratos e cumprimento de regras (... As agências reguladoras representam uma das marcas do 
modelo adotado por Fernando Henrique Cardoso para os serviços públicos. São os olhos do Estado 
em setores antes atendidos pelo Governo e deixados nas mãos da iniciativa privada, através de 
privatização ou quebra de monopólio (...) A ação do governo não se resume aos setores de petróleo, 
energia e telecomunicações. Nos transportes, o esvaziamento das reguladoras pode vir com a fusão 
entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ). O facão não poupa sequer agências de fomento. Estão marcadas para morrer 
as agências de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e do Nordeste (ADENE), criadas em julho 
passado (2002) em substituição à Sudam e Sudene, envolvidas em escândalos de corrupção” 
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No Brasil, no início da década de 90, começou a se redesenhar, no 

plano legislativo, o papel do Estado na atividade econômica. O Programa Nacional 

de Desestatização (PND), instituído pela Lei Nº 8.031, de 12 de abril de 1990 

(substituída pela Lei Nº 9.491, de 09 de setembro de 1997, também alterada pela Lei 

Nº 9.635, de 15 de maio de 1998 e pela Lei Nº 9.700, de 12 de novembro de 1998), 

contemplou a desestatização, que tenha como objetivo repassar à iniciativa privada 

o que incumbia ao Estado, devendo este cingir-se a tarefas essenciais.12  

Dentre os objetivos fundamentais do Programa Nacional de 

Desestatização, destacam-se: a) o reordenamento da posição estratégica do Estado 

na economia, com a transferência para a iniciativa privada de atividades exploradas 

pelo setor público; b) redução da dívida pública para o saneamento das finanças; c) 

investimentos nas empresas ou atividades públicas que forem para a iniciativa 

privada; d) a modernização do parque industrial do país, fortalecendo a 

competitividade das empresas nacionais; e) atuação da Administração Pública em 

áreas fundamentais; f) fortalecimento do mercado de capitais.(art. 1o, da Lei 

8.031/90). 

 

Na prática, o Programa Nacional de Desestatização se evidenciou 

também pela alienação, em leilão nas bolsas de valores, do controle acionário de 

entidades estatais, sejam as que exploravam atividade econômica, sejam as que 

prestavam serviços públicos, através do instrumento da concessão. 

 

Naquela época (início da década de 90), propalava-se que a 

administração pública brasileira era formada por uma burocracia patrimonialista13, 
                                                 
12Retomando esse período histórico, averba Marcus André Melo (2000,p. 56-57):“Com o governo 
Collor, observa-se uma deterioração da situação fiscal, a necessidade de estabilização da economia 
e o imperativo de controle do deficit público. O colapso da situação fiscal, aliado ao cesarismo 
reformista, levou o Governo Collor a promover cortes lineares de pessoal, extinguindo diversos 
órgãos e estruturas. Fortemente marcado pelo movimento da chamada ‘primeira onda de reformas 
administrativas’, o Governo Collor reformulou a agenda de modo francamente favorável aos 
interesses da burocracia pública e inaugurou um discurso de confrontação com esses interesses. O 
traço mais marcante da nova orientação foram as medidas de downsizing da máquina administrativa, 
com demissões e extinção de órgãos das administrações direta e indireta, além de empresas 
estatais”. 
13Administração patrimonialista é aquela em que o patrimônio estatal é confundido com a propriedade 
particular. Teve fastígio nos regimes absolutistas, em que prevalecia a vontade pessoal do príncipe 
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corrupta e improdutiva. A resolução desse problema reclamava medidas 

impopulares de contenção de despesas, como a exoneração de funcionários 

públicos. 

 

Com esses projetos neoliberais implantados a partir do início da 

década de 90, o Governo brasileiro introduziu medidas econômicas e estruturais 

receitadas por organismos internacionais, sobretudo a desestatização de segmentos 

públicos relevantes, como as telecomunicações, o petróleo e a energia elétrica. 

 

No âmbito das reformas constitucionais, é possível situar algumas 

transformações estruturais que ensejaram uma reformulação do modelo econômico 

brasileiro, em especial com a supressão do monopólio estatal. Dentre eles, os 

                                                                                                                                                         
na condução da res publica, mas ainda hoje se verifica a utilização da administração para a 
satisfação de interesses particulares em detrimento do interesse público, configurando tal prática o 
desvio de poder ou desvio de finalidade. Com o propósito de preservar a impessoalidade do 
administrador e de prevenir abusos, foi instituída a administração racional-burocrática, na segunda 
metade do século XIX, já na vigência do Estado liberal. Na época, era preciso evitar que os fatores 
subjetivos conduzissem o destino da administração, vingando um sistema cartesiano, no qual 
prevalecem os postulados da objetividade, racionalidade, especialização, impessoalidade e 
formalismo.  Hodiernamente, porém, tem se debatido acerca desses paradigmas. Acentua, com 
precisão, Gomes Moreira (1999,p.11): “O racionalismo, hoje, cede lugar a novas concepções 
(princípios da relatividade, aleatoriedade, complementaridade e interdisciplinaridade) advindas da 
Física Quântica. Não se exige, entretanto, ir além de uma verificação superficial, imediata, para 
concluir que o modelo racional-burocrático, como regra, já não propicia boa administração pública. O 
fechamento em si mesmo, o distanciamento da realidade, o excesso de regulamentos, a auto-
referência, a rigidez, a subobjetivação, a fragmentação, o alto custo e a ineficiência são alguns 
indicadores de seu esgotamento. A fragmentação e a subobjetivação (reducionismo), seus maiores 
inconvenientes, são freqüentes nas atividades funcionais, limitadas pela especialização e pelas 
fronteiras departamentais. O fenômeno é observado na atividade orçamentária, em que a rígida 
especificação em rubricas de despesa pulveriza os recursos e amarra a ação do administrador. O 
formalismo, por sua vez, não raro serve de escudo para fraudes, especialmente em licitações [...] [O] 
fato de a administração burocrática tender a tornar-se um fim em si mesma, ao invés de instrumento 
de realização do interesse público, levou à busca de alternativas para reorganização da 
administração pública, com ênfase nas características de flexibilidade e eficiência. Tem-se como 
encontrada a resposta na teoria sistêmica que, aliás, é um vento que sopra todo o pensamento 
científico, seja na Física, na Biologia, na Administração ou no Direito [...] Na opinião de Fritjof Capra, 
na teoria sistêmica ‘o universo deixa de ser visto como uma máquina, composta de uma infinidade de 
objetos, para ser descrito como um todo dinâmico e indivisível, cujas partes estão essencialmente 
inter-relacionadas’. São postulados dessa teoria, a ênfase em conexões, a relatividade e a incerteza, 
acrescentando-se, porque interessantes para o tema em foco, a flexibilidade, a interdisciplinaridade e 
a idéia de finalidade. Na Administração, como alternativa para transformação do modelo burocrático, 
a teoria sistêmica ganhou o nome de gerencial” 
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serviços locais de distribuição de gás canalizado,14 os serviços de telecomunicações 

e de radiodifusão sonora de sons e imagens15 e o petróleo.16 

 

No quadro que se desenha, vê-se que o processo de desestatização é 

crescente e não faltam profecias de que ele continuará, para o aprimoramento das 

instituições, o aperfeiçoamento do aparato legal de regulação e a proteção dos 

direitos do consumidor.(NALINI, 1999, p. 62). 

 

 

2.4 AS AGÊNCIAS REGULADORAS NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO 

ESTATAL 

 

 

A descentralização das estruturas administrativas tradicionais tem sido 

uma constante diante dos novos desafios que se colocam ao Estado. A 

administração pública tradicional, centralizada, profundamente hierarquizada, cedeu 

terreno a uma administração com vários centros de poder, forjada num cenário em 

que é cada vez mais intenso o pluralismo das organizações sociais. 

 

Para fazer face à crescente demanda social com eficiência, fez-se 

necessário o desdobramento do Estado em vários órgãos tecnicamente 

especializados, dotados de maior autonomia e poder decisório, uma vez que o 

tradicional aparato burocrático centralizado não correspondia às expectativas da 

coletividade. Diz-se, aliás, que, à medida que uma entidade, pública ou privada, 

                                                 
14 A partir da Emenda Constitucional Nº 05, de 15.08.95, os Estados-membros podem conceder às 
empresas privadas a exploração desses serviços, (que anteriormente só podiam ser delegados à 
empresa sob controle acionário estatal) 
15A Emenda Constitucional Nº 8, de 15.08.95, flexibilizou o texto original, que somente admitia a 
concessão à empresa estatal. 
16 A Emenda Constitucional Nº 9, de 09.11.95, possibilitou à União Federal a contratação de 
empresas privadas para realizar atividades de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos; a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; a importação, 
exportação e transporte dos produtos e derivados básicos do petróleo. 
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alarga suas atividades, tende a distribuir as tarefas do centro para setores 

periféricos, de modo a obter a necessária operacionalidade.17  

 

O surgimento das autarquias foi o primeiro passo da descentralização 

administrativa. Viu-se, porém, que não bastava criar um ente formalmente apartado 

da instância central. Era necessário que ele fosse autônomo e sem subordinação 

hierárquica, para desenvolver suas atividades com mais eficiência. A algumas 

dessas autarquias foi acrescido o caráter especial, para destacar a maior autonomia 

que lhes foi conferida. Foi o caso das agências reguladoras. 

 

À proporção que o setor privado passou a prestar serviços públicos, 

antes reservados ao Estado, este ficou com a tarefa de regulação e fiscalização, ou 

seja, na proporção em que o Estado deixou de prestar diretamente alguns serviços 

essenciais e relevantes, impôs-se a ele a tarefa de regulação, de modo a garantir o 

controle dos aludidos serviços.18  

 

O fenômeno das agências reguladoras não se limitou ao Brasil. Teve 

ingerência em toda a América Latina, após gestadas nos Estados Unidos, Grã-

Bretanha, França, Itália e Portugal. A esse marco histórico, reportou-se o Prof. 

Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti(1999, p. 158). 

 

A redução do aparato estatal, através da transferência aos entes 

privados da responsabilidade de produzir bens e serviços, importou na significativa 

evolução do Estado na regulação dessa responsabilidade e a tarefa de promoção e 

                                                 
17 Adverte Enrico Spagna Musso (Apud ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e 
Agências Executivas. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, Nº 228, p. 
110) em L’Iniziativa nella Formazione della Legge Italiana que “a pluralidade dos centros de 
autonomia política, nos quais se expande o moderno ordenamento democrático, não significa 
desarticulação e atomização das suas estruturas”. 
18 Com acerto, averba Marcos Augusto Perez (1998, p. 126): “A reforma do Estado deve ser 
entendida dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser responsável pelo 
desenvolvimento econômico e social pela via de produção de bens e serviços, para fortalecer-se na 
função de promotor e regulador desse desenvolvimento [...] O Estado reduz seu papel de executor ou 
prestador de serviços, mantendo-se, entretanto no papel de regulador e provedor ou promotor 
destes.” 
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financiamento desses entes. Significa que, ao tempo em que o Estado se retira da 

exploração direta de atividade econômica, fortalece, por conseguinte, a vertente 

regulatória das atividades, inclusive as relativas à prestação de serviços públicos.19  

 

Em um primeiro momento, em âmbito nacional, as privatizações se 

restringiram a empresas estatais industriais (1990-1995). De 1995 até os dias 

hodiernos, têm-se empreendido também a desestatização de serviços públicos 

propriamente ditos. 

 

No Brasil, a regulação somente passou a ser outorgada a entidades 

independentes a partir de 1997, com a criação das agências de regulação nos 

setores de telecomunicações e petróleo. Estes foram os únicos setores que, por 

força das Emendas Constitucionais Nº. 08, de 15.08.95 e Nº. 09, de 09.11.95, 

respectivamente, tiveram previsão da existência de um órgão regulador. 

Com a redefinição da intervenção estatal no domínio econômico, 

houve, em síntese, uma redução da dívida pública, a ampliação dos investimentos 

da iniciativa privada com a presença do capital estrangeiro e o fortalecimento do 

mercado de capitais com a venda de ações do Estado. Indaga-se, porém, se o 

Estado, agora mais enxuto, tem se dedicado a investir mais em setores essenciais. 

 

 

2.5 A EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98 

 

 

No ideário da Reforma Administrativa, fica evidente que o Estado se 

afasta da prestação direta dos serviços públicos e passa a exercer a regulação de 

tais serviços. À proporção que ocorre uma redução da intervenção direta do Estado, 

                                                 
19 Essa a percepção de Sabino Cassese (Apud MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova 
Regulação dos Serviços Públicos. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 
Nº. 228, p. 15) em Tendenze Recenti della Riforma Amministrativa.: “O fato do governo central se 
liberar de uma parte da sua atividade reforça aquelas atividades que remanescem”. 
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na economia e na prestação de serviços, reserva-se-lhe, essencialmente, o poder de 

polícia e a regulação econômica. 

 

Conquanto seja discurso quase que uniforme de crítica às ininterruptas 

emendas à Constituição Federal de 1988, é de se reconhecer, porém, que qualquer 

aperfeiçoamento da Administração Pública Brasileira pressupõe mudança 

constitucional. Nos regimes totalitários, a Administração Pública sempre foi 

instrumento de desrespeito a direitos constitucionais, por situar-se num raio de 

normatividade ínsita ao poder autocrático do Chefe de Plantão. A 

constitucionalização da matéria administrativa traz novos ares de cidadania, 

mormente quando resgata o seu conceito através de instrumentos que autorizam 

maior participação coletiva nas decisões de Estado.20  

 

Aliás, como percebeu o Prof. Jorge Miranda (1997, p. 21) a fronteira 

entre o Direito Constitucional e o Direito Administrativo às vezes é difícil de 

visualizar, mormente em face do “alargamento da intervenção do poder público na 

vida econômica, social e cultural e as mutações sofridas pela lei.” 

 

Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto21 ressalta que:  
 
O Direito Administrativo não só se afirma como um campo 
paradigmático para o modelo jurídico inerente à modernidade 
política, como também serve subsidiariamente a todas as demais 
áreas do Direito Público. É, como bem diz Héctor Jorge Escola, ‘o 
Direito Processual do Direito Constitucional. 

 

Tratar da reforma administrativa importa compreender a noção que se 

delineou de serviço público. A doutrina destaca a controvérsia antiga a respeito do 

                                                 
20 Pontifica MOREIRA NETO (Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral e parte 
especial. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 125): “Essa busca de uma Constituição administrativa, 
que perca seu ranço absolutista e autoritário e seja plenamente liberal e democrática, que assegure o 
primado do indivíduo e da sociedade, que garanta as suas respectivas opções e que afirme a sua 
instrumentalidade política, significa, segundo Umberto Allegretti, um dos mais precisos expositores do 
fenômeno, ‘que a administração deve atuar a serviço dos cidadãos, com o fim de promover as 
condições de exercício de seus direitos”. 
21 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de A. Regulação Estatal de Interesses Públicos. São Paulo, 
Malheiros, 2002, p.14. 
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conceito de serviço público, da sua delimitação precisa. Os conceitos existentes 

sobre o serviço público oscilam no tempo e no espaço. Essa imprecisão sobre a 

expressão “serviço público” tem origem na dúvida do que seja atividade própria do 

Estado e o que é reservado à iniciativa privada. Segundo MEIRELLES (1997, p. 

297), “serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus 

delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais 

ou secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado”. Já Bandeira 

de Mello (2001, p.597) afirma que 

 
 serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou 
comodidade material fruível diretamente pelos administrados, 
prestados pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um 
regime de direito público instituído pelo Estado em favor dos 
interesses que houver definido como próprios do sistema normativo. 

 

Pelos conceitos atribuídos aos serviços públicos, infere-se que 

competem tanto ao Estado como à iniciativa privada, neste último caso se delegado 

através de concessão, permissão ou autorização, que corresponde ao processo de 

saída do Estado e o conseqüente repasse aos particulares a tarefa de prestar  

serviços de relevância pública. 

Não obstante as diferentes correntes de pensamento, é pacífico que os 

serviços públicos, a priori, são de competência estatal, ao passo que as atividades 

econômicas remanescentes são reservadas, em princípio, aos particulares. Pode 

ocorrer o caso de uma atividade econômica ser considerada serviço público e, assim 

sendo, deve ser desempenhada sob a égide das regras aplicáveis ao serviço 

público. Se, por outro lado, uma atividade econômica não é serviço público, o 

particular que a exerce não sofrerá as restrições inerentes aos serviços públicos. De 

uma acepção precisa do conceito de serviço público, poder-se-á entender a 

extensão da Reforma Administrativa, haja vista as constantes transformações 

ocorridas na estrutura estatal, como as privatizações e a quebra do monopólio da 

exploração de certas atividades.  
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A EC 19/99 introduziu o princípio da eficiência no elenco dos princípios 

da Administração Pública. Sem dúvida que o Estado sempre buscou, em discurso 

teórico, a otimização dos serviços públicos para a melhor realização do interesse 

coletivo. Erigir a eficiência a primado constitucional norteador da conduta 

administrativa vem ao encontro do propósito inserido na reforma do Estado de 

estabelecer uma administração gerencial. A mitigação da burocracia, somada à 

simplificação das rotinas administrativas induz à concretização deste princípio. A 

legislação infraconstitucional haverá de consubstanciar o aparato jurídico necessário 

ao implemento desse dever da administração, respeitando-se, de qualquer sorte, os 

demais princípios constitucionais, sobretudo o da legalidade.22  

 

Entretanto, para Luiz Carlos Bresser Pereira (1996, p. 47), em certos 

momentos faz-se mister que seja prestigiada a eficiência, à vista da flexibilidade que 

marca o modelo de administração gerencial, em que o resultado a ser alcançado é a 

bússola do administrador moderno. 

 

Os princípios jurídicos constituem as balizas que orientam a produção, 

a interpretação e a aplicação do Direito. Uma vez incrustado no sistema, a produção 

normativa pretérita ou subseqüente haverá de guardar coerência com as suas 

diretrizes. Assim é que o princípio da eficiência norteará a interpretação teleológica 

da reforma administrativa, e pode-se afirmar com segurança que ele encarna o 

objetivo central da reforma: substituir o modelo de administração racional-burocrática 

e patrimonialista por um modelo gerencial, flexível e eficiente. Contudo, não se pode 

arredar o administrador público do princípio mais caro da Administração, qual seja, o 

da legalidade. 

 

 

2.6 AGÊNCIAS EXECUTIVAS E O CONTRATO DE GESTÃO 

                                                 
22 Com muita propriedade assinala, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2002, p. 84): “Vale dizer que a 
eficiência é princípio que se soma aos demais princípios impostos à Administração, não podendo 
sobrepor-se a nenhum deles, especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança 
jurídica e ao próprio Estado de Direito”. 
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Ainda no âmbito da reforma administrativa, faz-se mister algumas 

considerações acerca do contrato de gestão e das agências executivas, inseridos 

com o advento da EC 19/98. Este contrato de gestão é uma avença jurídica que 

pode ser celebrada entre a Administração Direta e entidades privadas da sociedade 

civil, consideradas organizações sociais, ou com órgãos da administração indireta, 

qualificados como agências executivas, com vistas ao cumprimento de metas dentro 

do prazo estabelecido no contrato. 

 

Não há como falar em contrato de gestão olvidando as agências 

executivas. Esta qualificação é conferida às autarquias e fundações públicas (por 

decreto presidencial) responsáveis por atividades e serviços exclusivos do Estado23. 

Para figurar neste elenco, tais entidades públicas devem ter um plano estratégico de 

reestruturação e desenvolvimento institucional, visando a melhoria da qualidade de 

gestão e a redução de custos, instrumentalizado num contrato de gestão entabulado 

com o Ministério Supervisor. Este instrumento contratual dará a autonomia 

necessária para o cumprimento de metas em determinado lapso de tempo e aferirá, 

outrossim, o desempenho das agências executivas, particularmente o cumprimento 

dos compromissos assumidos.  

 

Embora revestidas de maior autonomia e flexibilidade na gestão 

administrativa, as agências executivas não exercem atividade normativa, como as 

agências reguladoras. De qualquer forma, celebrado o contrato de gestão, fica a 

entidade, agora transformada em agência executiva, com maior liberdade de ação, 

                                                 
23 Para Paulo Modesto (2002, p. 77-78) “[...]a denominação agência executiva designa um título 
jurídico que pode ser atribuído a autarquias e a fundações públicas. A expressão não traduz uma 
nova forma de pessoa jurídica pública. Nem é uma qualidade original de qualquer entidade da 
administração indireta. Dizer de uma entidade que ela é agência executiva equivale a dizer que a 
entidade recebeu e mantém o título de agência executiva. Trata-se de uma qualificação decidida no 
âmbito da Administração Pública e não pelo Poder Legislativo”. 
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adstrita ao cumprimento de algumas metas, a serem exigidas pela Administração 

Central.24 

 

Assim como as agências reguladoras, as agências executivas têm a 

natureza jurídica de autarquia em regime especial. Na verdade, não são criadas 

novas entidades (autarquias e fundações), mas apenas atribuídas a elas, e desde 

que atendidas algumas exigências legais, a qualificação de agência executiva.  

 

Serão desqualificadas, também por decreto, as agências executivas 

que não cumprirem os compromissos assumidos no contrato de gestão. 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 NOVOS PARADIGMAS NO DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 

3.2 NOVO PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO DIREITO 

ADMINISTRATIVO 

 

 

O universo do Direito Administrativo, numa visão simplista, congrega 

um conjunto de normas e princípios que disciplinam as atividades da Administração 

                                                 
24 Sobre o tema afirma SOUTO (2001,p. 285): “O contrato de gestão tem como finalidade incrementar 
a eficiência e a competitividade da Administração Pública, de modo que se aproxime das empresas 
privadas, para uma melhor consecução do interesse público; tem como metas a redução de controles 
e outros fatores que impossibilitem ou dificultem a flexibilidade das ações das empresas estatais, e 
desde o início fixa os resultados pretendidos, de forma que sejam periodicamente aferidos.” 
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Pública em relação aos administrados. Se a Administração Pública recebe nova 

feição, o Direito Administrativo caminha nos mesmos trilhos dessa mudança de sorte 

que, se aquela deixa de ser burocrática e passa para uma flexibilidade gerencial, 

este haverá de encontrar institutos adequados à nova regência jurídica. 
 

Na verdade, as funções realizadas pela Administração Pública são 

contingenciais e cambiantes, dependentes da demanda social, que varia no tempo e 

no espaço. É nessa metamorfose que vão se delineando novos contornos também 

ao Direito Administrativo. 

 

Ante as reformulações do papel do Estado e da Administração Pública, 

tornou-se necessária também uma nova concepção do Direito Administrativo, com 

uma readequação das bases e institutos desse ramo do Direito Público. Na verdade, 

os delineamentos do Direito, sobretudo o Público, são forjados nas variações 

ideológicas, econômicas, políticas e sociais do momento histórico vivenciado pelo 

Estado. A positivação desse arcabouço metajurídico ocorre preponderantemente no 

Direito Público. Ordem jurídica e social interagem numa influência recíproca. 

 

A supremacia da Administração Pública em todas as relações com as 

pessoas privadas passou a ser reestudada. A singularidade do Direito Administrativo 

tem sido as prerrogativas (cláusulas exorbitantes) que lhe são conferidas nas 

relações com os particulares, bem como a falta de liberdade de ação do agente 

público na condução dos negócios jurídicos a seu cargo, pois que atrelado sempre 

ao princípio da legalidade.  

Essa verdade clássica, porém, foi perdendo espaço à medida que a 

iniciativa privada vem sendo co-partícipe da Administração na execução de serviços 

essenciais, e até em algumas circunstâncias a essa se igualando. O fortalecimento 

de organismos privados na assunção de tarefas de interesse geral, em parceria com 

a Administração (concessões, permissões e autorizações), levou-as a receber 

algumas prerrogativas do poder público.  
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A cooperação entre o setor público e a atividade privada determina o 

aparecimento de um Direito Administrativo Participativo. Essa parceria tem levado ao 

abandono daquela vertente autoritária do Direito Administrativo tradicional, 

valorizando-se inclusive a participação do administrado na formação da vontade 

administrativa e na condução da coisa pública.25  Aliás, é o que dispõe o parágrafo 

3o. do art. 37 da Constituição Federal, modificado pela Emenda Nº. 19/98, 

remetendo à lei ordinária a disciplina da matéria: 
 
§ 3o. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 
I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em 
geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao 
usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos 
serviços; 
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5o, 
X e XXXIII; 
III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou 
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 
 

A invocação do inquestionável interesse público como fundamento da 

supremacia de suas decisões em relação aos administrados, quando na verdade se 

trata de interesse do próprio ente estatal, não tem recebido o beneplácito de boa 

parte da doutrina. Não se ignora que esse conceito perdeu muito de sua valia por ter 

sido usado como baluarte de ideologias totalitárias que vicejaram por muito tempo, 

sobretudo nos países latino-americanos. 

 

Com a constitucionalização do Direito Administrativo, foi-se 

esmaecendo aquela visão autoritária da administração pública. A abertura 

democrática trouxe consigo o fenômeno da valorização dos interesses individuais e 

coletivos e a convicção de que o instrumental administrativo deve estar a serviço dos 

cidadãos.Numa sociedade em que se faz cada vez mais intensa a cobrança, pelos 

cidadãos, da melhoria dos serviços públicos, através dos múltiplos canais formais e 

                                                 
25 É o que proclama o professor Caio Tácito (1997,p. 2): “O Direito Administrativo de mão única 
caminha para modelos de colaboração, acolhidos em modernos textos constitucionais e legais, 
mediante a perspectiva de iniciativa popular ou de cooperação privada no desempenho das 
prestações administrativas”. 
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informais de reivindicação, é imperiosa e desafiadora a busca constante do 

administrador pela conquista da legitimação.  

 

 

3 1 DIREITO ADMINISTRATIVO CONSENSUAL 

 
 

O Direito Administrativo Brasileiro tradicional, que carrega no seu 

repositório doutrinário uma viva exaltação ao princípio da supremacia do interesse 

público (materializado em institutos como o poder de império, a auto-executoriedade, 

a discricionariedade e o distanciamento do administrado na formação do processo 

decisório), tem se flexibilizado e se credenciado pelas idéias de colaboração 

(parceria com a iniciativa privada) e consensualidade, fatores de maior legitimação e 

preservação dos interesses dos administrados. 

 

No Estado Democrático de Direito, em que se atenta para os interesses 

plurais devidamente considerados no processo de definição das prioridades, 

reformula-se a idéia de que a imperatividade é o fator de condicionamento político. 

Em verdade, a afirmação da legitimidade, hodiernamente, implica a busca do 

consenso. E nisso o Direito Administrativo sofre os influxos dessa nova conformação 

do Estado.26  

 

Essa relação horizontal da administração com a sociedade é reflexo de 

uma visão sistêmica e interdisciplinar que valoriza o todo e afasta conceitos rígidos 

de hierarquia e superioridade. Ensina a esse respeito Odete Medauar (1992, p. 202) 

que “a atividade de consenso-negociação entre poder público e particular, mesmo 

                                                 
26 Como afirma Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2000, p. 41): “A participação e a consensualidade 
tornaram-se decisivas para as democracias contemporâneas, pois contribuem para aprimorar a 
governabilidade (eficiência); propiciam mais freios contra o abuso (legalidade); garantem a atenção 
de todos os interesses (justiça); proporcionam decisão mais sábia e prudente (legitimidade); 
desenvolvem a responsabilidade das pessoas (civismo); e tornam os comandos estatais mais 
aceitáveis e facilmente obedecidos”. 
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informal, passa a assumir papel importante no processo de identificação e definição 

de interesses públicos e privados, tutelados pela Administração”. 

 

Essa maior capacidade de interlocução da Administração com os 

atores sociais e econômicos, mormente no âmbito regulatório, não implica 

impotência do Estado na proteção dos interesses dos hipossuficientes, pois deve ser 

preservado seu poder nesse diálogo com as forças econômicas e com os grupos 

sociais menos influentes. Ademais, ante a crescente demanda social por melhores 

serviços, é imperioso que a atuação estatal encontre novos espaços de legitimação, 

mesmo que para isso precise rever o fundamento da autoridade e tornar-se mais 

permeável aos interesses plurais. 

 

Afigura-se, portanto, que o Direito Administrativo tradicional burocrático 

vem se transmudando em um Direito Administrativo moderno gerencial. O primeiro 

evoca a unilateralidade, a rigidez e o formalismo. O último, por seu turno, pode ser 

traduzido na simplicidade, descentralização, co-participação da iniciativa privada, 

flexível, sistêmico e mais democrático. No dizer de João Batista Gomes Moreira 

(1999, p. 34) : 

 
Esse novo direito, que bem poderia ser chamado direito 
administravivo, parte da finalidade, conduz a segundo plano os 
meios e a forma, valoriza a justiça material, torna dever o poder da 
administração, transforma a sujeição em pactuação. Promove, 
enfim, o princípio da dignidade da pessoa humana, a serviço do qual 
deve estar o da eficiência da administração pública. 

 

 

 

 

 

4 AS AGÊNCIAS REGULADORAS 
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4.1 A IDÉIA DA REGULAÇÃO 

 

 

Segundo o Prof. Diogo de Figueiredo Moreira Neto27, o conceito de 

regulação encontrou ressonância na seara jurídica por volta da década de 70. Um 

jurista anglo-saxão, George Stigler, publicou o livro “A Teoria da Regulação 

Econômica”, em 1971, no qual desenhava um novo papel para o Estado na 

economia, pautado na intervenção leve (light intervention).  

 

Ainda ensina Moreira Neto (2002) que os EUA optaram por um sistema 

interventivo próprio (ligth intervention) na economia, diferente da Europa, que criou 

uma intervenção mais profunda, de caráter concorrencial e monopolista. Ambos se 

insurgiram, porém, contra a auto-regulação do mercado. Os EUA criaram agências 

administrativas independentes, afastadas do poder político. A Europa vivenciou, até 

o final do século passado, o chamado Estado do Bem-Estar Social e o sistema 

jurídico brasileiro é profundamente influenciado pelo europeu, de ênfase positivista. 

 

A cobrança por um Estado moderno eficiente ensejou o surgimento de 

todo um aparato regulatório, no qual a preocupação constante é com o resultado, 

com a concretização dos projetos. Não há uma valorização, quando se trata de 

regulação, do ato de preceituar regramentos por si só. Tem-se em vista o fim dessa 

atuação regulatória, que é o atingimento da eficiência. Daí o necessário 

entrelaçamento do princípio da eficiência, hoje alçado ao nível constitucional, com o 

propósito regulatório.28 

                                                 
27 MOREIRA NETO, Diogo de F., O Papel das Agências Reguladoras e sua Competência Legal para 
Produzir Normas. 2a. Seminário Jurídico sobre o Mercado de Distribuição de Combustíveis 
(organização Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás - IBP). Rio de Janeiro: Franco, Celano e Baroncelli 
Comunicações, 2002, p. 71-72. 
28 Segundo Floriano de Azevedo Marques Neto (A Nova Regulação dos Serviços Públicos. Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, Nº. 228, p. 14): “regulação é atividade estatal 
mediante a qual o Estado, por meio de intervenção direta ou indireta, condiciona, restringe, normatiza 
ou incentiva a atividade econômica de modo a preservar a sua existência, assegurar o seu equilíbrio 
interno ou atingir determinados objetivos públicos como a proteção de hipossuficiência ou a 
consagração de políticas públicas.” E continua Marques Neto: “entendo que o gênero regulação 
econômica compreende vários instrumentos e atividades com lastro no texto constitucional como a de 
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A própria Constituição Federal determina que o Estado vai exercer a 

função de agente normativo e regulador da atividade econômica, balizando-se em 

princípios que a regem(art. 173 e 174). 

 

 

4.2 O ALCANCE DA ATIVIDADE REGULATÓRIA 

 

 

A atividade regulatória do Estado ressoa tanto no âmbito das atividades 

econômicas quanto na esfera dos serviços públicos, ou seja, envolve a disciplina 

normativa desses dois setores. 

 

A intervenção da Administração Pública, via regulação, nas atividades 

privadas visa precipuamente garantir aos usuários preços justos e serviços de 

qualidade prestados pelo mercado, sendo o bem-estar do consumidor o seu objetivo 

(Teoria do Interesse Público). Há os que sustentam que a regulação tem por objeto 

assegurar o interesse do próprio mercado (Teoria Econômica Positiva da 

Regulação). 

 

Mas as agências reguladoras não se limitam apenas a reajustar e 

homologar tarifas, mas também exercem a polícia administrativa, verbi gratia na 

proteção à saúde da população através de controle sanitário dos produtos e 

serviços, insumos e tecnologias relacionadas (ANVISA). Enfim, condicionam as 

atividades das empresas que atuam nos setores econômicos monitorados à 

observância das normas, processos técnicos e padrões mínimos na produção dos 

bens e serviços. 

 

                                                                                                                                                         
fiscalizar, planejar, coordenar, orientar, coibir condutas nocivas, regulamentar e fomentar atividades 
econômicas”.  
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Diante de eventual conflito de interesse entre essas empresas 

fornecedoras dos bens e serviços e os consumidores usuários, caberá à agência 

reguladora exercer a mediação e tomar uma decisão. Nesse caso, note-se que elas 

exercem funções jurisdicionais nos litígios, embora fique franqueado ao Judiciário 

rever o ato administrativo. 

 

Diferentemente da regulação econômica, a regulação dos serviços 

públicos no Brasil é predominantemente normativa. Através dela, o Estado outorga 

aos particulares, mediante concessão, permissão ou autorização, a realização de 

serviços públicos, editando as normas pertinentes a serem por eles observadas. 

 

É importante ressaltar que a atividade regulatória no Brasil não é tarefa 

exclusiva das agências reguladoras. Alguns setores são regulados pelo Banco 

Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional (Sistema Financeiro Nacional), 

Comissão de Valores Mobiliários (Mercado de Capitais). Há, inclusive, o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE, responsável pela defesa da 

concorrência, que regula vários setores da economia. 

 

Por fim, esclareça-se que se apresenta cada vez mais relevante a 

tarefa regulatória em razão dos crescentes processos de privatização. Ficando o 

Estado desincumbido de prestar diretamente os serviços, restou-lhe o 

aperfeiçoamento da regulação, para que as empresas privadas que assumem estes 

encargos não fiquem à vontade para prestar ineficiente serviço. Sem dúvida que 

aproveita aos usuários dos serviços prestados um melhor sistema regulador. 
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4.3 AGÊNCIAS REGULADORAS: CONCEITO 

 

 

As agências reguladoras foram criadas em face da necessidade de o 

Estado atuar na área econômica ou em área propriamente estatal (prestação de 

serviços públicos), através de órgãos com maior autonomia e poder de intervenção.  

 

As agências reguladoras são autarquias em regime especial, com 

personalidade jurídica de direito público interno, criadas por lei e dotadas de 

autonomia29 gerencial, administrativa e financeira, com a finalidade de monitorar 

atividades privadas qualificadas como serviços públicos e atividades econômicas 

que reclamam controle mais efetivo do Poder Público. Esse caráter especial decorre 

da maior autonomia e de outras prerrogativas estipuladas na lei que a institui, 

exorbitantes da autarquia comum. Eis alguns privilégios a elas assegurados: a) 

estabilidade de seus dirigentes (mandato fixo), sendo vedada a exoneração ad 

nutum; b) autonomia financeira (renda própria), gerencial e decisória; c) poder 

normativo de disciplinar matérias de sua competência. 

 

A personalidade de direito público da agência reguladora é decorrência 

da sua atividade, que é manifestação explícita do Poder de Polícia, e somente uma 

representante do poder estatal poderia exercer essa função. Uma entidade pública 

com personalidade jurídica de direito privado não poderia atuar como órgão 

regulador porque deve ter o regime jurídico próprio das empresas privadas. Portanto, 

falta-lhe os requisitos da imperatividade, auto-executoriedade e presunção de 

legitimidade, próprios de entidade com personalidade jurídica de direito público. 

Como autarquias que são, as agências desempenham atividades típicas do Estado 

e, por tal razão, têm personalidade jurídica de direito público. Aliás, o Supremo 

                                                 
29 O grau de autonomia decisória dessas entidades varia de acordo com o interesse do legislador no 
momento em que a institui, e não por veleidade do seu dirigente. Pode-se deduzir, de logo, que 
algumas agências são mais autônomas que outras. 
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Tribunal Federal decidiu que pessoas jurídicas de direito privado não podem exercer 

tarefas típicas do Estado, mesmo que por delegação legal.30  

As agências podem ser setoriais ou multissetoriais. As primeiras são 

especializadas em um setor específico como energia elétrica (Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL – Lei Federal Nº. 9.427, de 26.12.96), telefonia (Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL – Lei Federal Nº. 9.472, de 16.07.97), 

petróleo (Agência Nacional do Petróleo – ANP – Lei Federal Nº. 9.478, de 06.08.97), 

vigilância sanitária (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – Lei Federal 

Nº. 9.782, de 06.01.99), saúde (Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – 

Lei Federal Nº. 9.961, de 28.01.2000), recursos hídricos (Agência Nacional de Águas 

– ANA – Lei Federal Nº. 9.984, de 17.07.2000), transportes (Agência Nacional de 

Transportes Terrestres-ANTT e Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 

ANTAQ – Lei Federal Nº. 10.233, 05.06.2001) dentre outras. As multissetoriais 

cuidam de múltiplas áreas e são encontradas no âmbito estadual (Agência Estadual 

de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS – 

Lei Estadual Nº. 10.931, de 09.01.97) ou mesmo municipal (Agência de Regulação 

de Campo Grande – AGCG; Agência Municipal de Regulação dos Serviços de 

Saneamento de Cachoeiro de Itapemirim - AGERSA). 

 

Há um anteprojeto de lei que pretende criar uma Agência de Defesa do 

Consumidor e da Concorrência. Ante o amplo espectro de atuação dessa entidade, 

na qual serão concentrados poderes que seriam a priori de outras agências 

(relações de consumo e antitruste), indaga-se e adverte-se se isso não resultaria na 

desnecessidade destas últimas ou mesmo na sua banalização, já que uma só 

poderia albergar competência atribuída a diversas outras. Daí se pugnar pela 

definição precisa do limite regulatório de cada agência, como uma das formas de se 

mitigar esse possível conflito de atribuições. 

 

                                                 
30 ADIN 1.717-6 (Rel. Min. Sydney Sanches); DJ de 25.02.2000. 
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As agências reguladoras têm a finalidade de coordenar a intervenção 

do Estado na economia, mantendo a saudável competitividade entre os particulares, 

e a fiscalização da execução dos serviços públicos a cargo da iniciativa privada. 

 

 

4.4 AGÊNCIAS REGULADORAS: CARACTERÍSTICAS 

 

 

As agências reguladoras, como entes da administração indireta, têm 

algumas características que as singularizam em relação aos demais entes 

autárquicos tradicionais, pela sua complexidade e multiplicidade de funções, que 

podem ser de cunho administrativo, jurisdicional ou normativo. É como se essas 

agências fossem enfeixadas ao mesmo tempo com funções executivas, judiciárias e 

legislativas.  

 

Elas possuem as seguintes características: a) não estão sujeitas à 

tradicional hierarquia ministerial e influência política do Governo; b) têm 

independência31 financeira, administrativa e dispõem, em sede normativa, 

complementarmente à legislação; c) têm amplos poderes de fiscalização; d) exerce 

jurisdição em matéria de sua competência; e) devem cumprir diretrizes 

governamentais. 

 

Observe-se que essas autarquias especiais acabam por assumir, ainda 

que em delimitado alcance, parcela de atribuições do Poder Legislativo, na medida 

em que são dotadas de poder normativo, do Executivo, pela impossibilidade de 

revisão de suas decisões pela Administração Central, e, por fim, funções 

                                                 
31 No tocante à independência, Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2001,p. 73)  registrou as matizes 
dessa premissa: “1o)independência política dos gestores, investidos de mandatos e com estabilidade 
nos cargos durante um termo fixo; 2o) independência técnica decisional, predominando as motivações 
apolíticas para seus atos; 3o) independência normativa, necessária para o exercício de competência 
reguladora dos setores de atividades de interesse público a seu cargo; e 4o) independência gerencial, 
orçamentária e financeira ampliada através de contratos de gestão celebrados com o respectivo 
órgão supervisor da administração direta”. 
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jurisdicionais, porque se lhes confere dirimir, no âmbito regulatório da agência, 

litígios entre delegatários de serviços públicos, ou entres estes e os usuários dos 

serviços públicos. 

 

As agências titularizam a condição de poder concedente ao exercer 

sobre os delegatários de serviços públicos as funções de regulamentar os serviços 

delegados, promover licitação, celebrar contratos, definir o valor da tarifa e seu 

reajuste, fiscalizar a execução dos serviços, aplicar sanções, encampar, decretar a 

caducidade, intervir, rescindir amigavelmente os contratos, realizar a reversão dos 

bens ao final da concessão, ser o ombudsman das reclamações dos usuários, em 

suma, enfeixar todas as atribuições outorgadas por lei ao poder público na 

concessão, permissão ou autorização.(DI PIETRO, 1999, p. 132) 

 

Dentre as agências reguladoras existentes no Brasil, somente a 

ANATEL e a ANP têm previsão constitucional, sendo que as demais têm apenas 

fundamento legal. 

 

A imunidade à ingerência política diz de perto com a estabilidade nos 

cargos, apanágio dos gestores das agências. Entrementes, esta estabilidade 

confunde-se com o período em que estiver investido no mandato. Os dirigentes 

dessas autarquias especiais têm mandato e não podem ser livremente exonerados 

pelo Chefe do Executivo, exceto no caso de infração penal, improbidade ou 

descumprimento do contrato de gestão. 

 

Da mesma forma que os dirigentes das agências devem procurar se 

manter imunes às pressões políticas, também eles estão proibidos de manter vínculo 

com as empresas prestadoras de serviço (concessionárias, permissionárias e 

autorizatárias). 
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A independência destas autarquias especiais tem um componente 

mais intenso, visto que suas decisões administrativas não são passíveis de revisão 

por meio de recursos inominados aos Ministros de Estado da sua área de atuação. 

Nem se olvide que têm também competência normativa para regular setores afetos a 

suas atividades. Ainda sobrelevam-se pela independência financeira, por não 

dependerem de recursos do orçamento da Administração Central (têm fonte de 

recursos próprios).32 

A independência decisória das agências em relação à Administração 

Central, segundo seus defensores, é atributo necessário à funcionalidade do 

modelo, tornando-a imune às interferências políticas do governo de plantão, bem 

como das pressões do poder econômico, representado pelas empresas 

concessionárias. 

 

Essa despolitização das decisões das agências reguladoras, que 

também devem estar sintonizadas com o interesse público, decorre igualmente do 

princípio da subsidiariedade, que consiste no reconhecimento da adequação do 

papel de corpos sociais sobre os políticos, no atendimento dos interesses gerais. Por 

essa delegação social, o Poder Público figura em posição subsidiária da atividade 

gestora das entidades privadas, porquanto as agências apresentam condições 

superiores de eficiência de desempenho e estão melhor gabaritadas para assegurar, 

sob critérios técnicos, qual a forma de satisfação do usuário do serviço público. 

 

O corpo técnico dessas autarquias deve ser altamente especializado 

nas matérias objeto dos conflitos, marcados por certa complexidade. É competente 

para mediá-los e/ou solucioná-los, sem prejuízo da inafastabilidade do controle 
                                                 
32 Nesse particular, Bilac Pinto (2002. p.196) afirma: “Temos como requisito da autonomia das 
agências reguladoras a autonomia financeira e orçamentária, sobremaneira relevada por SILVIO 
SPAVENTA, que coloca as seguintes condições para que a administração de qualquer pessoa 
jurídica possa ser qualificada como autônoma: ‘1- que determine o próprio orçamento; 2 – que as 
despesas obrigatórias que possuam não dependam do arbítrio de quem quer que seja, mas que 
derivem da lei ou dos próprios estatutos’. Prossegue o autor italiano asseverando que jamais poderia 
ser considerada autônoma a administração que ‘não pudesse deliberar sobre o próprio orçamento ou 
se este tivesse a necessidade de receber a aprovação de uma autoridade superior, e se as despesas 
obrigatórias lhe fossem impostas pela autoridade do Ministro’ (La Giutizia nell’Amministrazione., Giulio 
Einaudi Editore, 1949, p. 96)”. 
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judicial. As soluções adotadas em um conflito devem ter caráter sistemático e 

uniforme, servindo como paradigma aos outros.  

 

Enfim, a Administração delega às agências o poder de produzir 

regulamentação de setores relevantes da economia nacional, de fiscalizar e 

controlar atividades desenvolvidas pela iniciativa privada na economia, bem como 

poderes quase jurisdicionais de solucionar litígios que envolvam prestadores e 

usuários de serviços públicos. Acumulam, portanto, função de regulamentação, de 

fiscalização, sancionatórias e contenciosas. 

Munidas dessas atribuições, as agências têm a finalidade de coordenar 

a intervenção estatal em setores estratégicos da economia, de modo a preservar a 

competição de mercado e monitorar a execução dos serviços públicos pelos atores 

privados, impulsionando o desenvolvimento econômico. 

 

 

4.5 O PODER NORMATIVO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

 

4.5.1 Princípio da Legalidade e o Poder Regulamentar 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5o., II 

consagra o princípio da legalidade, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

 

Esse enunciado garante a esfera de liberdade do indivíduo, que está 

protegido das ações estatais sem fundamento na lei. Daí inquietam algumas 

indagações: Somente os atos públicos legitimamente editados por órgãos 

incumbidos do exercício da função legislativa têm o condão de impor obrigações às 

pessoas? O administrador, desde que autorizado pelo legislador, também pode 
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investir na esfera de liberdade do particular? A grande polêmica gira em torno 

daquilo que pode ser outorgado ao administrador. 

 

Ao Chefe do Poder Executivo é reservado o poder de editar 

regulamentos33 para o fiel cumprimento da lei (art. 84, IV, CF). Esse poder 

regulamentar de baixar atos normativos, conferido originalmente na Carta Federal, 

encontra paralelo nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios 

aos Governadores e Prefeitos, respectivamente. 

 

A doutrina consagra dois tipos de regulamento: o executivo e o 

autônomo. No primeiro, o Executivo não inova na ordem jurídica, criando direitos e 

deveres, limitando-se a dar concreção à lei. Por seu turno, o regulamento autônomo 

não está adstrito a uma lei anterior, podendo estabelecer direitos e deveres. O 

sistema jurídico brasileiro repele o regulamento autônomo, na linha do princípio da 

legalidade, de sorte que, ao Administrador, somente é admitido dar executividade ao 

texto legal, a partir da identificação dos claros normativos passíveis de colmatação. 

A inovação na ordem jurídica é privativa da lei emanada do Poder Legislativo, sendo 

o regulamento uma legislação secundária, cabendo-lhe apenas pormenorizar o texto 

legal. 

 

Essa discussão relaciona-se estreitamente com o objeto principal do 

presente estudo, o controle judicial das agências reguladoras. É preciso ter em conta 

que o poder normativo das agências reguladoras, consectário desse poder 

regulamentar, deve observar os lineamentos legais, assim como o Chefe do 

Executivo. Ora, se a este são impostas tais amarras, como se pretender conferir às 

agências reguladoras atribuições negadas até àquele que foi sufragado pelo voto 

popular, estofado pela legitimidade? 

                                                 
33 O conceito enunciado por Celso Antônio Bandeira de Mello (2001, p. 309) traduz a sua 
configuração na Constituição Brasileira: “ato geral e (de regra) abstrato, de competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo, expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais 
uniformizadoras necessárias à execução de lei cuja aplicação demande atuação da Administração 
Pública”.(grifos nossos). 
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O princípio da legalidade34 é apanágio do Estado Democrático de 

Direito, visto que o império da lei decorre da soberania popular. A expressão “Estado 

Democrático de Direito” decorre não apenas de um dever de submissão do Estado 

ao Direito (limitação formal), mas também à vontade soberana dos cidadãos, 

materializada no produto legislativo do Parlamento, via mais legítima de nascimento 

das normas jurídicas.  

 

O exercício da autoridade35 no Estado Democrático de Direito é 

limitado pela lei, sendo o Administrador um mero executor da vontade legislativa, e 

esta deve exteriorizar a vontade popular. Como cediço, ao particular é dado agir 

livremente, desde que inexista obstáculo legal à sua atividade, proibindo sua 

conduta, ao passo que a Administração somente pode agir quando autorizada por 

lei.  

 

O princípio da legalidade, para Cármen Lúcia Antunes Rocha( 1994, p. 

81), deve ser compreendido segundo o enfoque. Se tem em vista o indivíduo, o 

princípio da legalidade inclui como fundamento o art. 5o., II, da Constituição Federal, 

e é considerado direito fundamental. Já o princípio da legalidade administrativa, que 

a autora prefere chamar de juridicidade, está colocado no art. 37, caput, também da 

Carta Magna.  

                                                 
34 Como se expressa Hartmut Maurer ( 2001, p. 24), ao tratar das leis do parlamento alemão: “Seu 
significado consiste nisto, que elas (leis do parlamento) são promulgadas pela representação popular 
e, por conseguinte, possuem legitimidade democrática direta e que elas são promulgadas em um 
procedimento que tem lugar diante do público, garante a participação dos partidos de oposição e 
possibilita uma discussão pormenorizada de todos os pontos de vista pró e contra. O princípio da 
reserva da lei, derivado dos direitos fundamentais, do princípio democrático e do princípio do estado 
de direito, exige que o dador de leis regule ele próprio todos os assuntos essenciais no âmbito 
normativo, em especial, no âmbito do exercício dos direitos fundamentais e não deixe a regulação a 
cargo dos órgãos executivos.” Ainda sobre o tema, (Celso Antônio Bandeira de Mello. 2001, 
p.75):“Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta 
deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus 
agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos 
servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais 
fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no direito brasileiro” 
35 Assevera Garcia de Enterría e Fernandez(1977, p. 249): “Todo poder é da lei, toda autoridade que 
se possa exercitar é a própria da lei. Apenas em nome da lei se pode impor obediência” 
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José Afonso da Silva( 1999, p.) ao analisar o art. 5o, II, da Constituição 

Federal, dispõe que o dispositivo veicula 

 
a liberdade matriz, a liberdade-base, que é a liberdade de ação em 
geral, a liberdade geral de atuar, que decorre do art. 5o, II, da 
Constituição, segundo a qual ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

 

A respeito do princípio da legalidade, Eros Roberto Grau (2002, p.181-

183) identifica uma distinção entre reserva de lei, quando a Administração se vincula 

a definições da lei; e reserva de norma, quando as definições apenas decorrem da 

lei, mas estão especificadas em regulamento. Para ele, o princípio da legalidade 

albergado no art. 5o, II, da CF, deve ser compreendido em termos relativos, inclusive 

porque outros dispositivos constitucionais ressaltam a legalidade. Se o art. 5o, II, 

tratasse de reserva de lei, seria despiciendo repetir o princípio no texto 

constitucional, observa Eros Grau. 

 

No entender desse autor, não há delegação legislativa quando o 

Executivo expede regulamento criando deveres e obrigações particulares, desde 

que isto se dê “em virtude de lei”. Aduz que o poder normativo é inerente a todo o 

Estado e não apenas ao Parlamento, sendo a função legislativa apenas uma 

espécie do poder normativo. Destarte, a Administração, ao expedir um regulamento 

autorizado pelo Legislativo, exerce poder normativo que lhe é próprio, e não uma 

delegação do Parlamento.36 

 

Noutro quadrante, é de ver-se que em todas as Constituições foi 

redigido o princípio da separação de poderes, preservando, em sua concepção 

                                                 
36 Averba Eros Roberto Grau (2002, p 186) “Após deixar bem vincado esse ponto, posso e devo 
concluir que o desenvolvimento, pelo Executivo, da função regulamentar efetivamente não 
consubstancia exercício de função legislativa, razão pela qual não há de cogitar, na hipótese, de 
delegação desta última qualidade. E assim é - repito ainda quando a esse desenvolvimento seja 
conseqüente a imposição de obrigações de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, desde que tenha 
ele decorrido de uma atribuição de poder normativo – a imposição de tal obrigação, então, terá 
surgido ‘em virtude de lei”. 
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clássica, a indelegabilidade de funções privativas. Então, qualquer vislumbre de 

assunção pelo Poder Executivo do encargo legiferante soa como usurpação 

indevida das incumbências do Parlamento, sobretudo em tempos atuais em que o 

Executivo tem se valido prodigamente de  instrumentais  legislativos como a  medida  

provisória37. A hipertrofia do Executivo, mesmo que através de sua longa manus, 

não é vista com bons olhos, pois todo poder em excesso resulta em abuso. E aí o 

controle recíproco dos Poderes é substancial na preservação do Estado 

Democrático de Direito. 

 

Não passa ao largo da discussão sobre o espectro de acomodação 

legislativa a compreensão de que a lei, como veículo adequado para regular a 

conduta social, é fruto do pensamento racionalista que impregnou os séculos XVIII, 

XIX e XX. O advento do pluralismo produz novas fontes normativas. O novo Estado 

limita-se a traçar as principais diretrizes, deixando as especificidades para outros 

centros normativos de poder. A hipertrofia normativa nas mãos do legislativo, além 

de seguramente inviável, seria manancial de conceitos indeterminados, passível de 

sujeitar-se à hermenêutica burocrática arbitrária. 

 

 

4.5.2 As Agências e seu Poder Normativo 

 

 

A complexidade das sociedades modernas reclama bases normativas 

nem sempre enfeixadas nos esquemas apriorísticos das leis formais. A produção 

legítima do aparato normativo primário, pelo legislador, não dispensa as outras 

fontes de produção do Direito, como os trabalhos científicos dos juristas e o lavor 

                                                 
37 Leomar Barros Amorim de Sousa (1999, p. 15-16) reflete acerca da perda do monopólio legislativo 
do Parlamento para o Poder Executivo, ressaltando a crescente supremacia do Executivo na tarefa 
de criação da lei, colocando em crise a célebre concepção montesquieuniana de divisão de Poderes. 
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jurisprudencial, até porque a legitimidade do discurso jurídico baseia-se também na 

sua cientificidade, encontrável na argumentação dos magistrados e dos juristas.38 

 

A tradicional doutrina administrativista brasileira pugna por impor 

limites ao poder regulamentar da agência reguladora. Ainda não absorveu bem a 

idéia de uma simples autarquia normatizar matérias antes afetas à lei. Invocam o 

clássico axioma de que somente lei formal pode impor deveres e obrigações. É 

compreensível esse apego à lei, porquanto a doutrina jus-administrativista forjou-se 

sob os influxos do Estado Liberal, em que se criou, por um lado, repulsa ao 

absolutismo e, por outro, culto à organização democrática, pautada na força da 

função legislativa. Portanto, sempre se busca preservar a indelegabilidade da função 

legislativa. 

 

Carlos Ari Sundfeld (2002, p. 27) sustenta que a agência reguladora, 

ao exercer seu poder normativo, não está usurpando a função legislativa, primeiro, 

porque o Poder Legislativo continua exercendo o seu mister de legislar, segundo, 

porque os novos padrões sociais reclamam a produção de normas específicas sobre 

determinados setores, incumbência dessas agências. Cognomina esse fenômeno 

“aprofundamento da atuação normativa do Estado”. Esse jurista rechaça, porém, a 

possibilidade de elas produzirem regulamentos autônomos, haja vista que seu poder 

normativo está adstrito à lei. E arremata dizendo que um dos grandes tormentos, 

atualmente, é saber qual conteúdo mínimo deve ter a lei, para que não se constate 

uma “delegação pura e simples de função legislativa.” 

 
                                                 
38 Explica com mais desenvoltura Luiz MOREIRA (1999, p. 99) “Mesmo que a formação da vontade 
parlamentar, configurada em lei, estivesse voltada para a formação e obtenção de compromissos, e o 
discurso jurisdicional para a fundamentação sistemática e científica de juízos, no entanto, entre a 
interpretação e a criação, ou seja, entre a produção, o desenvolvimento e a complementaridade do 
sistema jurídico, existe um entrelaçamento indissolúvel que implica o próprio desenvolvimento e o 
estabelecimento do Direito. E não há como obter um conceito satisfatório de Direito apelando-se 
apenas para uma de suas dimensões. O Direito seria o resultado desse complexo emaranhado de 
discursos. É por isso que o problema da racionalidade do procedimento, típico da esfera parlamentar, 
‘reaparece na prática de decisão judicial e na doutrina jurídica (HABBERMAS, J. Direito e 
Democracia:entre facticidade e validade, t.II, p. 245)” 
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Por outro lado, são a agilidade e eficiência inerentes a essas agências 

que autorizam dotá-las de poderes para expedir normas técnicas específicas sobre 

as suas áreas de atuação, a fim de implementar as políticas públicas. Ademais, 

sustenta-se que o êxito obtido noutros países na proteção dos cidadãos-usuários 

deveu-se principalmente à proclamada competência normativa. Sem esse 

mecanismo ficaria o usuário do serviço público ou mesmo da atividade econômica 

sem uma devida prestação, haja vista a necessidade de regulação urgente para a 

colmatação de lacunas legislativas.  

 

Portanto, se, por um lado, as agências reguladoras, como entes 

integrantes da administração pública, estão obrigadas a cumprir o princípio da 

legalidade, pois este corresponde à “completa submissão da Administração às leis” 

(Celso Antonio B. de Mello, 2002, p. 72), não se pode olvidar que a elas também se 

impõe o cumprimento dos deveres constitucionais de assegurar a proteção dos 

direitos dos usuários dos serviços públicos ou das atividades econômicas, e para tal 

reclamam o instrumental necessário, qual seja, a concreção normativa. 

 

A questão a ser analisada é: Qual a extensão da competência 

normativa das agências reguladoras, sem que seja violado o princípio da legalidade? 

Qual o sentido e o alcance das inovações comportamentais traduzidas nas 

disposições normativas a cargo desta autarquia especial? Leila Cuéllar (2001, p. 

125) expõe com clareza que “só é possível aos regulamentos gerar deveres, direitos 

e obrigações, se previamente estabelecido seu contorno em lei (implícita ou 

explicitamente). A Lei determinará os padrões para a atuação administrativo-

normativa regulamentar”. 

 

Deve ser visto com cautela este prestígio exacerbado ao poder 

normativo das agências, porquanto todo poder em excesso tende a ser exercido com 

arbítrio, e, se já causam espécie alguns delírios legislativos do Parlamento ou 

mesmo do Executivo, causarão mais repugnância ainda se essas autarquias 
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especiais vierem a produzir normas inconsentâneas com as necessárias 

providências reclamadas pela população usuária. Sobremais, dentro de um Estado 

Democrático de Direito, qualquer amesquinhamento do Poder Legislativo, ainda que 

sob o pálio da flexibilização da atuação administrativa, deve ser repelida, em 

obséquio à preservação necessária da função legislativa ao seu Poder competente. 

Porém, reconhece-se que não se poderá avaliar o efetivo alcance do papel das 

agências sem que lhe seja assegurada parcela razoável de poder normativo. 

 

A competência normativa é consectário das escolhas técnicas que 

devem reger sua atuação, em detrimento de opções políticas. Como alerta o Prof. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2001, p. 75), em princípio não havia distinção 

entre matérias sujeitas a critérios técnicos e aquelas sujeitas a critérios políticos, 

deixando o monopólio normativo ao Parlamento, que cristalizava em lei decisões 

técnicas, hoje inviáveis diante da dinâmica social, decorrendo daí a criação das 

delegações legislativas. 

A moderna doutrina denominou delegificação ou deslegalização o 

instituto que legitima a atuação normativa das Agências Reguladoras. Conforme 

ensinamento de Diogo de Figueiredo Moreira Neto consiste na “retirada pelo próprio 

legislador, de certas matérias, do domínio da lei (domaine de la loi) passando-as a 

um domínio de regulamento (domaine de l’ordonnance).” 39 Essa técnica conduz à 

retirada de certas matérias da lei para passar ao domínio de outras fontes 

normativas, do Estado ou não. A força normativa regulatória não é somente de 

caráter estatal, podendo ser deslegalizada e transferida a sua regulação para entes 

privados, como é o caso de setores esportivos. 

 

                                                 
39 Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2001, p. 76) ainda cogita em outras duas formas de delegação 
normativa: “1o) delegação receptícia – que consiste na transferência da função legislativa ao Poder 
Executivo para produzir normas com força de lei, adstrita a um quadro delimitado e a um tempo 
delimitado no ato de delegação. Ex. leis delegadas. 2o) delegação remissiva ou remissão - que 
consiste na dita remessa pela lei a uma normatividade ulterior que deverá ser elaborada pela 
Administração, sem força de lei, igualmente dentro do quadro substantivo emoldurado pela própria lei 
remetente. Ex. poder regulamentar”. 
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Noutras palavras, uma lei posterior deixa de regulamentar o tema de 

uma lei anterior, porém dispõe que a matéria será regulada pela Administração, 

através de regulamento, isto é, a lei posterior rebaixa o objeto da anterior, relegando 

sua disciplina a um mero regulamento.  Frise-se que não é o labor normativo da 

Administração que revoga a lei anterior que com ela seja incompatível, mas foi a 

própria lei de deslegalização que a revogou, retirando o seu conteúdo de lei formal e 

repassando-o à regulação autônoma. A doutrina cognomina esta última lei de 

degradadora.  

 

Discute-se a constitucionalidade do poder normativo das agências 

reguladoras em face do princípio da legalidade, porquanto somente a lei, em sentido 

formal, teria o condão de criar obrigações. Sustenta-se que não há ofensa a este 

primado, desde que a outorga de competência normativa para a administração tenha 

seus parâmetros fixados em lei, de sorte que o administrador não pode exorbitar da 

proposição do legislador. Ademais, o seu poder normativo cinge-se à normatividade 

essencialmente técnica, fundada em motivos científicos e tecnológicos ou 

discricionariedade técnica, diferentemente da discricionariedade político-

administrativa tradicional (Moreira Neto, 2001, p. 82-83) 

 

Em um paralelo com o Direito Penal brasileiro, já se vislumbrou que a 

relação de matérias técnicas definidas pelo poder regulador das agências e a lei 

formal encontram similitude com as normas penais em branco. Se o Direito Penal 

admite a complementação do que seja crime numa norma penal em branco, não 

necessariamente editada pelo Parlamento, igual concreção legislativa pode ser dada 

pela agência reguladora em matéria administrativa. A propósito, não somente o 

Chefe do Executivo, autorizado constitucionalmente a regulamentar, pode dar 

densidade a uma norma penal em branco. Outros órgãos da Administração também 

o fazem, como por exemplo, na conceituação do que seja moléstia grave, referida no 

art. 130 do Código Penal, a qual é declinada em regulamentos próprios do Ministério 

da Saúde. 
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O prestígio das soluções técnicas se justifica na medida em que, cada 

vez mais, o Estado é convocado a se manifestar de forma rápida e eficaz, ficando 

inviável a necessidade de sujeição do objeto de deliberação ao Poder Legislativo, 

que conduz seus trabalhos de forma demorada e ineficiente.40 

 

Como as agências reguladoras tiveram seu berço no Estado Moderno, 

que tem no seu ideário uma administração mais eficiente e flexível, faz-se mister, 

segundo essa vertente doutrinária, que essas autarquias produzam espécies 

normativas baseadas em critérios técnicos para disciplinar determinadas situações 

que não seria lícito esperar que o legislador previsse, até pela dinâmica dos temas 

que lhe são afetos. 41 

 

É imperioso concluir que as agências reguladoras podem impor 

deveres jurídicos aos particulares, desde que nos termos expressamente admitidos 

pela lei formal, descabendo, nessas condições, a alegação de conflito com o 

princípio da legalidade, porquanto, como advertiu Eros Grau, o poder normativo é 

próprio de todo o Estado, e não apenas do Poder Legislativo. Aliás, o Direito não é 

produto exclusivo do Estado, pois a sociedade, através de diversos grupos ou 

organizações, também edita normas de conduta, como por exemplo, o regulamento 

                                                 
40 Segundo o articulista Léo da Silva Alves (2002, p.15).: “Na esfera federal, quem legisla, mesmo, é o 
Presidente da República. 88,5% dos projetos aprovados na Câmara e 61,7% no Senado saíram do 
Executivo. ‘A capacidade dos deputados é muito restrita’, reclama o deputado Aloízio Mercadante 
(PT-SP). Somente regulando a propaganda de cigarros, havia na Câmara 14 projetos, tramitando 
durante anos. Só houve aprovação quando foi de interesse do Palácio do Planalto (projeto 
encabeçado pelo deputado Elias Murad, do PSDB, partido de sustentação do Governo). A aprovação 
foi comemorada como uma vitória do Ministério da Saúde [...] Hoje é sabido que qualquer projeto para 
se tornar lei tem que atender a um dos seguintes requisitos: a) ser da iniciativa ou do gosto do 
Executivo; b) ser de autoria de um parlamentar muito influente, que goze da simpatia do presidente 
da Casa, para colocá-lo em pauta; c) ter um forte lobby.” 
41 Arremata Alexandre Santos do Aragão (2002b, p.149)) ao tratar da necessidade do poder 
normativo das agências reguladoras: “Tais entidades foram dotadas de amplos poderes, 
notadamente de natureza normativa, vez que, de outra forma, não poderiam desempenhar 
satisfatoriamente (agilidade, informalidade, constante adaptação à realidade cambiante etc.) suas 
atribuições, o que exige ainda um corpo de titulares revestidos das prerrogativas necessárias à 
manutenção da sua impermeabilidade face aos interesses políticos transitórios e, não se olvide, aos 
interesses econômicos regulados”. 
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interno de uma associação, embora essa ordem jurídica menor deva se subordinar 

ao Direito Estatal. 

 

Não há olvidar, outrossim, que o Estado Democrático de Direito não se 

funda apenas na legalidade, pois há de perquirir a legitimidade de seus atos, não 

raro amordaçada pela doutrina positivista de apego excessivo ao vetor legal. Nesse 

sentido, a valoração das ações administrativas nem sempre é exclusiva do 

Legislativo, uma vez que a dinâmica das exigências sociais impõe aprimoramento 

técnico diuturno, encargo difícil para um Poder que tem como pressuposto de 

atuação o exaurimento da dialética.  

 

O fator negocial é outro aspecto que tem sido introduzido na ideologia 

burocrática da administração tradicional brasileira, pautada em movimentos 

unilaterais na condução dos negócios públicos, desprezando a necessária 

interlocução com setores representativos do mercado. As agências reguladoras, 

embora assegurada a autonomia de suas decisões, são mais flexíveis na 

aproximação com os setores que regula.  

 

 

4.6 AGÊNCIAS NORTE-AMERICANAS versus AGÊNCIAS NACIONAIS  

 

 

O surgimento e desenvolvimento das agências dependem dos fatores 

econômicos no decorrer da história de cada país. Os Estados Unidos da América, 

ante as suas peculiaridades – menor participação do setor público em atividades 

produtivas – foram o espaço adequado para o seu aparecimento e florescimento e 

seu modelo regulatório tem exercido influência sobre os diversos sistemas jurídicos, 

inclusive o brasileiro. Foi no direito norte-americano que primeiro surgiu a figura da 

agência reguladora. A primeira agência de regulação de mercados foi estadual e era 

denominada Massachusetts Board of Railroad Commissioners, criada em 1869 para 
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regular o transporte ferroviário na região. Registra-se que a primogênita agência 

independente de âmbito federal foi a Interstate Commerce Comission, instituída em 

1887.42 

 

No ambiente propício para emergir a regulação, nos EUA e no Reino 

Unido esses entes tiveram origem e desenvolvimento, destacando-se os EUA como 

a principal fonte de onde se pode haurir a principal matéria-prima sobre as agências 

reguladoras. 

 

A concepção de serviço público para os americanos é bem diferente da 

brasileira. É raro entre eles que o Estado protagonize atividades econômicas, 

reservando-se quase sempre aos particulares essas tarefas. Sendo algumas de 

interesse coletivo, fez-se necessário que o Estado as regulasse, adquirindo cada 

setor regulado um regime próprio, construído segundo as contingências econômicas 

e sociais, como aliás sói acontecer no seu sistema que não é codificado. 

 

O processo crescente de globalização tem inspirado a procura de 

modelos estrangeiros para serem incorporados ao regime jurídico brasileiro. 

Tratando-se de agência reguladora, o modelo norte-americano é, sem dúvida, o que 

mais tem atraído os holofotes. A apreensão deste modelo, em que pese o nível de 

aprimoramento naquele país, deve ser vista cum granu salis pelo Direito 

Administrativo brasileiro, uma vez que este é profundamente influenciado pelo 

sistema europeu, no qual prevalece a norma positiva, diferentemente do modelo 

anglo-saxão, que adota o sistema da common law, do precedente pretoriano.43 
                                                 
42O Prof. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcante (1999, p. 159-160)) retrata o porquê da gênese e 
desenvolvimento dos entes regulatórios naquele país: “É natural que a figura do ‘Ente Regulador’ 
relativamente autônomo e também, as técnicas reguladoras tenham se desenvolvido, inicialmente, 
em Estados nos quais tenha havido, historicamente, menor participação do setor público no exercício 
das atividades produtivas, sentindo-se, pois, com mais intensidade e mais precocemente, a 
necessidade de rigoroso e efetivo disciplinamento das atividades econômicas exercidas por 
particulares, não só no interesse direto dos usuários, mas, também, no de serem evitados abusos do 
poder econômico, ou pelo menos de serem minorados os efeitos desses abusos” . 
43 Essa é a advertência da Profa.Maria Sylvia Zanella di Pietro (1999, p. 38)) com o didatismo que lhe 
é peculiar: “Enquanto no direito norte-americano e em outros direitos filiados ao sistema da common 
law os institutos novos podem ir sendo criados com maior facilidade, porque a sua validade jurídico-
constitucional vai sendo analisada e afirmada ou negada pelo Judiciário apenas em face de princípios 
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Ademais, cada sistema jurídico comporta modelos adequados à solução dos seus 

problemas, nem sempre forçosamente aplicáveis a diferentes realidades. 

 

De qualquer sorte, ainda que haja reservas na transposição do modelo 

norte-americano para o brasileiro, é inegável a sua influência. Entretanto, embora 

seja um modelo vitorioso naquele país, sua adoção acrítica no Brasil poderá trazer 

conseqüências nefastas. 

 

O legislador e todo agente público ao qual é reservada a tarefa de gerir 

os anseios sociais deve ter especial cuidado na adoção de fórmulas alienígenas 

como panacéia para todos os males porque há de preocupar-se com a recepção 

social da ideologia subjacente ao modelo jurídico que é transplantado para o sistema 

jurídico. Tratando-se do modelo regulatório, é necessário ter presente a conjuntura 

do mercado norte-americano, e a razão por que as agências foram assimiladas lá 

com tanta intensidade, embora não se possa negar que nos últimos tempos tem 

havido uma aproximação recíproca e proveitosa dos institutos jurídicos derivados do 

Commom Law e do Civil Law.   

 

Em um país como os EUA, no qual as atividades empresariais são 

quase monopólio da iniciativa privada, as agências reguladoras têm um papel 

importantíssimo. O poder dessas agências é bem maior que as similares do Brasil, o 

que as torna mais imunes ao controle judicial. Os atos de algumas agências, 

inclusive, estão excluídos da judicial review44, situação impensável no Direito 

                                                                                                                                                         
genéricos constantes da Constituição ou em face de standars contidos em leis também genéricas, no 
Brasil a adoção desses mesmos institutos esbarra a todo momento em normas constitucionais 
expressas. Como resultado, o direito administrativo está passando na frente do direito constitucional. 
A Administração Pública copia um modelo do direito estrangeiro e começa a aplicá-lo, muitas vezes, 
com afronta direta e flagrante à Constituição; depois é que vem a lei e, finalmente, a alteração da 
Constituição (quando vem)”. 
44 DI PIETRO (1999, p. 137), o Direito Americano tem evoluído e “o Judiciário passou a examinar não 
apenas o procedimento, como também a razoabilidade das decisões diante dos fatos e a 
proporcionalidade da medida em relação aos fins contidos na lei. Para possibilitar esse controle 
judicial, passou-se a entender como necessária a ampla motivação dos atos da agência, a 
transparência, que não era exigida anteriormente, por respeito e confiança na especialização das 
agências. Esse tipo de controle de razoabilidade, inicialmente feito apenas em relação à adjudication, 
passou a fazer-se também em relação ao rulemaking.” 
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Constitucional brasileiro. Porém, os direitos e liberdades de fundo constitucional, 

quando atingidos pela arbitrariedade dessas agências, sujeitam-se ao crivo judicial, 

conforme doutrina e jurisprudência americana.  

 

O Direito Administrativo norte-americano dispõe que as autoridades 

públicas do Governo, diversas dos Poderes Constitucionais (Congresso e Tribunais), 

estão inseridas no âmbito das agências. Daí se vê o largo espectro e a relevância 

dessas entidades nos EUA. Como define Schwart (1977, p. 5) 

 

Agencies means each authority of the Government of the United 

States, whether or not is within or subject to review by another 

Agency, but does not include 

(A) the Congress 

(B) the Courts of the United States 

(C) the Governments of the territories of the United States 

(D) the Government of the District of Columbia. 

 

Dessume-se que o Direito Administrativo estadunidense está 

intrinsecamente ligado às agências reguladoras. Suas normas e princípios delimitam 

os poderes e a estrutura das agências, disciplinam seus procedimentos, a validade 

de suas decisões, bem como assentam a atuação dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário no controle dessas agências (CUELLAR, 2001, p. 67). 

 

Existe uma lei geral de procedimento administrativo (APA – 

Administrative Procedure Act) que disciplina o processo de tomada de decisões 

pelas agências e também a define como toda autoridade do governo diferente do 

Legislativo e do Judiciário. Ademais, para ser agência, é necessário que 

desempenhem funções confiadas pelos legisladores e que possam atingir direitos e 

obrigações dos particulares.  
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Nos Estados Unidos, as agências administrativas (administrative 

agency) se dividem em agências reguladoras (regulatory agency) e não reguladoras 

(non-regulatory agency). As primeiras regulam atividades, exercem poderes 

normativos e supervisionam certas áreas da economia; enquanto que as segundas 

prestam serviços de promoção e bem-estar social. 

 

As agências reguladoras norte-americanas têm as seguintes 

características básicas: a) poder decisório; b) poder normativo concedendo 

benefícios e impondo restrições ao comportamento das empresas; c) operam 

basicamente na esfera empresarial; d) seus procedimentos legais são regidos pela 

Lei de Procedimentos Administrativos.45 

 

As agências americanas, executivas ou regulatórias, embora 

autônomas, estão vinculadas ao Poder Legislativo. É esse Poder que delega as 

funções normativas a essas agências. Nota-se que nos EUA há uma preocupação 

com os excessivos poderes concentrados no Presidente da República. Os titulares 

de cargos das agências não se subordinam ao Executivo, ficando, portanto, imunes 

a demissões por razões de conveniência deste Poder. Ao Chefe do Executivo 

incumbe a nomeação dos dirigentes das agências, que têm mandato por prazo 

determinado, não podendo ser defenestrados pela vontade presidencial, durante 

este período.46 

                                                 
45Ao tratar das agências norte-americanas, ensina Maria Sylvia Zanela.di Pietro (1999, p. 134): “As 
agências reguladoras exercem funções quase-legislativas, porque editam normas, e funções quase-
judiciais, porque resolvem determinados conflitos de interesses, determinando o direito aplicável para 
solucioná-los. A função quase-judicial é aceita sem maiores contestações, uma vez que submetida ao 
controle pelos Tribunais, mas passou por toda uma evolução, no sentido da ampliação desse 
controle. A função quase-legislativa tem sido objeto de grandes contestações, tendo em vista 
principalmente a idéia de indelegabilidade de poder, decorrente do princípio da separação de 
poderes, bastante rígido no direito norte-americano; esse princípio impede que o Legislativo delegue 
sua função de legislar a órgãos de outros Poderes.” 
46 Paulo Fernando Silveira (2001, p.282) trata da outorga de competência pelo Congresso americano, 
aduzindo:“A delegação pelo Congresso às agências, funda-se no pressuposto teórico, comprovado 
na prática, de que elas têm maior flexibilidade para administrar – e se necessário legislar – a 
conjuntura econômica e social, extremamente dinâmica e, sobretudo, bastante diversificada, 
principalmente num país continental como os Estados Unidos. Acrescente-se, ainda, que a 
descentralização produz dois efeitos imediatos: a legislação acompanha mais de perto a realidade 
fática e social e, na outra ponta, desafoga o Poder Legislativo, que passa a se dedicar a fins mais 
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Com efeito, as agências foram concebidas como organismos 

independentes com poderes legislativos (regulatória), judiciais (contencioso) e 

administrativos (fiscalização), idealizados pelo Estado para atuar em determinados 

setores da economia. Destacam-se pela agilidade, especialidade e conhecimento 

técnico, diferentemente dos demais órgãos integrantes da burocracia estatal norte-

americana. 

 

A Suprema Corte americana tem prestigiado o poder regulamentar das 

agências, exigindo apenas que a delegação, pelo Congresso, contenha limites 

precisos e claros daquilo que pode ser objeto de regulamentação, preservando-se a 

autoridade do Poder Legislativo, que não pode abdicar de suas atribuições, 

sobretudo quando no exercício de sua competência privativa. 

 

Observa-se, assim, que, no Direito Administrativo americano, as 

agências têm recebido apoio e confiança nas suas tarefas de editar normas, desde 

que autorizadas pelo Poder Legislativo. 

 

O referencial americano sobre regulação influenciou a Europa e a 

América Latina, mas teve dificuldades de adequação aos diversos sistemas 

jurídicos, mormente em face do princípio da legalidade, cuja intelecção é diversa nos 

países de tradição romano-germânica. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
nobres, como fiscalizar os demais Poderes, notadamente pelo uso das Comissões Parlamentares de 
Inquéritos e, ainda, do impeachment.” 
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5 O CONTROLE JUDICIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS  

 

 

5.1 CONTROLE JUDICIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA 

UNIVERSALIDADE DA JURISDIÇÃO 

 

 

A sociedade é a legítima fiscalizadora de todos os Poderes em um 

Estado Democrático de Direito. As instituições políticas e administrativas devem 

prestar contas de seus atos à população, para que esta possa conhecê-los e exercer 

o seu juízo crítico-valorativo. Ao Judiciário, ombreado com os demais entes 

fiscalizadores da administração, cumpre aferir a observância da ordem jurídica nos 
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casos concretos. Singulariza-se pela segurança jurídica e definitividade dos seus 

comandos. 

 

A atuação estatal, expressada nos atos e negócios administrativos, é 

sempre suscetível de controle judicial. Todos os atos, contratos, processos 

administrativos e mesmo a omissão do administrador são passíveis de censura 

judicial. Nada obsta, porém, que este, de per si, promova as medidas anulatórias ou 

revogatórias de seus atos através do controle interno, quando sabedor de sua 

ilegalidade ou inconveniência (Súmula 473 do STF). 

 

O Direito Constitucional brasileiro adotou o princípio da jurisdição una, 

consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Excepcionalmente, porém, a 

função jurisdicional caberá ao Poder Legislativo47.  

 

O exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos pressupõe 

a adequada provocação da parte interessada, que tenha direito subjetivo violado ou 

na iminência de violação, ou seja, a utilização das vias processuais aptas a corrigir a 

impropriedade administrativa. Dentre os meios mais comuns com esse fim, 

ressaltam o mandado de segurança, a ação popular, a ação civil pública, o mandado 

de injunção e o habeas data. 

 

Ainda que esteja sempre franqueado ao administrado a provocação do 

Judiciário (art. 5o, XXXV, CF), para manutenção ou restabelecimento de algum 

interesse juridicamente protegido, fica-lhe assegurado, outrossim, promover o 

autocontrole da administração, utilizando o direito constitucional de petição (art. 5o, 

XXXIV, ‘a’, CF) e os recursos administrativos previstos na ordem processual 

administrativa. A ótica da administração, no apreço do pleito administrativo, será a 
                                                 
47 No processo e julgamento, pelo Senado Federal, do Presidente da República, nos crimes de 
responsabilidade, dos Ministros de Estado, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles (art. 
52, I,CF). No processo e julgamento, pelo Senado Federal, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, nos crimes de 
responsabilidade (art. 52, II,CF). No julgamento, pelo Congresso Nacional, das contas prestadas pelo 
Presidente da República (art. 49, IX,CF) 
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conformidade da sua decisão com a lei, no seu aspecto objetivo, e “não o hipotético 

ferimento de direito subjetivo individual”.(Moreira Neto, 2002a, p. 567) 

 

O controle jurisdicional visa, precipuamente, corrigir os atos 

administrativos que estejam em desconformidade com a lei. Seabra Fagundes(apud 

Moreira Neto, 2002a, p. 567) dizia ser a “finalidade e característica do controle 

jurisdicional a proteção do indivíduo em face da Administração Pública”. 

 

Assim como o Judiciário, também está legitimado a exercer o controle 

externo da Administração Pública o Parlamento, o Tribunal de Contas e o próprio 

cidadão, através de representação à autoridade pública, denunciando irregularidade 

ou mesmo ingressando com ação popular. 

 

À luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a Carta Magna 

terminou por deixar a cargo do Judiciário a definitividade de qualquer conflito entre a 

Administração e os particulares. A par desse princípio, vigora também o do devido 

processo legal, fundamento de invalidação dos atos administrativos que exorbitem 

da legalidade administrativa. 

 

Dessarte, qualquer lesão ou ameaça a direito poderá ser levada ao 

conhecimento do Judiciário, independentemente de esgotamento das vias 

administrativas. Excepciona apenas a justiça desportiva (art. 217, § 1o, CF) e o 

habeas corpus em relação a punições disciplinares militares (art. 142, § 2o., CF). 

 

O Estado, embora seja o instrumental de realização de interesse 

público, nem sempre age em conformidade com essa diretriz, daí a necessidade de 

aferição da juridicidade dos seus atos. Consigna-se aqui o termo juridicidade 

exatamente porque o espectro de verificabilidade daqueles atos pelo Judiciário é 

bem mais amplo.48 

                                                 
48Nesse sentido, acentua a professora e magistrada federal Germana de Oliveira Moraes (1999, p. 
10): “Cabe ao Poder Judiciário, além da aferição da legalidade dos atos administrativos – de sua 
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Nesse contexto, ressalte-se, dentre os princípios norteadores da 

administração, a reclamar exame do Judiciário, o da moralidade, insculpido no caput 

do art. 37, da Constituição Federal. Através dele, como pondera Marcelo Figueiredo 

(1999, p. 101), se “inaugura uma nova etapa do judicial review, a exemplo do direito 

americano (e europeu), de tal forma a permitir mais amplo controle judicial dos atos 

normativos e administrativos”. 

 

Considerando que o Brasil abraçou o controle difuso de 

constitucionalidade como instrumento idôneo a ser utilizado por qualquer membro de 

Poder Judiciário no exame dos atos administrativos, evidencia-se ainda mais a 

diretriz norteadora de ampla e irrestrita fiscalização jurisdicional da atividade 

administrativa. 

 

Mas nem sempre foi assim. O Poder Judiciário esteve por muito tempo 

sob o controle indisfarçado do Poder Político. A história registra que, antes da Idade 

Moderna, a Justiça não pertencia ao Estado. Na Idade Média, durante o regime 

feudal, existiam os “senhores jurisdicionais”, que concentravam nos seus territórios 

as funções de julgar, legislar e executar. No Estado Moderno, o Poder Político 

dominava o Poder Judiciário, dependente e servil daquele, mormente em virtude de 

fatores econômicos. 

 

Em alguns países, o Poder Judiciário conseguiu manter sua altivez e 

independência. Cite-se o caso da Inglaterra, cujos magistrados se insurgiram contra 

práticas despóticas e absolutistas.49 
                                                                                                                                                         
conformidade com as regras jurídicas, o controle de juridicidade – a verificação de sua 
compatibilidade com os demais princípios da Administração Pública, para além da legalidade, a qual 
se reveste do caráter de controle de constitucionalidade dos atos normativos, pois aqueles princípios 
se encontram positivados na Lei Fundamental.” 
49 Luiz Flávio Gomes (1997, p.54)) retrata alguns fatos da época: “De acordo com a narração de Giner 
(História del pensamiento social), diante das pretensões absolutistas, levantou-se o juiz supremo do 
reino, Edward Coke, que é um dos constitucionalistas mais importantes anteriores à Revolução 
americana. Como o Parlamento não era convocado com regularidade, os tribunais ingleses ganharam 
muita importância como único refúgio para expressar os desejos dos súditos. Coke insistiu na 
doutrina democrática da supremacia da lei, e afirmou que a lei emanava das decisões dos tribunais, 
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Na França, diferentemente da Inglaterra, o Poder Político reinou 

absoluto sem interferência da autoridade judiciária após a Revolução Francesa 

(1789). Registre-se que até hoje naquele país o Judiciário não é um Poder do 

Estado, sendo os seus juízes funcionários públicos com o status de autoridade. Da 

Revolução Francesa pode-se extrair conceitos como a forma republicana 

constitucionalista de governo, o direito codificado e as clássicas liberdades. A 

influência de Hobbes foi marcante na construção daquele modelo, porquanto 

defendia o Estado (Leviatã) como criador absoluto do Direito, a fim de garantir a paz 

social, já que o homem, em estado de natureza, agia como fera, preferindo ceder ao 

Estado através de um contrato o poder de garantir a segurança das pessoas. 

 

Esse breve escorço histórico registra a fragilidade com que foi forjado o 

exercício do controle judicial, figurando este Poder mais como controlado do que 

como controlador. De qualquer modo, a doutrina dos freios e contrapesos nos 

remete a esse exercício recíproco de controle entre Poderes, o que é salutar porque 

a separação das funções estatais não elimina a concepção clássica de que o Estado 

deve ser observado em seu todo. Apenas há uma divisão de tarefas entre setores 

especializados, de forma que um complementa as lacunas do outro. Não se deve 

imaginá-los confrontando-se em detrimento do objetivo maior por que foram 

idealizados.  

 

Resta-nos indagar se o Judiciário está efetivamente utilizando 

plenamente sua parcela de poder de controle dos demais Poderes, mesmo diante de 

um sistema sensivelmente trabalhado para prestigiar a vontade do Poder Político.50 
                                                                                                                                                         
com o que colocava a soberania nas mãos dos juízes e subordinava, até mesmo, a autoridade do rei 
à common law da Inglaterra [...] cabe ao tribunal decidir se uma lei promulgada pelo Parlamento é ou 
não justa; o mesmo pode-se dizer do rei. A revisão judicial da constitucionalidade das leis e decisões 
é uma idéia que era comum entre os advogados da época de Coke, em defesa da liberdade contra o 
absolutismo.” 
 
50 Elucidativa, nesse particular, a explanação histórica do Prof. Nelson Saldanha (1999, p. 179-180): 
“O Judiciário moderno tem sido julgado um pouco à parte; pelo prisma político seu peso é menor, e 
alguns pensadores o puseram como apêndice do Executivo. Hoje entretanto sua importância tem sido 
revista, pois o próprio processo de atuação do Direito se realiza, em dimensão decisiva, nas mãos do 
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5.2 NOVAS VERTENTES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. 

 

 

Esse estudo pretende, ainda que em pequena medida, rechaçar 

paradigmas de diminuição do exercício do controle judicial, e quiçá, advertir da 

necessidade de aprimoramento/aprofundamento dos mecanismos já existentes. 

 

A doutrina brasileira, influenciada pelo direito alienígena, tem importado 

mecanismos não-judiciais de resolução de conflitos, invocando-se a necessidade de 

aprimoramento de mecanismos diversificados de solução das contendas, sobretudo 

diante da explosão de litigiosidade que hoje assoberba o Judiciário. Questiona-se, 

atualmente, em que medida é vantajoso o monopólio de jurisdição a este Poder, 

dada a absoluta impossibilidade de, com as tradicionais fórmulas de composição, 

pretender-se dar vazão às crescentes demandas. 

 

Não se pode olvidar, porém, que o Princípio da Universalidade de Jurisdição, que se 

incorpora aos direitos e garantias fundamentais, é uma decorrência do Princípio da 

Separação de Poderes, de sorte que o embate com o primeiro por atingir a 

dignidade do segundo, princípio fundamental da República. De qualquer forma, o 

debate envolve, necessariamente, também o Poder Normativo das Agências 

Reguladoras, donde se vislumbra, espera-se, a compatibilidade do poder regulatório 

com o ideário de Montesquieu.51 

 

                                                                                                                                                         
Judiciário. Na história antiga, o Direito de certo modo se caracterizava nos tribunais; no início da fase 
liberal moderna, porém, o fetichismo da lei ao tempo da ‘Escola da Exegese’ diminuiu o alcance do 
trabalho dos juízes, por julgar-se que a clareza da lei dispensava interpretações. Posteriormente a 
pressão da realidade e das mudanças fez superar e corrigir tal concepção, compensada com a 
oposta pelos adeptos do Direito Livre” 
51 Há quem pense diferente. É o caso de Marcos Juruena Villela Souto (2001, p.463), para quem, 
pelo Princípio da Separação de Poderes, o Judiciário não pode “interferir em juízos privativos da 
entidade legalmente competente para fiscalização e regulação dos setores da economia.” 
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É de registrar o posicionamento de Bilac Pinto52, para o qual a função 

jurisdicional não tem caráter formal, isto é, não é prerrogativa apenas das 

autoridades judiciárias (regra da unidade de jurisdição), mas também de outros 

órgãos do Estado, daí serem consideradas sob o aspecto material. Em que pese o 

poder persuasivo dessas considerações, sobretudo pela contemporaneidade do 

debate, hão de ser analisadas sob a ótica do período em que foram escritas, ou 

seja, sob o império de uma Constituição outorgada (1934), em que o Poder 

Executivo poderia até suspender as declarações de inconstitucionalidade proferidas 

pelo Supremo Tribunal Federal, daí se perceber certa indiferença em relação ao 

princípio da unidade de jurisdição. 

 

Em um Estado que se diz democrático de direito, há que ser exigido do 

Judiciário uma postura mais altiva diante dos demais Poderes. Aquela concepção 

clássica de que o juiz é apenas la bouche de la loi, em posição subalterna, não mais 

se coaduna com as novas vertentes constitucionais, mormente pelo monopólio 

jurisdicional que lhe é assegurado. Aliás, ao Judiciário não só é conferida a 

possibilidade de, quando provocado, dar o enquadramento jurídico a quaisquer 

comportamentos no seio social, partidos do Estado ou não, como também lhe é 

exigido uma resposta, com fundamentação, diante de toda postulação, visto que no 

sistema jurídico brasileiro é vedado o non liquet. 

 

Ainda no que toca ao princípio da separação dos Poderes, os 

resistentes ao controle jurisdicional aduzem que a atividade administrativa não 

vinculada importa no exercício discricionário, sendo a “intromissão” jurisdicional na 

escolha adequada das soluções administrativas, pela Administração, uma ofensa ao 

princípio da separação dos Poderes.  

                                                 
52 Afirma Bilac Pinto (2002, p. 180): “A jurisdição do Estado pode sofrer um processo de classificação 
pela matéria sobre que se exerce, nada impedindo, entretanto, que o mesmo órgão exercite duas ou 
mais jurisdições de natureza diferente. O critério da distribuição das competências é exclusivamente 
fundado em considerações de ordem pública. Desde que um órgão se revele mais apto que outro 
para exercer determinada jurisdição, esta lhe deve ser transferida. É desse modo que, no plano 
jurisdicional, se opera a racionalização do governo”. 
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Entretanto, à luz da harmonia dos princípios e normas constitucionais, 

da qual decorre que seus vetores são compatíveis entre si, há de ser valorada a 

plenitude do controle jurisdicional, pois seu exercício não anula a competência 

privativa dos outros Poderes.  Ademais, estando estes, inclusive o Judiciário quando 

no papel de Administrador, pautados tanto em princípios explícitos como o da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; como em princípios 

implícitos (razoabilidade53 e proporcionalidade), não podem subtrair-se às vias 

jurisdicionais que visam delinear o cumprimento desses primados.54 

 

O princípio do devido processo legal, sob o âmbito material, determina 

a observância pelo legislador e pelo administrador da razoabilidade e da 

proporcionalidade no exercício do seu poder normativo, ainda que estes princípios 

não estejam expressamente consignados no texto constitucional, porque 

decorrência daquele primeiro. 

 

A cada dia ganha mais espaço o Judiciário como Poder Político, na 

medida em que é crescentemente provocado a tornar efetivo os direitos e liberdades 

constitucionais, tornando-se uma referência impostergável no processo de 

aperfeiçoamento de um Estado Democrático de Direito. Se outrora o Poder 

Judiciário quedava-se num plano subalterno, hoje tem repensado sua estratégia 

para que possa responder aos anseios dos que se encontram à margem das 

condições materiais mínimas de existência digna. 
                                                 
53 Para Lúcia Valle Figueiredo (2001, p.50) “traduz o princípio da razoabilidade a relação de 
congruência lógica entre o fato (o motivo) e a atuação concreta da Administração”.  
54 Esse tema tem freqüentado os debates jurídicos, inclusive nos círculos europeus, como nos faz ver 
o jurista português Luis Felipe Colaço Antunes (2000, p. 95): “No quadro mais amplo e abstracto do 
princípio da separação de poderes, os limites ao controlo jurisdicional não devem ser essencialmente 
restritivos, em obséquio a uma interpretação substancial e rígida do referido princípio (como parece 
apontar a doutrina alemã mais recente), nem, ao invés, concluir que a última palavra é a do juiz 
administrativo – como sustenta a doutrina inglesa. […]. Quanto a nós, estamos com aqueles que 
vêem no princípio da separação de poderes um modelo organizativo tendencial, pelo que o problema 
não está em estabelecer abstractamente se a decisão é reservada à Administração, como resulta da 
tese enunciada primariamente, antes (o problema) deve ser resolvido em referência ao caso concreto. 
Quando a decisão tomada pela Administração é correcta ou atendível, nomeadamente face à 
oponibilidade da questão, não vemos como é que o juiz possa substituir-se-lhe” . 
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Na atual quadra, sobretudo, em que vários direitos fundamentais 

reclamam provisão legislativa e vontade política do Executivo para implementá-los, 

faz-se mister uma atuação mais destacada do Judiciário entre os demais Poderes, a 

fim, inclusive, de produzir o direito, cujo conteúdo programático está potencializado 

na Carta Magna, como adverte o Prof. Willis Santiago Guerra Filho(2002, p. 99) 

 

Lembra ainda Santiago Filho (2002, p. 104) que o Judiciário, no Estado 

Democrático de Direito, tornou-se o espaço adequado para decisões politicamente 

relevantes, especialmente em razão do recrudescimento da ação coletiva ou de 

âmbito constitucional (ação civil pública, ação popular), legítimos instrumentos de 

participação de grupos animados por interesses econômicos, políticos, culturais e 

outros. Desenha-se aí um quadro típico da pós-modernidade. 

 

É voz corrente, hodiernamente, a necessidade de o Poder Judiciário 

incorporar a responsabilidade de exercer maior fiscalização sobre os demais 

Poderes, como também de definir, sobretudo nas decisões de caráter didático, o 

caminho a percorrer na definição das políticas públicas, como, por exemplo, quando 

determina a construção de escola em local preterido pelo gestor de então porque é 

área de interesse de adversários políticos.  

 

Indagação sempre presente diz respeito à possibilidade de o Judiciário 

exercer a fiscalização concreta das políticas públicas adotadas pela autoridade 

administrativa, haja vista que o tema nos remete ao conceito de interesse público e 

os meios adequados para atingi-lo. Quando se assenta que o controle jurisdicional 

tem respaldo constitucional e deve ser um instrumento viável à consecução dos 

princípios fundamentais encartados naquele diploma maior, parece-nos razoável 

pugnar pela necessária ingerência judicial quando o ato administrativo desmerece o 

propósito constitucional de efetivação daqueles direitos fundamentais. Nem se diga, 

em rechaça, que aí se estaria substituindo a valoração do Executivo pela do 
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Judiciário. Não é o enfoque que deve ser dado, mas sim que a atuação 

administrativa não efetivou a concretização constitucional e cabe ao Judiciário, uma 

vez que nada lhe escapa ao controle, promovê-la. Tratando-se de agência 

reguladora, a concreção das políticas públicas pelo Judiciário seria possível quando 

a agência quedar-se inerte, omitindo-se nas suas responsabilidades.55  

 

A efetivação de “normas programáticas” depende da iniciativa e 

participação de todos os Poderes da República, aos quais compete a formulação de 

políticas públicas consentâneas e a aprovação dos mecanismos institucionais e 

legais para a respectiva implementação. 

 

A aplicação plena e irrestrita dos direitos fundamentais, 

constitucionalmente assegurados, tem se revelado tímida, na medida em que os 

juízes, afeitos a uma interpretação dogmática, optam por chancelar a linha 

jurisprudencial das instâncias judiciais superiores, que enfatizam a ausência de leis 

complementares que regulamentem direitos e prerrogativas constitucionais. 

 

Embora esses direitos fundamentais estejam formalmente inseridos no 

sistema jurídico, por se tratarem alguns de “normas programáticas” segundo a 

hermenêutica pretoriana, a depender de uma colmatação do seu sentido e conteúdo 

por regramentos infraconstitucionais, perdem-se, não raro, no vazio. É como se o 

Poder Público concedesse um direito com uma mão (norma constitucional) e 

retirasse com a outra (ausência de lei regulamentadora ou lei restritiva do alcance 

constitucional).56 
                                                 
55 Sobre o tema, averba o Professor Marçal Justen Filho (2002, p. 590): “Quando se cria uma agência 
e se lhe deferem determinadas competências, impõe-se-lhe o dever de definir a política pública que 
adotará. Essa política terá de ser compatível com a disciplina legislativa vigente, precisamente porque 
se trata de competência discricionária. Ademais disso, a fixação da política pública tem de refletir-se 
nos atos subseqüentes, de cunho normativo abstrato ou concreto, praticados pela agência. Ou seja, 
poderá realizar-se o controle judicial também da coerência e da compatibilidade dos atos derivados, 
em face das políticas públicas escolhidas pela agência”. 
56 No dizer de José Eduardo Faria (1998, p. 98-99): “Trata-se de uma negação sutil, que costuma se 
dar por via de uma ‘interpretação dogmática’ do direito, enfatizando-se, por exemplo, a inexistência de 
leis complementares que regulamentem os direitos e as prerrogativas assegurados pela Constituição. 
Sem a devida ‘regulamentação’ por meio de uma lei complementar, esses direitos e essas 
prerrogativas têm vigência formal, mas são materialmente ineficazes. Em termos práticos, servem 
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Ao Judiciário, talvez mais do que a qualquer outro Poder, impõe-se a 

missão constitucional de aprimoramento da eficácia social das normas e, para isso, 

deverá apartar-se daquela hermenêutica silogística fundada apenas no direito 

positivo.57 

 

 

5.3 DISCRICIONARIEDADE E CONTROLE JURISDICIONAL 

 

 

Não há como falar em discricionariedade olvidando o princípio da 

legalidade. A Administração atua no sentido de operacionalizar o que dispõe a lei, 

sendo esta voltada para o atendimento do interesse público. Ocorre que a lei nem 

sempre expressa claramente qual a decisão administrativa a ser adotada diante de 

um caso concreto, conferindo ao administrador a valoração da melhor das possíveis 

escolhas legais, de sorte a satisfazer a finalidade legal. Tal possibilidade habita o 

plano da discricionariedade. 

 

Lúcia Valle Figueiredo (2001, p. 198) formula um conceito adequado ao 

dispor que  

 
[...]a discricionariedade consiste na competência-dever de o 
administrador, no caso concreto, após a interpretação, valorar, 
dentro de critério de razoabilidade e afastado de seus próprios 
‘stardards’ ou ideologias – portanto, dentro de critério de 
razoabilidade geral – dos princípios e valores do ordenamento, qual 

                                                                                                                                                         
para conquistar o silêncio, o apoio, a lealdade e a subserviência dos segmentos sociais menos 
favorecidos, pouco dando em contrapartida, em termos de efetivação de seus direitos humanos e 
sociais.” 
57 A esse respeito, ao tratar do formalismo no Judiciário Brasileiro, acentua o Prof. Andreas J. Krell 
(2002, 71/72): “Talvez o maior impedimento para um proteção mais efetiva dos Direitos Fundamentais 
no Brasil seja a atitude ultrapassada de grande parte dos juristas para com a interpretação 
constitucional, cuja base até hoje consiste no formalismo jurídico que tem dominado gerações de 
operadores de Direito, especialmente durante o período autoritário. A concepção ‘formalista’ da 
interpretação jurídica, fruto do jus-positivismo, dá absoluta prevalência às formas com base numa 
operação meramente lógica, isto é, aos conceitos jurídicos abstratos da norma legislativa com 
prejuízo da finalidade perseguida por esta, da realidade social que se encontra por trás das formas e 
dos conflitos de interesse que se deve dirimir.” 
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a melhor maneira de concretizar a utilidade pública postulada pela 
norma. 

 

Por esse conceito, deduz-se que o administrador jamais poderá se 

afastar da finalidade essencial de melhor atender o interesse público encampado na 

lei e, para isso, não deverá agir ao seu talante, sem limites, mas a partir dos critérios 

razoavelmente mais satisfatórios. 

 

Dentre as principais classificações dos atos administrativos, avulta a 

que distingue atos vinculados e atos discricionários. Os vinculados são aqueles em 

que a Administração atua dentro dos contornos previamente fixados pela lei, 

ensejando um único comportamento do administrador, qual seja, aquele que a lei 

determina. Os discricionários representam aqueles que confere uma certa margem 

de liberdade (oportunidade e conveniência) ao agente público ao praticá-lo, 

podendo, dentre as várias condutas legalmente possíveis, escolher uma que melhor 

satisfaça o interesse coletivo.  

 

A despeito dessa classificação tradicional, alguns doutrinadores 

reconhecem que não existem atos puramente vinculados ou discricionários, visto 

que todo ato administrativo está, com maior ou menor amplitude, vinculado à lei. 

Como bem assinala o professor argentino Domingo Juan Sesin (1994, p. 78):“hoy es 

una verdad incontrovertible la inexistência del ‘acto discrecional’ y del ‘ato reglado’. 

Los tiempos modernos reconocen sólo la presencia de ‘actos administrativos’ cuyos 

elementos constitutivos pueden tener mayor o menor discrecionalidad”. 

 

O exercício discricionário pelo administrador tem respaldo na lei, na 

medida em que confere a este escolher, dentre as hipóteses legais, a melhor 

solução para o caso concreto. O legislador, cônscio da impossibilidade de dispor 

sobre todas as possíveis situações futuras, dá ao administrador esse poder de 

escolha diante das cambiantes ocorrências. É, no dizer de Rivero (RIVERO; 

WALINE, 1994, p. 73), “le choix du moment”. 
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A doutrina jus-administrativista pretérita registrava que o Poder 

Judiciário não estava autorizado a esquadrinhar os atos discricionários da 

Administração Pública, sob o fundamento de que os juízes não poderiam se 

substituir a este juízo, que era privativo do administrador. Em defesa dessa idéia, 

invocava-se, e ainda se invoca, o princípio da separação dos Poderes. Atualmente, 

porém, vem se firmado o posicionamento de que, sob a ótica do princípio da 

razoabilidade, o Judiciário pode apreciar atos discricionários emitidos pela 

Administração. 

 

Como cediço, a atuação discricionária da administração sempre foi um 

espaço de imunidade ao controle jurisdicional, ou, quando muito, de uma mitigação 

desse controle, cingido que ficava aos aspectos da legalidade. Por outro lado, os 

atos vinculados dispõem-se à irrestrita revisão judicial. Estando aqueles, pois, 

menos sujeitos a impugnações, tornaram-se um manancial inexaurível de 

arbitrariedades, exortando a doutrina a pensar em técnicas de controle. 

 

É mister admitir que existe uma diferença entre discricionariedade 

política e discricionariedade técnica. Na primeira prevalece a vontade do agente 

político, embora direcionada também ao interesse público. Já a técnica pressupõe 

regras experimentadas e comprovadas com vistas ao atingimento do mesmo fim – 

interesse público. A discricionariedade técnica tem fundamentado as normas 

baixadas pelas agências reguladoras. Cognominá-la técnica ou política, além de 

facilitar a compreensão didática, leva a indagar a razão pela qual a 

discricionariedade política não se vale da técnica e da ciência para encontrar as 

melhores soluções ao bem-estar da sociedade.  

 

Ao admitir que a discricionariedade política não estaria atrelada a 

respostas técnico-científicas, estar-se-ia reconhecendo que o conteúdo 

epistemológico da decisão administrativa sujeita-se apenas a uma convicção 
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subjetiva do administrador, desprezando hipóteses tecnicamente mais viáveis, e 

imunizando-a da fiscalização jurisdicional. Esta fiscalização, a nosso sentir, deve 

atingir qualquer atividade discricionária, seja técnica ou política, para que se 

verifique  
 
“[...]se a autoridade administrativa adotou todas as providências 
necessárias ao desempenho satisfatório de uma competência 
discricionária. É possível invalidar a decisão administrativa quando 
se evidencie ter sido adotada sem as cautelas necessárias, 
impostas pelo conhecimento técnico-científico(grifo nosso)(Justen 
Filho, 2002, p. 590) 

 

Não reclamam maiores considerações para se deduzir que esses 

marcos científicos implicam em maior segurança nas decisões administrativas e, por 

conseqüência, na menor possibilidade delas se apresentarem inadequadas e 

irrazoáveis, assim como na facilitação do controle judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 CONTROLE JURISDICIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

 

As agências reguladoras são detentoras de mais poderes que as 

autarquias comuns, em especial pela aptidão para normatizar. Nessas condições, é 

palpável que o seu poder discricionário não enxerga os limites comuns que são 

colocados às autarquias comuns, daí a necessidade de o Judiciário exercer uma 
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apurada supervisão da legalidade dos seus atos58, bem como sobre a substância do 

trabalho que é desenvolvido pelas agências, ou seja, examinar minuciosamente a 

razoabilidade das suas resoluções discricionárias. 

 

Na verdade, toda instituição dotada de poderes mais alargados tende a 

exorbitar e, para que seja contida essa propensão natural, há que ser aprimorado o 

controle dos seus atos. Como assinala Marçal Justen Filho (2002, p. 584), “a 

concentração de poderes discricionários em estruturas organizadas com critérios de 

autonomia tem de ser acompanhada do desenvolvimento de instrumentos político-

jurídicos de controle e limitação” 

 

A discricionariedade, embora seja relevante para que o agente público 

possa exercer com habilidade seus misteres, não pode ser um pretexto para se 

descurar do objetivo de atendimento dos interesses públicos. A finalidade pública é a 

bússola do administrador, que também deve ser mensurada pelo princípio da 

proporcionalidade, isto é, os fatores erigidos e comportamentos estatais 

determinantes para a finalidade pública devem guardar adequada correlação e 

serem razoavelmente sustentáveis.59 

O aparecimento das agências reguladoras como balizadora de 

atividades privatizadas, no contexto da reforma do Estado, que deixou de ser 

controlador, diretor e indutor do desenvolvimento, figurando apenas na regulação 

dessas tarefas, impôs uma reformulação das espécies formais de controle e, nesse 

particular, houve uma flexibilização dos mecanismos jurídicos para tal fim.  

 

                                                 
58 As agências reguladoras, como entidades autárquicas componentes da Administração Pública 
Indireta, praticam ato administrativo. Para Lúcia Vale Figueiredo (2001, p. 156/157) “ato administrativo 
é a norma concreta, emanada pelo Estado ou por quem esteja no exercício da função administrativa, 
que tem por finalidade criar, modificar, extinguir ou declarar situações jurídicas entre este (o Estado) e 
o administrado, suscetível de ser contrastada pelo Poder Judiciário”. 
59 Para Odete Medauar (1992, p. 191) “Na aplicação do princípio da proporcionalidade, o juiz alemão 
realiza três controles : a) se a medida tomada pela autoridade administrativa é susceptível de 
alcançar o objetivo pretendido (princípio da adequação); se a medida é necessária, isto é, se 
nenhuma medida menos grave permitiria obter o resultado (princípio da necessidade); c) se a medida 
for necessária e adequada, verifica se há ou não severidade exagerada em relação ao fim pretendido, 
isto é, se há desproporção entre meio e fim (princípio da proporcionalidade em sentido estrito).”  
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Pretende-se construir um discurso jurídico que traz subjacente a idéia 

de se subtrair os atos das agências ao controle jurisdicional O argumento que se 

produz para fundamentar esse amesquinhamento do controle judicial é fruto da 

influência do direito alienígena. Como dito alhures, deve ser vista com prudência a 

introdução desse ideário no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Dentre as características das agências, destacam-se a sua função 

jurisdicional de dirimir conflitos entre delegatários de serviços públicos ou entre estes 

e os usuários. Dispondo desta jurisdição, tenta-se incrustar a idéia de que a 

jurisdição do Poder Judiciário há de perder espaço, malgrado a norma do art. 5o, 

XXXV, da Constituição Federal, adotando-se o modelo francês de dualidade de 

jurisdição, ou seja, que subsistam no sistema a jurisdição comum e a jurisdição 

administrativa. Por via oblíqua, tenta-se revogar a cláusula pétrea da inafastabilidade 

do exame judicial, vulnerando o art. 60, § 4o, IV, da Carta Magna. 

 

Alexandre Santos do Aragão (2001, p. 25), inspirado pelo Direito Norte-

Americano, embora reconheça que o Judiciário poderá sempre ser acionado (art. 

5o.,XXXV,CF), em razão do caráter técnico especializado da discricionariedade 

conferida às agências, “prevalece, na dúvida a decisão do órgão ou entidade 

reguladora, até porque, pela natureza da matéria, ela acabaria deixando de ser 

decidida pela agência, para, na prática, passar a ser decidida pelo perito técnico do 

Judiciário.” Esta intelecção, portanto, veda ao Judiciário qualquer ingerência material 

nas decisões das agências, adstrito que ficaria apenas ao exame de aspectos 

procedimentais. A vingar essa compreensão de que, “na dúvida”, hão de prevalecer 

as respostas técnicas das agências reguladoras, estar-se-ia admitindo um 

julgamento parcial pelo magistrado, com a predisposição de dar chancela, a priori, 

às alegações da agência. 

 

As agências reguladoras trazem em seu ideário o propósito, explícito 

ou tácito, de desregulamentar, deslegalizar e até mesmo desconstitucionalizar 
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matérias antes deferidas ao Presidente, ao Legislativo e ao Poder Constituinte, 

respectivamente. Observa-se, e este é um ponto que considerado fulcral neste 

trabalho, que as agências pretendem, valendo-se de uma suposta delegação 

constitucional, subtrair-se dos tradicionais controles formais impostos à 

Administração Pública. Na medida em que seus atos passam ao largo do crivo do 

Parlamento e do Executivo, instâncias legítimas, buscarão, de toda sorte, imunizar-

se do controle jurisdicional, invocando a inalcansável razão técnica, firmada na 

convicção de que também exercem função judicante decorrente de uma maior 

autonomia, característica singular que as diferencia dos demais órgãos 

administrativos. Defende-se, assim, que ao Judiciário somente caberia examinar 

aspectos procedimentais que levaram à decisão administrativa. 

 

Uma das razões da desconfiança em relação ao Judiciário é a 

incerteza jurídica, materializada nos diversos pronunciamentos diferenciados dentro 

deste Poder, daí a necessidade de que a própria agência tenha poderes 

jurisdicionais, para tomar decisões unificadas, e resolver os conflitos. Há, sem 

dúvida, resistências ao controle jurisdicional dessas entidades, decerto pela 

incógnita das decisões do Judiciário. 

 

Os controles dos Poderes Legislativo e Executivo incidem 

essencialmente na nomeação e na demissão dos dirigentes das agências, não se 

protraindo com mais vigor na própria atuação das agências. É aí que se configura 

necessário o crivo judicial sobre o desempenho eficiente dessas agências, já que os 

demais controles políticos se limitam especialmente ao ato de nomeação e 

destituição.   

 

Em face da autonomia assegurada às agências reguladoras, a revisão 

de seus atos, através de recursos hierárquicos impróprios, por outras autoridades 

administrativas como, por exemplo, os Ministros de Estado, foi invalidada, não 
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significando, porém, que o espectro de sindicabilidade judicial também tenha sofrido 

esta capitis diminutio. 

 

A análise dos limites do controle jurisdicional remete à discussão sobre 

a caracterização do ato administrativo como vinculado ou discricionário. Até que 

ponto pode-se aceitar o predicativo de discricionário porque compreendido na noção 

de conceito jurídico indeterminado em face de uma abordagem econômica? E, 

nesse aspecto, a veia regulatória, profundamente impregnada por instrumentos da 

economia, não estaria se furtando ao controle do Estado, via jurisdição, haja vista a 

impossibilidade de se verter dados econômicos para conceitos jurídicos de atuação 

vinculada do gestor destas entidades?  

 

É induvidosa a dificuldade de apreciação judicial de atos 

administrativos relativos, por exemplo, a questões concorrenciais, dada a falta de 

preparação técnica do juiz em assuntos de economia, aos quais se imprime uma 

dinâmica e flexibilidade não raro distantes da formação axiológica judicial. 

Entretanto, este limite cognitivo insufla a necessidade de se criar e fortalecer as 

Escolas de Preparação e Aperfeiçoamento de Magistrados, para que possam 

adquirir conhecimentos nesta área específica, bem como o aprimoramento das 

outras instituições jurídicas de controle, como o Ministério Público. Como assinala o 

Prof. Andreas J. Krell (2002, p. 71), o operador jurídico, inclusive o magistrado, “não 

está acostumado a questionar o conteúdo material de normas legais ou atos 

administrativos”.E isso pode ser atribuído à falta de preparação técnica para adentrar 

nestas sendas. 

 

Essa falta de intimidade do profissional do Direito com raciocínios 

econômicos tem sido objeto de preocupação dos juristas, e para isso é que surgiu e 

tem se desenvolvido o Direito Administrativo Econômico, adjacente ao instrumental 

regulatório concebido pelo Estado. 
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Registrou José Eduardo Faria (2002, p. 9) a origem e formação dessas 

agências, lapidadas num contexto jurídico institucional diverso: 

 
 
Se as agências reguladoras independentes se caracterizam pela 
amplitude de suas competências, pela extrema flexibilidade de suas 
estruturas administrativas e organizacionais, e por prerrogativas das 
quais não dispunha nem mesmo a administração indireta do Estado 
Providência de inspiração social-democrata, em que medida elas 
são compatíveis com o arcabouço jurídico dos países cujas 
instituições de direito, forjadas na melhor tradição normativo 
romano-germânica, são excessivamente formalistas, hierarquizadas 
e burocratizadas? Em outras palavras: se as agências reguladoras 
surgiram nos países de tradição jurídica anglo-saxônica, que 
valoriza o pragmatismo, a flexibilidade, a rapidez e a formação 
jurisprudencial do Direito, sua proliferação em países como o Brasil 
não provoca um confronto paradigmático entre arcabouços 
jurídicos? Se a resposta for afirmativa, qual deles prevalecerá e que 
tipo de dificuldade isso poderá acarretar? 

 

É justa a preocupação do Prof. Faria, especialmente quanto à 

compatibilidade dessa flexibilidade, com a roupagem de imunidade no aspecto de 

controle jurisdicional, sendo que este ganhou vulto e legitimidade após decisões de 

juízes que marcaram a necessária presença do Judiciário como garantidor dos 

direitos fundamentais e co-partícipe (por que não?)no processo de definição das 

políticas públicas. 

 

Pretendem as agências usar a proclamada autonomia para bem 

conduzir e os setores que lhe são correlatos, e escolher a solução mais adequada 

ao bem comum. Daí se dizer que precisam ficar relativamente imunes aos 

excessivos controles, sob pena de inviabilizar seus propósitos. Porém, não se pode 

esquecer que a sociedade organizada, seus representantes políticos e suas 

instituições formalmente constituídas são instrumentos legítimos de definição e 

operacionalização das políticas públicas mais consentâneas aos interesses 

coletivos. Portanto, equivocada a suposta absorção pela agência da exclusiva 

legitimidade de escolha das políticas a serem adotadas no setor respectivo. 
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A revisão judicial se propõe a verificar se a agência agiu dentro dos 

limites do seu poder regulamentar, exercendo-o com razoabilidade. O material 

probatório, a fundamentação e as conclusões da decisão administrativa serão 

submetidas à chancela do Judiciário para se determinar a exorbitância ou não de 

seu atuar. Deve-se aquilatar a consonância dos atos administrativos de regulação 

(inclusive os que expressam função normativa), à luz do sistema constitucional 

brasileiro, que assegura amplo esquadrinhamento pelo Judiciário. 

 

Qualquer atividade administrativa, assim como a função reguladora, é 

tarefa do Estado e, como tal, sujeita-se ao controle jurisdicional, em obséquio ao 

princípio da universalidade da jurisdição, segundo o qual a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direitos. Portanto, 

exorbitando a agência do exercício regulatório que lhe é afeto, fica franqueada a via 

judicial para correção do ato, à luz dos princípios que informam o nosso 

ordenamento.60 

 

A realidade das agências brasileira impõe uma postura mais altiva e 

segura do Poder Judiciário sobre essas autarquias especiais, porque o Parlamento, 

uma vez chancelando o nome dos seus dirigentes, após escolha do Executivo, não 

mais detém controle sobre estes. Tampouco o Executivo, porque não cabe recursos 

ao Ministro de Estado contra decisões dos diretores das agências, em face da 

intangível autonomia. No sistema norte-americano, de onde foram inspiradas essas 

autarquias especiais, o Poder Legislativo exerce controle sobre elas. 

 

                                                 
60 Averba Sebastião Botto de Barros Tojal (.2002, p. 168) “Ao baixarem seus atos administrativos de 
regulação, as agências reguladoras devem respeitar os princípios da legalidade, igualdade, 
moralidade, publicidade e eficiência consagrados pelo artigo 37, ‘caput’ da Constituição da República 
Federativa do Brasil, bem como os princípios da finalidade, da motivação, da razoabilidade e da 
proporcionalidade expressamente previstos no artigo 2o., ‘caput’ da Lei Nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999. O Poder Judiciário poderá examinar todos estes aspectos dos atos administrativos de 
regulação, apreciando desde os elementos formais como competência, forma e procedimento, como 
também a subsunção aos princípios constitucionais e legais e sobretudo, a correlação do ato 
praticado com a atividade-fim da agência reguladora”. 
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A Administração Pública brasileira coleciona freqüentes abusos e 

desrespeitos aos princípios constitucionais do direito administrativo. As agências, 

embora sejam novidades no nosso direito, estão potencializadas a perpetrar 

ilicitudes, mormente porque galgaram autonomia até então inimaginável aos demais 

entes autárquicos. Ora, por conseguinte, é fácil pressentir que esta liberdade de 

atuação caminha de perto com a ampla discricionariedade, não raro se servindo de 

capa para arbitrariedades. 

 

O controle judicial dos atos da administração pública é tema que 

provoca inúmeros debates. Perdurou por muito tempo no Direito Administrativo a 

noção de que o mérito do ato administrativo é imune à apreciação judicial.61 O 

controle jurisdicional do ato administrativo ganhou nova dimensão nos últimos 

tempos. A doutrina moderna, capitaneada por juristas como Celso Antônio Bandeira 

de Mello, defende que o controle jurisdicional também abrange os motivos do ato, de 

sorte a aferir a sua legitimidade e razoabilidade, papel ao qual não pode se furtar o 

Judiciário. 

 

A teoria da motivação, ora em pleno fastígio no Direito Administrativo, 

determina àquele que utiliza o poder que o justifique. Deve-se evitar conceitos 

jurídicos indeterminados,62 vagos ou imprecisos, ou que se tornam imunes ao crivo 

jurisdicional, conquanto seja difícil o legislador prever todas as situações fáticas 

possíveis. A escolha do administrador sobre qual postura deve tomar diante de uma 

situação que reclama sua decisão deve ser explicada ao magistrado, para que este 

confirme ou não a veracidade do pressuposto fático e a adequação da solução 

empreendida pelo administrador.  
                                                 
61 Esse é, aliás, o entendimento sufragado por Hely Lopes Meirelles (1999, p. 635): “O que não se 
permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, 
oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento 
de administração e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com 
conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja 
missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais 
do Direito” 
62 Segundo Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1980, p. 96) “conceitos indeterminados são aqueles 
utilizados pelo legislador para a configuração dos supostos fáticos e mesmo das conseqüências 
jurídicas, cujo sentido pede do aplicador uma explícita determinação”  
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García de Enterría (1974, pp. 37-38) aduz que os conceitos jurídicos 

indeterminados não devem ser confundidos com poderes discricionários da 

Administração. Para esse autor, os conceitos indeterminados têm caráter vinculado, 

isto é, na interpretação e aplicação da lei que contém um conceito jurídico 

indeterminado há apenas uma solução justa, que se subsume à categoria legal; 

enquanto que o poder discricionário é faculdade outorgada para o Administrador 

escolher entre várias soluções legalmente admissíveis.  

 

Tratando-se de regulação, pretende-se demonstrar aqui que a teoria da 

motivação tem viço incontornável e, mais ainda, porque munido de uma 

discricionariedade técnica, a agência reguladora é pródiga no aparato normativo e, 

por tal razão, tende a exacerbar também no exercício do seu mister. Embora a 

regulação se preste a atender à eficiência estatal tão decantada, não se poderá 

invocar esta necessária funcionalidade em detrimento do imprescindível controle 

judicial.  

 

O afrouxamento do espaço legislativo, com a deslegalização, não 

implica que sejam amainadas também as vanguardistas teorias de controle judicial 

da atividade pública. E esta é a preocupação que mais inquieta porque traz consigo 

uma ideologia que pugna pela eliminação do Judiciário na resolução dos conflitos 

mais candentes da atualidade. A discricionariedade técnica das agências não deve 

ser pretexto para furtarem-se ao controle jurisdicional porque as ações baseadas 

nestes critérios também podem causar danos à pessoa.63 Como as agências 

reguladoras prestam obséquio aos requisitos técnicos, deduz-se que até mesmo 

quando se vale da discricionariedade, ela há de ser técnica, e, portanto, não fica 

intangível ao crivo judicial. 
                                                 
63 Afirma a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Cf. 1999, p.145): “Na medida em que se 
reconhece, sem qualquer controvérsia, a possibilidade de o Judiciário examinar matéria de fato, por 
mais técnica que seja (e o faz, em regra, com a ajuda de peritos), e na medida em que é 
perfeitamente possível o abuso de poder, o arbítrio, o erro, o dolo, a culpa, no estabelecimento de 
critérios técnicos, também não se pode deixar de reconhecer que a chamada discricionariedade 
técnica pode causar lesão ou ameaça de lesão e, portanto, ensejar correção judicial” . 
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José Renato Nalini (1999, p. 61) traz à lume a preocupação que 

consome a magistratura, atualmente, no contexto da desestatização, porque vai 

perdendo poderes para entidades privadas que assumem, em escala crescente, a 

função jurisdicional: 

 
O Judiciário brasileiro vive dias tormentosos (...) Insuficiente para 
atender à demanda, vê o monopólio da dicção do Direito pulverizar-
se por uma série de novos atores. Mediação, arbitragem, 
negociação, tantos outros esquemas alternativos. Todos 
reconhecem que a Justiça está trabalhando para uma faixa cada vez 
mais reduzida da população 

 

Esse questionamento da utilidade do Judiciário e também do seu 

monopólio da jurisdição, considerado uma afronta àqueles que sustentam a 

manutenção do modelo por si só, ainda que insuficiente para atender às demandas 

sociais, remete à procura de uma solução dos avassaladores conflitos64, seja pelo 

aprimoramento do sistema judicial tradicional, seja pela aceitação de outros 

mecanismos de composição. As novas vias de composição dos conflitos, segundo 

se propugna, acabaria por desafogar o Judiciário, deixando-o em condições de se 

dedicar aos casos mais relevantes, além de estimular as fórmulas conciliatórias de 

resolução das lides.65 

                                                 
64 Nesse sentido, acentua Leonardo Greco(1999, p. 35) : “A administração da Justiça também foi 
atingida por essa onda de revisão crítica, sob a inspiração do movimento chamado Acesso à Justiça, 
que rompeu o respeitoso silêncio que repelia qualquer debate a respeito da qualidade e da eficiência 
do Poder Judiciário, dos juízes, dos seus órgãos auxiliares e das suas normas de organização e de 
atuação, entre as quais as normas processuais. E a Justiça também foi atingida por essa onda de 
insatisfação, desvendando todas as suas deficiências e a correlativa impotência do Estado de superá-
las, tendo em vista a imprevisível multiplicação do número de demandas, a obsolescência e falta de 
agilidade dos procedimentos e a carência de recursos materiais e humanos disponíveis para fazer 
frente a uma gama cada vez mais volumosa e complexa de questões”. 
65 Muitos processualistas dirigem encômios a esses instrumentos alternativos. Assim se expressa 
Mauro Cappelletti(1994, p. 124): “Essa idéia decerto não é nova: a conciliação, a arbitragem, a 
mediação foram sempre elementos importantes em matéria de solução de conflitos. Entretanto há um 
novo elemento consistente em que as sociedades modernas descobriram novas razões para preferir 
tais alternativas. É importante acentuar que essas novas razões incluem a própria essência do 
movimento do acesso à Justiça, a saber, o fato de que o processo judicial agora é, ou deveria ser, 
acessível a segmentos cada vez maiores da população, aliás, ao menos teoricamente, a toda a 
população”. 
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Ocorre que o próprio Judiciário tem se valido de institutos consensuais 

que viabilizem a dirimência dos conflitos, como se vê nos Juizados Especiais e nas 

reformas processuais, que tem prestigiado a sadia conciliação. E, nesse contexto, 

não há negar a contribuição desse Poder ao aprimoramento do processo 

civilizatório. 

 

Há uma corrente subjacente que pretende relegar ao Judiciário 

somente a dirimência de microconflitos intersubjetivos entre particulares. Destaque-

se que dentro do próprio Poder Judiciário existem aqueles que compartilham esse 

ideário “camicase, menoscabando a legitimidade de órgãos estatais como o 

Ministério Público quando invocam a prestação jurisdicional em ações coletivas no 

intento de salvaguardar interesses macroeconômicos, próprios da seara regulatória. 

 

As pretendidas reformas do Judiciário, em sede constitucional e 

infraconstitucional, destacam a necessidade de se adequar este Poder à crescente 

globalização e à redefinição do conceito de Estado, na medida em que se exige dele 

maior eficiência, traduzida na solução mais rápida dos conflitos, e previsibilidade de 

suas decisões, para que o sistema econômico seja dotado de segurança jurídica.  

 

A fórmula para neutralizar os focos de desestabilização (liminares e 

sentenças contrárias ao Governo) foi a maior concentração de poderes nos órgãos 

judiciários de cúpula. Exemplo vivo destas propostas, algumas já implementadas na 

Constituição Federal, é o fortalecimento do controle concentrado de 

constitucionalidade (v. ADIN, ADC, ADPF66). Em que pese o intento altaneiro de se 

evitar decisões contraditórias nos diversos órgãos judiciais, remanesce a discussão 

sobre o juízo natural dessas causas. 

 

A diminuição da competência dos Juízes de primeiro grau tem sido 

uma constante nas reformas legislativas, como foi o caso da recente Lei Nº 10.628, 

                                                 
66 ADIN – Ação Direta de Inconstitucionalidade; ADC – Ação Declaratória de Constitucionalidade; 
ADPF – Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
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de 24.12.2002, que alterou o art. 84 do Código de Processo Penal, ao se conferir 

foro por prerrogativa de funções a autoridades nos crimes comuns, de 

responsabilidade, e nas ações de improbidade, mesmo quando não mais no 

exercício de suas atividades. 

 

Em trilha oposta, mister que seja acentuado o espectro de proteção do 

Poder Judiciário, sobretudo em relação às agências, que abarcam um imenso 

campo de interesse social e exercem jurisdição administrativa, que, todavia não 

deve substituir a jurisdição judiciária. 

 

Não se defende, contudo, a intervenção jurisdicional em todos os 

casos. É bem de ver que determinados conflitos também terão proteção nas hostes 

administrativas, composta de setores especializados e conhecedores diretos da 

matéria-prima litigiosa em regulação e aptos a tomar decisões administrativas 

consensuais ou imperativas, porque há de ser reconhecida a legitimidade das 

agências reguladoras para exercer alguma jurisdição. 

 

Entretanto, as agências reguladoras, embora integradas por um corpo 

técnico altamente qualificado, não estão imunes à pressão dos grandes 

conglomerados empresariais. A exploração de áreas antes afetas ao Estado tem 

atraído grupos privados, interessados sobremaneira no lucro. Esses grupos 

econômicos têm forte poder de pressão e os dirigentes das agências, embora 

estáveis durante certo período, podem ser pressionados pela forte reivindicação do 

empresariado. 

 

A esse poder de influência e pressão dos agentes econômicos 

regulados sobre os entes regulatórios, a ponto de determinar o conteúdo da 

regulação, convencionou-se chamar de “captura”. Evidente que recaem sobre os 

consumidores as maiores conseqüências desse mecanismo, traduzidas na absurda 

elevação das tarifas cobradas. Em um quadro como este, embora reconhecendo o 
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imperativo da autonomia das agências, reputa-se da mais alta relevância o 

aprimoramento dos controles externos, sobretudo o do Judiciário, porquanto o do 

Legislativo vem se esvaindo pela crescente delegação de atribuições a tais entes 

pretensamente controlados. 

 

É imperioso assentar que o risco da captura pode existir em relação a 

quaisquer dos segmentos envolvidos no processo regulatório – governo, empresas 

reguladas e usuários. A captura governamental ocorre quando há ingerência do 

poder político. A captura pelo setor empresarial pode acarretar um aumento abusivo 

nas tarifas ou levar o agente a ser condescendente na aplicação das sanções. E, por 

fim, a captura pode resultar da forte influência do usuário, na medida em que exige 

tarifas excessivamente módicas, prejudicando o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos. Esta última possibilidade de captura é a menos provável, seja pela ainda 

pouca organização desses grupos, seja pelo pouco conhecimento do instrumental 

técnico que lhe permita se insurgir contra as decisões das agências. E aí é que se 

faz necessária a presença intensa da fiscalização do Ministério Público, provocando 

o Judiciário, a quem cabe exercer o controle final das agências reguladoras, embora, 

em tese, a regulação pressuponha o equilíbrio de todas as forças no processo. 

 

Floriano de Azevedo Marques Neto (2002a, p. 28). ao tratar da teoria 

da captura, conceitua esse poder como “a possibilidade de mitigação da 

imparcialidade do agente regulador em função da influência nas suas decisões 

exercidas pelos agentes de mercado, pelos consumidores ou pela política 

circunstancial de governo”. Adverte como medida impeditiva dessas deletérias 

influências o aprimoramento do aparelhamento técnico e humano da administração 

pública. 

 

As atividades econômicas, diversamente dos serviços públicos, são as 

que necessitam de uma regulação mais intensa, haja vista que a idéia de lucro é 
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perseguida pelas empresas privadas, nem sempre correlata que o propósito de 

prestar o melhor serviço à comunidade. 

 

Essa capacidade privilegiada de interlocução com o Poder concedente, 

embora necessária para o aprimoramento das formas de atuação e manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro, não deve conferir aos concessionários a condução 

da economia, que é tarefa do Estado. O gerenciador da coisa pública não pode 

olvidar que a sua autoridade tem fundamento na legitimidade popular e, se esta é 

desatendida, seu mandato o obriga a corrigir o despotismo econômico privado, de 

modo a dar satisfação ao usuário do serviço público, também legítimo detentor do 

poder de defenestrá-lo da representação através do voto.  

 

Embora as agências exerçam papel essencialmente técnico, tendo seu 

corpo de auxiliares potencialmente especializados e seu presidente imune a 

ingerências políticas, a legitimação democrática é pressuposto de todo titular de 

mandato eletivo como o do gestor desta autarquia, que é escolhido pelo Chefe do 

Executivo e referendado pelo Congresso Nacional, para período determinado. 

 

É de vital importância que o ente regulador tenha autonomia e tome 

decisões com base em fundamentos técnicos, mantendo-se eqüidistante dos 

interesses do Governo, das concessionárias e dos usuários. Diante de um conflito 

entre os interesses econômicos das empresas reguladas e os usuários dos serviços 

prestados, as agências reguladoras hão de readequar as disposições contratuais 

(em especial as que cuidam das tarifas) de modo a atender os usuários, sob pena de 

perderem também a legitimidade que é construída na satisfação dos interesses 

destes. É certo que o exercício da atividade regulatória sem a definição tarifária 

esvazia o sentido da existência de uma agência reguladora. Evidente que a 

autonomia que lhes é dada também é um instrumento para enfrentar essa realidade. 
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No âmbito das atividades de regulação, reside a preocupação com o 

desempenho econômico dos serviços delegados e a sua eficiência. Para isso, 

devem ser realizadas pesquisas junto aos usuários para assegurar que estão 

pagando preços justos e recebendo serviços de qualidade. 

 

Diante dos conflitos que o órgão de regulação vão enfrentar, não raro 

decorrentes de pressões políticas, deverá ser assegurada a independência para dar 

soluções acorbertadas de critérios técnicos que nem sempre satisfazem a 

voracidade empresarial pelo lucro fácil, em detrimento dos consumidores do serviço. 

Por outro lado, embora a função regulatória traga em si o ideário de proteção ao 

interesse do consumidor, materializado na obtenção do melhor preço e da melhor 

qualidade dos serviços prestados pelo fornecedor, tal desiderato há de ser 

conjugado com a preservação da viabilidade econômica deste, para que não haja 

interrupção dos serviços e se harmonizem os interesses em conflito. Assim, no 

entender de Gentot (apud MEDAUAR, 2002, p. 125) “a regulação supõe um quadro 

a ser imposto a atividades que devem respeitar um certo equilíbrio entre os 

interesses das diversas forças sociais em presença, os direitos dos cidadãos e o 

interesse geral” 

 

Criar um ente regulatório e não dotá-lo de independência, de poder 

normativo, de capacidade de negociação67 e demais predicados tendentes a 

flexibilizar a rigidez burocrática das autarquias comuns e da própria administração 

central é o mesmo que negar a adoção desse modelo, daí porque tem se pugnado 

por lhe conferir um crédito de confiança, em detrimento do excessivo e plural 

monitoramento, sem prejuízo, contudo, do necessário crivo judicial. 

 
                                                 
67 A esse respeito, Fernando de Azevedo Marques Neto(2002, p. 16) afirma: “Fruto da reestruturação 
do papel do Estado nas suas relações com a sociedade, verifica-se o surgimento de um novo padrão 
de atuação regulatória onde a imposição unilateral e autoritária de pautas, condutas e 
comportamentos dá lugar à articulação de interesses e ao estabelecimento de pautas regulatórias 
negociadas com os diversos interesses envolvidos numa dada atividade (operadores, usuários 
efetivos e usuários potenciais). Ganha lugar aquilo que se convencionou chamar de regulação 
reflexiva, na qual o Estado deixa de ser um adjudicador de direitos e passa a ser um mediador de 
interesses, sem perder a função de tutor das hipossuficiências sociais”. 
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5.5 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS DAS    

AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

 

Quaisquer atos normativos editados pelas agências reguladoras são 

passíveis de análise judicial. Embora sujeitos ao controle judicial, os atos normativos 

não se habilitam ao controle abstrato de constitucionalidade através de Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, porque, embora tendo força normativa, seus atos 

administrativos têm efeitos concretos. Destarte, é incabível a ação direta de 

inconstitucionalidade contra atos normativos produzidos por agência reguladora 

porque, antes de serem atos normativos aptos a produzir efeitos genéricos, são atos 

administrativos. É esta a intelecção do STF.68 

 

É indubitável que há razões pragmáticas que sustentam esse 

entendimento, em face da pletora de ações que assoberbam aquele Tribunal. Incluir 

os atos regulamentares das agências, que são atos administrativos, mas também 

não deixam de ter caráter normativo, com certeza poderia inviabilizar os trabalhos 

daquela Corte Constitucional. 

 

Considera-se a solução adotada pelo STF correta. Ultimamente temos 

vivenciado uma concentração desmesurada de Poderes naquela Corte, mormente 

em face da intensificação dos mecanismos de controle concentrado (ADIn, ADC, 

ADPF), decorrendo, por conseqüência, no amesquinhamento do controle difuso 

                                                 
68 Entendeu o STF que “os alegados excessos de poder regulamentar do ato impugnado não 
revelariam inconstitucionalidade, mas sim eventual ilegalidade frente à lei ordinária regulamentada, 
sendo indireta, ou reflexa, a alegada ofensa à CF”(BRASIL, 1999a) 
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pelos demais membros do Judiciário. Vê-se rapidamente questões extremamente 

complexas serem decididas pelo STF em sede de ADIn ou ADC, antes mesmo que 

se aprofunde uma discussão nas instâncias inferiores. Como tais decisões têm 

eficácia erga omnes e efeito vinculante, remanesce às demais autoridades 

judiciárias cumpri-las sem maiores indagações. 

 

Conferir aos atos normativos das agências reguladoras a possibilidade 

de serem conhecidos e analisados pelo STF em sede de ADIn ou ADC praticamente 

ensejaria a supressão dos debates nas diversas instâncias. Esse espaço residual do 

controle difuso de constitucionalidade tende a ficar mais reduzido com a Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), instituída pela Lei Nº 9.882,69 de 

03.12.99, que tem o propósito de albergar controvérsias excluídas da apreciação no 

âmbito do controle abstrato através de ADIn ou ADC. 

 

De qualquer sorte, fica preservado o controle difuso de 

constitucionalidade dos seus atos, como, aliás, em relação a qualquer ato 

administrativo, inclusive aqueles com força normativa.  

 

Invalidada a norma geral e abstrata da lavra da agência reguladora por 

eiva de inconstitucionalidade, através do controle difuso por qualquer membro do 

Judiciário ou mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, indaga-se: Poderiam os órgãos 

judiciários produzir uma norma substitutiva da que foi expungida para ser aplicada 

inter partes? Entende-se que sim, porque não cabe ao Judiciário se esquivar de dar 

uma resposta jurisdicional que solucione o caso, conforme determina o art. 126 do 

Código de Processo Civil. 

 

                                                 
69 Dispõe o art. 1o. da Lei Nº 9.882, de 03.12.99: “A argüição prevista no §1o do art. 102 da 
Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou 
reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. Parágrafo único. Caberá 
também argüição de descumprimento de preceito fundamental: I – quando for relevante o fundamento 
da controvérsia constitucional sobre a lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os 
anteriores à Constituição; II – vetado”. 
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E no caso de omissão da agência em regulamentar a lei? O silêncio da 

Administração Pública em regulamentar uma lei corresponde à denegação de sua 

função. Até o advento do regulamento, o cidadão não pode ficar desprovido de seus 

direitos fundamentais materiais, inclusive o de invocar a prestação jurisdicional; não 

pode ele suportar uma ilegalidade pela inércia do agente público, a quem cabe, por 

imperativo legal, e não por mera sugestão, promover as medidas necessárias ao 

implemento da lei (ROCHA, 1994, p. 96). Nestas condições, parece razoável que o 

Judiciário deve dispor normativamente sobre a matéria até que a omissão seja 

suprida. Para isso, existem remédios constitucionais como o mandado de injunção, 

embora este poderoso instrumento a serviço da cidadania não venha sendo, até o 

momento, compreendido pelo Judiciário brasileiro. 
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6 AS AGÊNCIAS REGULADORAS NA VISÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

 

 

Não obstante os questionamentos acerca da cientificidade da atividade 

jurídica desenvolvida nos Tribunais, ninguém duvida da importância do pensamento 

pretoriano, sobretudo porque forjado na dialética, donde são captadas as verdades 

parciais e, através do silogismo, são encontradas as respostas jurisdicionais 

postuladas, ainda que criticáveis sob o aspecto da correção e justiça. 

 

Partindo-se de uma compreensão ampla do conceito de ciência, 

calcada também numa perspectiva histórica, não se há de negar ao conhecimento 

pragmático, dotado de métodos peculiares, o caráter científico, até porque o direito 

jurisprudencial tem construções terminológicas que o identificam. Não poderia ter 

dito melhor o Prof. Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1980, p. 19), para o qual na 

jurisprudência “está presente, de modo agudo, a problemática da chamada Ciência 

prática do saber que não apenas contempla e descreve, mas também age e 

prescreve”. 

 

Nos tempos presentes, em face da influência do pragmatismo e da 

busca incessante por uma estabilidade jurídica, o discurso jurisprudencial tem sido 

incorporado ao estudo do Direito com muita freqüência, chegando a ser 

supervalorizado, por incorporar o argumento de autoridade. Essa tendência, embora 
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traduza um ideal de se firmar posicionamentos uniformes diante do caso concreto 

(veja-se os encômios à súmula vinculante), é criticada porque nos remete ao 

dogmatismo, ou seja, à aceitação, sem discussão, de verdades absolutas. O peso 

do argumento de autoridade, não raro inflexível, opõe-se ao aprofundamento 

científico. Perde-se, portanto, em ciência, na medida em que se sobrelevam os 

dogmas. Como notava Roberto Lyra Filho (1999, p. 11): “Uma ciência 

verdadeira,entretanto, não pode fundar-se em dogmas, que divinizam as normas do 

Estado”. 

 

Por outro lado, não se pode negar que as lições da jurisprudência 

deixam aceso um campo fértil para investigações científicas, donde se poderá extrair 

a matéria-prima para a formulação de sistemas.Também se posta em defesa da 

adequação da práxis jurídica como método adequado ao estudo da Ciência Jurídica 

o prof. Willis Santiago Guerra Filho (2002, p. 38), criticando os juristas agrilhoados 

pela racionalidade. 

 

Na medida em que as agências receberam atribuições outrora próprias 

do Estado, com o instrumental necessário ao seu desempenho, aprecia-se no seio 

jurisdicional com freqüência se há correspondência entre o poder outorgado e o seu 

exercício por esses entes.  

 

O conteúdo e a exata dimensão da Constituição são delimitados, em 

última análise, pelo Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Judiciário 

Nacional. Como o tratamento das agências reguladoras envolve novas valorações 

sobre o papel do Estado, não poderia deixar de ser regulada no texto maior, como 

sói acontecer com os temas que envolvem o Direito Administrativo. Na verdade, a 

agência reguladora conforma suas atividades à luz dos princípios constitucionais, e 

na Carta Magna encontra seu fundamento de validade e legitimidade. Daí o papel 

relevante do Supremo na interpretação e aplicação das normas a ela pertinentes. 
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Pretende-se fazer a interligação entre a teoria e a concretização do 

Direito sob a ótica desse Pretório Excelso, do Superior Tribunal de Justiça, intérprete 

maior da legislação infraconstitucional e das demais instâncias judiciais federais. 

 

O ordenamento jurídico pátrio não consagra a jurisdição administrativa, 

resultando que qualquer litígio envolvendo ente público haverá de desaguar no 

Judiciário. No aspecto orgânico, a Justiça Federal é o órgão judiciário mais 

especializado para lidar com o contencioso administrativo material do Poder Público 

no Brasil. A ela cabe especialmente exercer o controle judiciário da ação do Estado 

na esfera federal, terminando por especializar seus magistrados no trato das 

questões administrativas. Evidentemente que tal especialização também é comum 

aos juízes estaduais que lidam com questões administrativas e constitucionais, em 

especial os que tem assento nas varas dos feitos da Fazenda Pública. 

 

Não é diferente em relação às agências reguladoras, cuja natureza 

jurídica é de autarquia federais especiais (ressalvadas as agências reguladoras 

estaduais), e, portanto, sujeitos seus atos à correção judicial desse órgão da Justiça. 

 

Na mais das vezes, os litígios que chegam ao foro federal, relativos às 

agências reguladoras, versam sobre extrapolação da esfera normativa delegada a 

essas autarquias, veiculados em instrumentos normativos como portarias e 

resoluções, como se verá nos casos listados a seguir (6.1 a 6.14). 

 

 

6.1 AGÊNCIAS ESTADUAIS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

 

 

Um caso bem ilustra o poder singular que foi conferido a estas 

autarquias. Foi o julgamento de uma medida cautelar na ADInMC 2.095-RS 

(BRASIL, 2000a) proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul contra 
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a disposição legal da Lei Estadual Nº. 11.292/98, a qual alterou dispositivos da Lei 

Estadual Nº. 10.931/97, que conferia à Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) a incumbência de regular 

serviços municipais (saneamento básico). Entendeu-se, por unanimidade, não existir 

ofensa ao art. 30, V, da Constituição Federal de 1988, uma vez que, havendo uma 

sociedade de economia mista estadual que, na qualidade de concessionária, 

desempenhava atividades municipais que a lei outorgava à administração estadual e 

sendo aquela integrante desta, estava legitimada a atuar no saneamento básico, 

mister de cunho originariamente municipal. Veja trecho do decisum:  

 
Prosseguindo, o Tribunal indeferiu a liminar quanto ao mencionado 
dispositivo por entender não estar caracterizada, à primeira vista, a 
tese de inconstitucionalidade, uma vez que o ‘caput’ do art. 3o. da 
Lei impugnada estabelece que a competência da AGERGS está 
restrita à regulação dos serviços públicos que forem delegados ao 
Estado pelas prefeituras municipais. 

 

Outra questão suscitada na ADInMC Nº. 2.095-RS pelo Governo do 

Estado era concernente à readequação tarifária aplicada pela Companhia Rio-

grandense de Saneamento – CORSAN, concessionária estadual de serviços de 

saneamento, entidade objeto de regulação da Agência Estadual do Rio Grande do 

Sul. No caso em tela, o Conselho Superior da Agência, lastreado em estudos 

técnicos e jurídicos, não homologou as tarifas propostas pela CORSAN. O Estado do 

Rio Grande do Sul entendeu indevida e inconstitucional esta intromissão da Agência 

Estadual na competência da Companhia que assumira incumbências municipais. O 

STF indeferiu a suspensão cautelar do dispositivo que conferia à agência estadual a 

regulação da área de saneamento, ainda que fossem serviços públicos afetos ao 

município e não ao estado-membro. 

 

O Min. Sepúlveda Pertence, seguido pelo Min. Marco Aurélio, afirmou 

que seria inconcebível que as prerrogativas indelegáveis do Chefe do Executivo, 

imunes até mesmo ao Poder Constituinte Estadual, fossem postergadas por uma 

simples autarquia. Foram, porém, votos vencidos. O STF, majoritariamente, preferiu 
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dar um voto de confiança às agências em detrimento da autoridade do Chefe do 

Executivo, sob o argumento de que aquelas exercem atribuições eminentemente 

técnicas, que não poderiam sofrer a interferência política do Governador, embora 

tenha este a prerrogativa de dirigir superiormente a administração estadual. 

Observe-se, porém, que se trata de uma decisão cautelar, sujeita ainda ao apreço 

de mérito final. O curioso neste julgamento é que o Supremo, mesmo em análise 

provisória, contrariou precedentes que preservavam a prerrogativas indeclináveis do 

Governador em conduzir os destinos das autarquias, inclusive nomeando ou 

destituindo seus diretores (ADIN 821; ADIN 1.448; ADIN 2.167). Por outro lado, 

inclinou-se no sentido de que a imposição de limites à função reguladora das 

agências até as últimas conseqüências poderá obstá-las de exercer sua tarefa 

primordial de regulação social e proteção dos direitos dos cidadãos-usuários. 

 

6.2 CARTEL DE COMBUSTÍVEIS 

 

 

O juiz da 15a. Vara Federal do Rio de Janeiro deferiu liminar à empresa 

Petronac Distribuidora Nacional de Derivados de Petróleo e Álcool Ltda, para lhe 

assegurar a livre distribuição de petróleo, derivados e outros combustíveis, 

afastando as limitações impostas pela Portaria Nº. 29/99, da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP), que estabeleceu algumas restrições ao comércio de combustíveis. 

Essa decisão enfrentou agravo de instrumento, ao final provido pelo Tribunal 

Regional Federal da 2a. Região(BRASIL, 2002a) extraindo-se do voto do relator que 

a ANP “terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização 

das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo” (art. 8o., Lei Nº 

9.478/97) e, portanto, poderá editar ato com vistas a controlar os preços dos 

combustíveis e seus derivados, uma vez que, “sendo permitido às distribuidoras 

comercializarem entre si os referidos produtos, haveria grande possibilidade de 

criação de um cartel no ramo da distribuição de combustíveis, inviabilizando a 

existência das distribuidoras de menor porte”. Neste decisum foi reconhecido que a 
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aludida agência reguladora tem poder de regulamentar as atividades que lhe são 

afetas, dentro dos limites estabelecidos pela lei. 

 

6.3 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PELAS AGÊNCIAS 

REGULADORAS 

 

O TRF/1a Região (BRASIL, 2002b) enfrentou questão polêmica: A 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) realizou a contratação temporária 

de pessoal para atender a excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, 

da Constituição Federal, visto que a Lei 9.472/97 assim o autoriza. O Ministério 

Público Federal (MPF) questionou essa decisão administrativa. Decidiu a Turma, por 

unanimidade, que  

 
[...]a lei 9.472/97, ao criar a Agência Nacional de Telecomunicações, 
previu outra situação excepcional de interesse público, que autoriza 
a contratação de pessoal para ocupar temporariamente os cargos e 
empregos junto à ANATEL. Sendo da mesma hierarquia da Lei Nº. 
8.745/93, não há que se falar em princípio, em ilegalidade na 
contratação temporária nem tampouco em ofensa ao texto 
constitucional vigente. 

 

Entendeu, outrossim, prevalecer a conveniência e oportunidade da 

Administração na contratação do serviço e a prevalência do princípio da 

continuidade do serviço público, descabendo ao Judiciário imiscuir-se nesse espaço 

discricionário. Ocorreu a mesma situação aludida (contratação temporária de 

servidores públicos) em relação à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 

o TRF/1a. Região(BRASIL, 2001a) firmou o mesmo posicionamento. 

 

6.4 DISCRICIONARIEDADE E EXAME JUDICIAL  
 

Com relação ao registro de medicamentos, o TRF/1a. Região 

(BRASIL,2002c) teve a oportunidade de reconhecer que compete à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no exercício de sua atribuição legal, 
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conceder registro de medicamento “genérico”, porque “cumpre, ao Judiciário, 

examinar o ato administrativo discricionário unicamente sob o aspecto da legalidade, 

sendo-lhe vedado ingressar no campo reservado ao seu mérito (conveniência e 

oportunidade)”. 

 

6.5 ESTABILIDADE TEMPORÁRIA DOS DIRIGENTES DAS AGÊNCIAS 

 

Uma das questões mais polemizadas na ADInMC No. 1949-0 (BRASIL, 

1999b), em que o requerente é o Governador do Rio Grande do Sul, na qual foi 

indeferida a medida cautelar postulada, diz respeito ao art. 8o, da Lei Nº 10.931/97, 

que criou a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio 

Grande do Sul – AGERGS. Esse dispositivo, que provisoriamente teve reconhecida 

a sua constitucionalidade, dispõe que o conselheiro daquela Agência somente 

poderá ser destituído por decisão da Assembléia Legislativa. O Governador do 

Estado do Rio Grande do Sul sustentou que a Agência é parte integrante da 

administração pública estadual e os cargos em comissão, como os conselheiros, são 

de livre exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 37, II, da 

Constituição Federal, portanto precários e da alçada da confiança do governante. 

Pugnaram que, sendo a agência um longo braço na execução da política econômica 

estadual, seu corpo técnico auxiliar deve estar sintonizado com o governo 

legitimamente eleito. 

 

O STF entendeu, em juízo de cognição sumária, que o conselheiro ou 

dirigente máximo de uma agência de regulação tem preservado seu mandato, 

independentemente da mudança do governo, ressalvada ocorrência de 

irregularidade ou fato delituoso que determine a sua exoneração. O Min. Sepúlveda 

Pertence, em voto vencido, com base em precedentes do próprio STF, posicionou-

se pela inconstitucionalidade da matéria, aduzindo que os mandatos dos 

conselheiros estavam atrelados à decisão do Chefe do Poder Executivo. Citou a 

súmula 25 do STF, que tem o seguinte teor: “A nomeação a termo não impede a 
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livre demissão, pelo Presidente da República, de ocupante de cargo dirigente 

de autarquia”(grifos nossos). Vale destacar o voto do Min. Jobim, após pedido de 

vistas. Nele, Jobim cita o Caso Humphrei, analisado pela Suprema Corte Americana 

em 1935, em que havia sido exonerado o dirigente máximo de uma agência 

americana. Ficou estabelecido que é diferente a situação de um auxiliar, escolhido 

pelo governante e que a este deve lealdade, de um dirigente da agência, alçado a 

um posto que reclama independência em relação às veleidades do governante de 

então.  

 

Segundo a aludida lei estadual, a AGERGS é dirigida por um colegiado 

integrado por sete conselheiros, com mandato de quatro anos, nomeados e 

empossados após aprovação dos seus nomes pela Assembléia Legislativa. Esse 

processo de aprovação dos nomes guarda similitude com as agências federais. O 

aspecto que a singulariza é que somente a Assembléia poderia, no curso do 

mandato do conselheiro, destituí-lo (art. 8o.) Nesta decisão liminar, o Supremo 

reconheceu que as agências são longa manus do Executivo, isto é, compõem a 

estrutura organizacional da Administração Pública e por isso sujeitam-se ao seu 

crivo. De qualquer sorte, a Corte manteve o dispositivo que prevê a impossibilidade 

de exoneração imotivada dos dirigentes das agências. O importante é que, por essa 

decisão, o Chefe do Executivo que assume um novo mandato não poderá exonerar, 

sem motivação, dirigentes das agências nomeados pelo Chefe do Executivo anterior, 

permanecendo estes até o final do mandato, salvo se cometerem algum ato 

desabonador. Indaga-se amiúde se seria admissível a manutenção desses agentes 

administrativos mesmo quando não se adequarem à nova vertente política, em face 

da legitimidade que carregam os eleitos pelo voto. Como vimos, o Supremo tem 

assegurada a permanência dos detentores de tais cargos até o fim do mandato, 

mesmo que sob a égide de diferente facção política. 70 
                                                 
70 Ainda que várias das decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal tenham caráter transitório 
(cautelar ou liminar), é consentâneo indagar a compreensão que será dada ao mérito destas ações e, 
sobretudo aferir se elas se harmonizam ou não com o sistema constitucional pátrio, sem que isso 
signifique desprezo à interpretação daquela Corte-Mor. Estes juízos perfunctórios talvez se revelem 
aceitáveis naquele momento de proposição das ações, o que não significa que, em derradeira 
análise, o Supremo não reveja aquela intelecção, a fim de preservar a sistemática constitucional.  
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6.6 LANÇA-PERFUME (CLORETO DE ETILA) 

 

Para se ter uma idéia do poder de que são titulares os diretores das 

agências reguladoras, veja-se o caso da Resolução RDC 104, de 06.12.2000, 

tomada pelo Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que 

excluiu o cloreto de etila (lança-perfume) da lista de substâncias psicotrópicas de 

uso proibido, tendo-se suscitado a abolitio criminis, visto que a Lei de Entorpecentes 

configura norma penal em branco, e a aludida Resolução teria o condão de 

descaracterizar como entorpecente o cloreto de etila. A solução que o STJ (BRASIL, 

2002d) encontrou foi de cunho técnico, já que o aludido ato administrativo-

regulamentar não foi referendado pela Diretoria Colegiada da ANVISA, sendo, 

portanto, inválido. O importante desta decisão é que se prestigia o órgão colegiado 

da ANVISA, denotando que a legitimidade da agência é do colegiado, que é superior 

ao seu Diretor-Presidente. Portanto, para a infelicidade de alguns, o lança-perfume 

continua sendo considerado substância psicotrópica. 

 

6.7 LICITAÇÃO 

 

Outra ADInMC Nº 1668-DF(BRASIL, 1998a), em sede liminar, propõe a 

suspensão dispositivos da Lei Federal Nº 9.472/97 (que criou a Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL), que autorizava a ANATEL a regular de forma diversa 

(exclusivamente pela Lei Federal Nº 9.472/97) da prevista na legislação de regência 

(Lei 8.666/93, Lei 8.987/95 e Lei 9.074/95) o procedimento licitatório para as 

concessões, permissões e autorizações dos serviços de telecomunicações e de uso 

de radiofreqüência. Importa salientar que o Min. Marco Aurélio foi vencido na regra 

específica da lei impugnada porque entendeu que a Constituição Federal atribui 

competência à União para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos (art. 

22, XXVII) e “não autoriza estabelecer normas particulares para determinadas 

modalidades de serviços”. Prevaleceu o voto do Min. Jobim, que considerou não 
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haver o dispositivo afastado a exigência da licitação, “mas apenas estabelece para 

os serviços de telecomunicações um procedimento licitatório específico”. Na mesma 

ADIn foi deferida liminar para suspender a eficácia de dispositivo que conferia à 

ANATEL poderes “para realizar busca e apreensão de bens no âmbito de sua 

competência, por ofensa, à primeira vista, ao art. 5o., LIV, da Constituição Federal”. 

Ainda neste julgamento, interpretando conforme a Constituição, foi decidido que a 

contratação, pela agência, de técnicos ou empresas especializadas, consultores 

independentes e auditores externos, para executar atividades de sua competência, 

exceto para atividades de fiscalização, há de reger-se pela Lei de Licitações 

(8.666/93).  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8  LITISCONSÓRCIO E COMPETÊNCIA 

 

O STJ(BRASIL, 2002e), ao apreciar recurso especial da ANATEL que 

pretendia ingressar como assistente litisconsorcial simples em ação civil pública 

proposta contra a TELESP e outra, na qual o Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC) atacara reajuste de tarifa promovida pelas rés, entendeu, 

acompanhando o voto da Min. Eliana Calmon, que aquela Agência reguladora não 

poderia figurar como litisconsorte, mantendo-se a competência da Justiça Estadual. 

Tratando-se de uma relação de direito material (aumento de tarifa) entre a 

prestadora de serviço e o consumidor ou tomador de serviço, ainda que a ANATEL 

tenha autorizado o reajuste, não se habilita a compor o pólo passivo da ação, 

sobretudo porque, no caso em tela, deixou de intervir quando convocada para 
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integrar a lide. Do voto da relatora extrai-se que a intromissão superveniente da 

ANATEL teve o propósito indisfarçado de “inutilizar a ação civil pública”, 

prejudicando os consumidores.71 

 

6.9 MANDADO DE SEGURANÇA: COMPETÊNCIA 
 

O problema da competência para processar e julgar mandado de 

segurança contra ato atribuído a dirigentes de agências reguladoras, diante dos 

crescentes poderes a elas conferidos, é freqüente no STJ. E, na esteira da norma 

inscrita no art. 105, I, ‘b’ da Constituição Federal, esse Tribunal (BRASIL, 1998b) tem 

se reconhecido incompetente e determinado a extinção do processo sem julgamento 

do mérito. Com efeito, cabe aos juízes federais de primeiro grau, conforme 

regramento do art. 109, VIII, da Carta Magna, processar e julgar tais ações, em que 

pese o propósito explícito dos dirigentes dessas entidades de terem seus atos 

vergastados naquela Corte Superior, por se considerarem titulares de poderes 

comparáveis aos de Ministro de Estado. 

 

6.10 NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS RECEITAS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 
 

Outro tema que freqüentou o STF(BRASIL, 1999c) foi a natureza das 

receitas das agências reguladoras, oriundas da cobrança pela fiscalização dos 

delegatários dos serviços públicos – se taxa ou preço público, instituída pela Lei 

Estadual Nº 11.073/97 e regulamentada pelo Decreto Nº. 39.228/98. O dispositivo 

questionado previa a cobrança de taxa a ser paga pelos delegatários de serviços 

públicos prestados no Estado do Rio Grande do Sul, definida de acordo com o 

faturamento do contribuinte, conforme tabela de incidência progressiva. Em sede 

liminar, o STF entendeu que as agências reguladoras exercem, em relação aos 

delegatários de serviço público, poder de polícia, fato gerador de taxa, conforme art. 

                                                 
71 Por essa decisão, vê-se que nem sempre as agências reguladoras laboram em prol dos interesses 
dos consumidores, daí a acertada decisão da Min. Eliana Calmon, que percebeu o propósito da 
ANATEL em inviabilizar a ação civil pública. 
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145, II, da Constituição Federal. Com relação à adoção do faturamento das 

concessionárias e permissionárias como base de cálculo da taxa, incidindo na 

vedação do art. 145, § 2o. da CF (“As taxas não poderão ter base de cálculo própria 

dos impostos”), o STF entendeu que são taxas fixas que não incidem sobre o 

faturamento das empresas contribuintes. Foi vencido o Min. Néri da Silveira, 

sustentando que “a variação do valor da taxa em função do faturamento do 

contribuinte equivaleria à adoção desse faturamento como base de cálculo do 

tributo, descaracterizando sua natureza jurídica, transformando-a em imposto” . 

 

6.11 PODER NORMATIVO 

 

A Agência Nacional de Petróleo – ANP, através de seu dirigente, 

figurou no pólo passivo de mandado de segurança preventivo, com pedido de 

liminar, no qual é postulado que seja ordenado à autoridade coatora que “se 

abstenha de praticar atos de limitação, restrição e vedação de sua atividade 

comercial [...] que se caracteriza pela aquisição, transporte e comercialização de 

combustíveis derivados de petróleo”. A empresa impetrante se insurgiu contra as 

Portarias (Nº 08/97 e 10/97) que a proibia de comercializar outros derivados de 

petróleo que não fossem óleo diesel e querosene. As aludidas Portarias ainda a 

proibiram de receber produtos de Bases de Distribuição de outra Unidade da 

Federação, salvo se próxima de sua sede. Invocou os princípios da isonomia, 

legalidade e livre concorrência. Foi concedida a segurança pelo Juízo de Primeiro 

Grau, mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4a. Região(BRASIL, 2000b), 

reconhecendo que o papel normativo e regulador da atividade econômica por um 

órgão público devem observar os ditames legais. As Portarias hostilizadas, segundo 

o decisum, exorbitaram do poder regulamentar, ao inovar o ordenamento jurídico 

sem suporte legal que autorizasse a restrição às atividades de distribuição de 

petróleo. A seguir, trecho da sentença, reiterado no voto do relator: 

 
Na esfera das liberdades econômicas, além disso, a manifestação 
estatal do domínio da atividade econômica está circunscrita à lei, 
primordial fonte primária de inovação do ordenamento. Seja porque, 
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de um lado, tão-só a lei pode sujeitar o livre exercício de qualquer 
atividade econômica à autorização de qualquer órgão público (art. 
170, par. Único,CF). Seja porque, de outro, o desempenho pelo 
Estado do papel normativo e regulador da atividade econômica dá-
se na forma da lei (art. 174). 

 

6.12 RÁDIOS COMUNITÁRIAS 

 

Tema que freqüenta com assiduidade os juízos federais de Primeiro 

Grau são os pedidos de liminares para determinar a reabertura de Rádios 

Comunitárias, lacradas por determinação da ANATEL. O Juiz Federal Substituto da 

1a. Vara do Maranhão garantiu o funcionamento de emissora Rádio Tropical FM, de 

Monção,  visto tratar-se de veículo de comunicação de baixa potência, mesmo sem o 

prévio licenciamento. Essa decisão foi agravada e o TRF/1a. Região(BRASIL, 2001a) 

entendeu que  
 
[...] é atribuição da ANATEL, dentre outras, administrar o espectro 
de radiofreqüências, editar atos de outorga e extinção do direito de 
uso de órbitas, expedir e extinguir autorizações para prestação de 
serviço no regime privado, fiscalizando e aplicando sanções (Art. 19 
da Lei Nº 9.472/97)”. 
 
 

Assentou o voto da relatora que “é dever do Poder Público coibir a 

instalação desordenada de emissoras que operam sem autorização, evitando assim 

o comprometimento da eficiência daquelas legalmente habilitadas.”. 

Acerca da instalação clandestina de rádios comunitárias, cuja outorga 

para regular funcionamento compete à ANATEL, o STJ(BRASIL, 2001b) decidiu que 
 
deve ser reconhecida a falta de justa causa para a ação penal, 
instaurada para a apuração do delito de desenvolvimento de 
atividade de telecomunicação sem autorização do Órgão 
competente, se evidenciada a ausência da clandestinidade, exigida 
pelo tipo penal, na conduta do denunciado – que, antes de colocar 
em funcionamento uma estação retrotransmissora, protocolara 
requerimento de outorga para tanto, junto à Anatel. 

 

6.13 REGIME JURÍDICO72 DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

                                                 
72 Não confundir com a disciplina jurídica conferida aos dirigentes das agências reguladoras, que 
serão escolhidos entre brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no 
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Na ADIN Nº 2.310-1/DF (ARAGÃO, 2002, p. 327) está sendo debatido 

o regime jurídico dos servidores das agências reguladoras. Até o presente momento, 

vigora uma liminar deferida pelo Min. Marco Aurélio que suspendeu os artigos 1o e 

2o da Lei Nº 9.986/2000, que fixava o regime celetista a ser aplicado ao pessoal das 

agências reguladoras. No entender do Min. Marco Aurélio, o regime celetista é 

impróprio para os servidores dessas autarquias especiais porque exercem típico 

poder de polícia, atribuição que reclama estabilidade.73 

 

6.14 RESOLUÇÕES DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

Várias questões relativas às agências reguladoras já foram objeto de 

apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das primeiras foi sobre a natureza 

jurídica das Resoluções por ela editadas: predominou o entendimento de que são 

atos administrativos de efeitos concretos, embora tenham força normativa (ADIN Nº 

1827, Min. Néri da Silveira), daí porque não se conheceu da referida ação direta de 

inconstitucionalidade. 

 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, autarquia especial 

criada pela Lei Nº 9.961/2000, cuja finalidade precípua é atuar como órgão de 

regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantem 

assistência suplementar à saúde, editou uma Resolução tratando da sua 

competência, objeto de questionamento em juízo pelo Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor – IDEC.  Diz o dispositivo hostilizado: 
 

Art. 4o. Compete à ANS: 
XVIII – expedir normas e padrões para o envio de informações de 
natureza econômico-financeira pelas operadoras, com vistas a 
homologações de reajustes e revisões;[...] 

                                                                                                                                                         
campo de especialidade dos cargos, nomeados pelo Presidente da República para mandado fixo, 
após aprovação pelo Senado Federal. 
73 É acertado esse entendimento provisório do STF, na medida em que reconhece aos servidores das 
agências, mormente ao segmento responsável pelo exercício do poder de polícia, a necessária 
estabilidade para o exercício de suas funções, tornando-os menos suscetíveis a pressões políticas e 
econômicas. 
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XXIV – exercer o controle e avaliação dos aspectos concernentes à 
garantia de acesso, manutenção e qualidade dos serviços 
prestados, direta ou indiretamente, pelas operadoras de planos 
privados de assistência à saúde. 
 

Segundo o IDEC, a ANS, com respaldo nesse regramento, autorizou 

os planos de saúde a alterarem unilateralmente os contratos, originariamente 

pactuados com os seus associados, no que concerne aos preços, conteúdo e 

qualidade dos serviços prestados, violando disposições constitucionais que 

asseguram o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, bem como o Código de 

Defesa do Consumidor, em face do prejuízo aos usuários do setor de assistência à 

saúde. Aduziram, ainda, que as conseqüências do desequilíbrio econômico-

financeiro das operadoras não poderiam ser suportadas pelos consumidores, mas 

sim pelos seus administradores. 

 

O ponto nodal do dissídio é a competência normativa da ANS, 

veiculada nos dispositivos supratranscritos. O Tribunal Regional Federal da 3a. 

Região(BRASIL, 2002f) decidiu, por unanimidade, que a Resolução da ANS 

extrapolou  
 
os lindes regulamentares ao modificar o conteúdo e a qualidade dos 
contratos de prestação de serviço ajustados entre operadoras e 
consumidores, em afronta ao princípio da legalidade. As empresas 
operadoras, as quais encontram-se vinculadas e sujeitas a controle, 
fiscalização e regulamentação por parte da ANS, podem ser 
diretamente afetadas pelos atos normativos por aquela expedidos. 
Configuração do fenômeno denominado pelos administrativistas 
alemães e italianos de ‘relação de especial sujeição’. Os 
consumidores não se sujeitam a este poder especial de sujeição, 
sendo afetados tão-somente em função da finalidade atribuída por lei 
à ANS de tutela de seus particulares interesses como categoria. Este 
órgão limita-se a zelar pelo cumprimento dos direitos dos 
consumidores no âmbito de sua competência, ex vi da Lei Nº 
9.961/2000, art, 4o, XXXVI.  
 

Também ingressou no Judiciário um mandado de segurança contra a 

Portaria da Agência Nacional de Petróleo que determinou a aplicação de multa em 

caso de infração a seu teor. O TRF/1a. Região(BRASIL, 2002g) entendeu que “as 

resoluções, portarias e decretos não se prestam a definir infrações ou cominar 
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penalidades, para o que é imprescindível a existência de lei em sentido formal”. 

Firmou-se, neste caso, que tais atos administrativos não podem instituir obrigações 

de cunho genérico e abstrato, pois estão “usurpando assim o campo de atuação 

próprio do legislador, o que constitui clara violação do princípio da legalidade”. 

Assim, somente lei em sentido formal poderia prescrever infrações e sanções 

administrativas, embora se reconheça o papel da agência de fiscalizador da 

comercialização de derivados de combustíveis. 

 

Foi debatido no STJ o direito de comercializar produtos fitoterápicos, 

elaborados com matéria-prima vegetal (alcachofra, castanha da índia, catuaba, 

maracujá, erva-de-são-joão, carapiá e outros) sem o registro definitivo do Ministério 

da Saúde. A Segunda Turma dessa Corte Superior(BRASIL,2002h) acompanhando 

o voto da relatora Min. Eliana Calmon, entendeu que os aludidos produtos estão 

isentos do registro, por força do art. 23, I, da Lei N. 6.360/76, sendo norma de 

hierarquia superior à Resolução da Agência (RDC 23-ANVS/MS/99), instrumento 

normativo que exigiu a avaliação prévia pelo Ministério da Saúde dos medicamentos 

sujeitos à isenção de registro. Entendeu a relatora ser demasiada a exigência da 

autoridade impetrada, que se fundamenta em legislação de hierarquia inferior, como 

o caso da Resolução. 
 
 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 

 

7.1 CRISE/MODERNIZAÇÃO DO ESTADO 
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O século XX foi marcado por profundas transformações no Estado, em 

especial pelo processo de intervenção na economia. Sucedeu-se a crise estatal, 

provocada pela impossibilidade de atendimento crescente das cobranças sociais, 

fomentando o debate sobre seu redimensionamento. 

 

Na perspectiva desse novo modelo, ditou-se a desestatização, com o 

repasse à iniciativa privada de tarefas que o Estado se mostrou incapaz de 

eficientemente conduzir, mormente a exploração da atividade econômica. A década 

de 90 evidenciou esse processo, no Brasil, com a quebra do monopólio estatal em 

vários setores. 

 

A saída do Estado da condição de empreendedor, também por causa 

do endividamento que lhe consumia, ensejou a formação de um instrumental 

regulatório da estrutura empresarial que passou a assumir funções outrora a cargo 

do Estado. Nesse processo de crise/modernização do Estado, surgiram as agências 

reguladoras, entidades criadas para monitorar a correta prestação de serviços 

públicos e atividades econômicas estratégicas. 

 

A redução do aparato estatal importou no fortalecimento dessas 

entidades, ao ponto de o Estado se insurgir contra seus excessivos poderes, em 

especial quando tendentes a formular políticas públicas, incumbências a priori dos 

representantes eleitos pelo povo, através do voto, a quem cabem definir as 

prioridades sociais. 

 

7.2 UM NOVO APARATO ESTATAL 

 

 

O Direito Administrativo moderno, em face da feição adotada pela 

Administração Pública, tem incorporado ao seu arcabouço novos institutos e 

conceitos jurídicos. Assim, a administração pública tradicional, centralizada e 
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profundamente hierarquizada, tem sucumbido a uma administração caracterizada 

pela pluralidade dos centros de poder. 

 

A cooperação entre setor público e setor privado, na condução da coisa 

pública, tem forjado o aparecimento de um Direito Administrativo participativo. A 

imperatividade clássica do Direito administrativo tem cedido espaço à cooperação e 

à consensualidade, fatores que legitimam a autoridade administrativa e melhor 

traduzem a configuração do Estado Democrático de Direito. 

 

A boa interlocução da Administração com os agentes econômicos no 

processo regulatório implica no aperfeiçoamento desse novo aparato estatal, sempre 

com vistas a promover a dignidade da pessoa humana. 

 

 

7.3 AS AGÊNCIAS REGULATÓRIAS E SEU PODER NORMATIVO 

 

 

O fenômeno da regulação estatal é decorrência da insurgência contra a 

auto-regulação pelo mercado. A atividade regulatória, embora da competência 

estatal, não é, entretanto, prerrogativa exclusiva das agências reguladoras.  

 

As agências reguladoras resolvem conflitos de interesse entre 

empresas fornecedoras dos bens e serviços e os consumidores usuários, valendo-se 

inclusive da mediação, no entanto, essa “função jurisdicional” das agências não 

elimina, por si só, a típica jurisdição do Judiciário, capaz de rever quaisquer atos 

administrativos. Torna-se, portanto, imperiosa, a delimitação precisa dos marcos 

regulatórios de cada agência, a fim de se evitar superposição e/ou conflitos de 

atribuições entre elas, inclusive com o Judiciário. 
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Cabe ao Legislativo veicular as normas primárias que regulam a 

conduta social, mas há de ser reconhecida, nas sociedades modernas, a 

legitimidade de outras fontes normativas mais eficientes. As agências reguladoras, 

ao exercerem seu poder normativo, não estão usurpando a função do Parlamento, 

mas apenas pormenorizando o texto legal, nem sempre apto a acompanhar as 

evoluções técnico-científicas. Seu poder normativo é imprescindível ao 

disciplinamento tempestivo de matérias de interesse dos usuários dos serviços 

públicos e das atividades econômicas. Porém, há de observar criteriosamente os 

paradigmas legislativos e cingir-se ao conteúdo essencialmente técnico. 

 

 

7.4 FISCALIZAÇÃO JURISDICIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

 

Cabe ao Judiciário decidir, com caráter de definitividade, os conflitos 

existentes entre o cidadão e o Poder Público, inclusive porque lhe é vedado o non 

liquet quando provocado a se manifestar no caso concreto. O Poder Judiciário tem 

sido crescentemente provocado a tornar efetivos direitos e liberdades 

constitucionais, e deve procurar se firmar como referência impreterível no Estado 

Democrático de Direito. 

 

O controle judicial não se limita, portanto, a impor corrigendas à 

atuação do administrador, mas também de ser co-partícipe na definição e 

implementação das políticas públicas, quando provocado no caso concreto, a fim de 

assegurar a consecução dos direitos fundamentais inseridos no Texto Maior. 

 

Em relação às agências reguladoras, a quem incumbem implementar 

políticas públicas, reclama-se intensa e aprimorada dicção judicial, mormente 

quando direcionada à concretização de “normas programáticas”, dando a elas 
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eficácia social. O juiz, para tanto, deve procurar se afastar da tradicional 

hermenêutica silogística, fundada apenas no direito positivo. 

 

A fiscalização jurisdicional abrange a discricionariedade técnica das 

agências reguladoras porque suas decisões administrativas, ainda que, em tese, 

tomadas por técnicos qualificados, terão que ser as mais satisfatórias e respaldadas 

em estudos técnico-científicos, apuráveis no processo judicial com o apoio da 

perícia. 

 

Como os controles do Legislativo e do Executivo incidem basicamente 

na nomeação e na demissão dos dirigentes das agências, não persistindo na sua 

atuação, configura-se a necessidade do aprimoramento do controle judicial sobre as 

decisões dessas agências, o qual não se limita apenas aos aspectos 

procedimentais, mas abrange o âmbito material. Sendo essas autarquias especiais 

pródigas em editar regulamentos e resoluções, contingência inerente à propalada 

eficiência estatal que ela pretende, tende a exorbitar no seu mister, reclamando, 

portanto, apurado monitoramento do Judiciário. 

 

Afastada a possibilidade de o STF conhecer em sede de ADIn ou ADC 

dos atos administrativo-normativos das agências reguladoras, remanescerá às 

demais instâncias judiciais exercer irrestrito controle difuso de constitucionalidade, 

inclusive dispondo normativamente quando a agência quedar-se inerte, sobretudo 

quando dessa omissão advir lesão ou ameaça a direito. 

 

 

 

 

 

7.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O trabalho desenvolvido pela jurisprudência, ainda que tendente a 

incorporar um discurso dogmático através de súmulas vinculantes, portanto 

limitativas do poder criativo, não pode ser atualmente desconsiderado no processo 

de formatação do Direito, porque oportuniza também investigações científicas. 

 

Precedentes pretorianos, ainda que em juízo de cognição provisória, 

têm prestado obséquio aos poderes conferidos às agências reguladoras, 

reconhecendo que a imposição de excessivos limites pode inviabilizar a tarefa 

primordial daquelas agências de exercer a regulação e proteger os usuários dos 

serviços prestados pelos concessionários. 

 

O Judiciário, ao examinar atos administrativos envoltos pela 

discricionariedade, ainda tem se revelado tímido quando editados pelas agências, 

sob o argumento de que não lhe cabe ingressar na oportunidade e conveniência da 

decisão, olvidando que a discricionariedade técnica, própria da atuação dessas 

entidades, enseja controle judicial mais efetivo e amplo. Avultam decisões que, 

embora reconhecendo o poder normativo das agências, veiculado nas resoluções e 

portarias, determinam obediência estrita à lei, fonte primária de inovação no 

ordenamento jurídico. 

 

Portanto, é forçoso concluir que, mesmo reconhecendo a existência do 

poder normativo e regulador das agências para atuação célere e flexível na 

condução das atividades regulatórias, veiculado através de resoluções e portarias, 

consolida-se que tais instrumentos infralegais devem guardar obediência aos 

estreitos limites da lei, primordial fonte primária de inovação no ordenamento 

jurídico.  

 

Analisando as diversas decisões judiciais acerca da extensão do 

controle judicial, vê-se que há uma oscilação na interpretação. Como o modelo 
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regulatório no Brasil é relativamente novo, e ainda está sendo consolidado, é 

compreensível essa pluralidade de entendimentos nos Tribunais, que haverá de se 

sedimentar quando da absorção dos institutos na esteira do nosso regramento 

constitucional-administrativo. 
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